วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่

20.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้าน
เอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ สนามบิ นชิ โตเซ่ ประเทศญี่ป่นุ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบินที่ TG
670

23.45 น.

วันที่สอง
08.30 น.

เที่ยง
บ่าย

คา่

ชิ โตเซ่ – ฟุราโน่ แยม การ์เด้น ( กิ จกรรมทาแยมด้วยตัวเอง ) – บิ เอะ – บ่อน้ าสี
ฟ้ าออนเซ็น
เดินทางถึง สนามบิ นชิ โตเซ่ นําท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ เข้าชม ฟุราโน่ แยม การ์เด้น แหล่งผลิตและจําหน่ าย
แยมทีม่ ชี อ่ื เสียงทีส่ ุดแห่งหนึ่งในฮอกไกโด ท่านจะได้พบกับแยมทําด้วยมือหลากหลาย
รส เรียกได้ว่าผักและผลไม้เกือบทุ กชนิดที่เราคุ้นหู ล้วนถูกนํ ามาใช้ผลิตเป็ นแยมได้
อย่างไม่น่าเชือ่ และเราสามารถลองชิมดูได้วา่ รสไหนอร่อยถูกใจหรือไม่ โดยการทากับ
ขนมปงั ทีท่ างร้านจัดเตรียมไว้ นอกจากนี้ยงั มี ผลิตภัณฑ์ผลไม้กวนและซอสผลไม้ให้ได้
เลือกช้อปกันอีกด้วย
*** พิเศษสุดให้ทุกท่านร่วมทดลองทําแยมด้วยตัวท่านเอง ***

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )
นําท่านเดินทางสู่ เมืองบิ เอะ เพื่อเที่ยวชม Blue Pond หรือ บ่อน้ าสีฟ้า แห่งเมืองบิ
เอะ บ่อนํ้าแห่งนี้มคี วามสวยงามและเงียบสงบ มีสฟี ้ าสดใสแปลกตา บ่อนํ้าแห่งนี้เกิดขึน้
จากการกัน้ เขื่อ นเพื่อ ป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้โ คลนภู เ ขาไฟที่เ กิด จากการปะทุ ข องภู เ ขาไฟ
Tokachi เมื่อปี ค.ศ.1988 ไหลเข้าสู่เมือง เอกลักษณ์ท่สี ําคัญของบ่อนํ้ าที่น่ี คือ ก้น
บ่อนํ้าจะมีแร่ธาตุทเ่ี กิดจากโคลนภูเขาไฟทําให้มสี ฟี ้ า
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL BEARMONTE หรือเทียบเท่า
https://www.bearmonte.jp/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

** หลังรับประทานอาหารคํ่า ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ํ าแร่สไตล์ญ่ปี ุ่น หรือที่เรียก
กันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการ เดินทาง และชาว
ญี่ปนุ่ ยังเชือ่ กันว่าการอาบนํ้าแร่นนั ้ จะทําให้ผวิ พรรณมีสุขภาพดีอกี ด้วย **
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คามิ กาว่า – นัง่ กระเช้าอะซาฮิ ดาเกะ ( ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ ) – อาซาฮิ คาว่า –
สวนสัตว์อาซาฮิ ยาม่า – หมู่บ้านราเมน – ซัปโปโร – ช้อปปิ้ งย่านทานุกิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่า น นั ง่ กระเช้ าลอยฟ้ าอะซาฮิ ดาเกะ ด้า นบนมี
ความสูงถึง 1,600 เมตรเหนือระดับนํ้ าทะเล จากจุดนี้มี
เส้นทางเดินชมธรรมชาติให้เลือกมากมาย ที่น่ีเป็ นแห่ ง
แรกของญี่ปุ่นที่จะได้เห็นใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง
และหิมะในทุกๆปี
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ อาซาฮิ คาว่า เข้าชม สวนสัตว์อาซาฮิ ยาม่า สวนสัตว์ท่มี ี
ชือ่ เสียงของเมืองอาซาฮิคาว่า ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้
ผูเ้ ข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง
เป็ น เอกลักษณ์ ท่ีไ ม่ เ หมือ นสวนสัต ว์แ ห่ ง อื่นๆ ไฮไลท์
ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายนํ้าของเหล่าเพนกวิน และ
โดมแก้วขนาดเล็กทีอ่ ยู่ตรงกลางของโซนหมีขวั ้ โลกและหมาปา่ สมควรแก่เวลานํ าท่าน
ไปยัง หมู่บ้านราเมนแห่งเมืองอาซาฮิ คาว่า ซึ่งทีแ่ ห่งนี้ได้รวบรวมร้านราเมนชื่อดังไว้
ถึง 8 ร้าน ทีต่ ่างแข่งขันกันทําราเมนทีส่ บื ทอดมาจากบรรพบรุษให้มคี ุณภาพและอร่อย
จนราเมนมีช่อื เสียงโด่ง ดัง ไปทัวโลก
่
ภายในหมู่บ้า นแห่งนี้ ดําเนินกิ จการตัง้ แต่ หลัง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 เพื่อเผยแพร่อาหารทีเ่ ป็นความภาคภูมใิ จของเมืองอาซาฮิคาว่าให้
เป็นทีร่ จู้ กั ในวงกว้าง
รับประทานอาหารกลางวัน อิ สระตามอัธยาศัยในหมู่บ้านราเมน (เงิ นสด 1,000
เยน)
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ เมื อ งซัป โปโร เมือ งหลวงของ
ภูมภิ าคฮอกไกโด และมีพน้ื ทีข่ นาดใหญ่เป็ นอันดับ 5
ของญี่ปนุ่ ในช่วงสมัยเริม่ ต้นยุคเมจิมกี ารพัฒนาฮอก
ไกโด ทําให้ซปั โปโรได้รบั เลือกให้เป็ นศูนย์กลางการ
บริหารภูมิภาค เป็ นไปตามคําแนะนํ าของผูเ้ ชีย่ วชาญชาวต่างชาติ ดังนัน้ ซัปโปโรจึง
สร้างขึน้ บนพืน้ ฐานของระบบแบบอเมริกาเหนือซัปโปโรมีช่อื เสียงระดับโลกในปี 1972
คือ ช่วงจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กเกมส์ฤดูหนาวที่น่ี และเป็ นเมืองที่รู้จ ั กกันดีในการจัด

คา่

เทศกาลหิมะ ราเมน และเบียร์ ให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ย่านทานุกิ ท่าน
จะได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป ของฝาก
ของทีร่ ะลึก เสือ้ ผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสําอางค์ เป็นต้น
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ที่พกั KEIO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/

วันที่สี่

ซัปโปโร – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ าโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
–ช้ อ ปปิ้ งถนนซาไกมาจิ – ซั ป โปโร – หมู่ บ้ า นช็ อ กโกแลต อิ ชิ ยะ
(ด้านนอก) ช้อปปิ้ง JR ทาวเวอร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองโอตารุ เพื่อชม คลองโอตารุ ที่มคี วามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อ
กับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนทีย่ คุ อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่ องฟูคลองนี้ได้ถูกใช้
เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว
ให้ท่ านถ่ ายรู ปกับ วิวคลองซึ่งเป็ น จุ ดถ่า ยรูป ที่เป็ นไฮไลท์ของเมือ ง และเดินเล่นชม
อาคารเก่า แก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ ท่ีสวยงามตามอัธ ยาศัย จากนัน้ ให้ทุ กท่า นได้
ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึกกับ นาฬิ กาไอน้าโบราณ ทีเ่ หลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านัน้ ซึ่ง
นาฬิ ก านี้ จ ะพ่ น ไอนํ้ า ประกอบกับ มี เ สี ย งดนตรีด ัง ขึ้น ทุ ก ๆ 15 นาที และเข้ า ชม
พิ พิธภัณ ฑ์กล่ องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชัน้ ที่ภ ายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่
โครงสร้างภายในทําด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1910 ปจั จุบนั นับเป็ น
มรดกทางสถาป ตั ยกรรมที่เก่ า แก่แ ละควรค่ า แก่ก ารอนุ ร ัก ษ์ ให้เ ป็ นสมบัติของชาติ
สําหรับท่านใดสนใจที่จะทํากล่องดนตรีท่มี อี นั เดียวในโลกด้วยฝี มือของท่านเองจะมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 เยน ซึ่งท่านสามารถเลือกกล่อง เพลง และตุ๊กตาประดับ
ต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่อง
ดนตรีและเป็นของทีร่ ะลึกจากเมืองโอตารุ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )

บ่าย

คา่

นํ าท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านช็อกโกแลต อิ ชิยะ (ด้านนอก)
เป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตทีม่ ชี อ่ื เสียงของญี่ปนุ่ ซึ่งช็อกโกแลตที่
ขึ้น ชื่อ ที่สุ ด ของที่น่ี คือ Shiroi Koibito มีค วามหมายว่ า
ช็อกโกแลตขาวของคนรัก ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่
ท่านรักหรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ตดิ มือกลับบ้านก็ได้ หลังจากนัน้ นํ าท่านช้อปปิ้ งกัน
ต่อที่ JR ทาวเวอร์ อาคารสรรพสินค้าขนาดใหญ่ท่เี ชื่อมต่อกับ
สถานี JR ซัปโปโร ทีร่ วมเอาสถานที่ต่างๆ ไว้ด้วยกัน อาทิเช่น
ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์, ออฟฟิ ศ, จุดชมวิว T38 , ศูนย์การค้าใต้ดนิ มี
ร้านขายของฝากจาก ฮอกไกโด มีศนู ย์อาหารสไตล์ธมี พาร์ค รา
เมนรีพบั ลิค ซัปโปโรและร้านขายส่ง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร ( บุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างอาหารทะเล พร้อมขาปู )
*** ให้ทุกท่านได้เต็มอิม่ กับขาปูยกั ษ์ 3 ชนิดแบบสดใหม่ๆ ซาชิมิ ซูช ิ เท็มปุระ พร้อม
อาหารทะเลปิ้งย่าง รวมไปถึงเนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว และเครื่องดื่มซอฟท์ดริงค์ ***

นาท่านเข้าสู่ที่พกั KEIO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/
วันที่ห้า
เช้า

ซัปโปโร ทีวี ทาวเวอร์ – ทาเนี ยบรัฐบาลเก่า (ด้ านใน) – หอนาฬิ กา (ด้านนอก)
ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิ ตซุย เอ้าท์เล็ต – ชิ โตเซ่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าชม ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ เป็นหอคอยใจกลาง
เมือ งซัป โปโรที่มีค วามสู ง 150 เมตร โดยชัน้ ที่สู ง ที่สุ ด
สามารถชมวิวเมืองซัปโปโรได้ตงั ้ อยู่ในความสูง 90 เมตร
สามารถขึน้ ไปชมบรรยากาศของเมืองซัปโปโรจากมุมสูง
ได้อีกด้วย หลังจากนัน้ นํ า ทุก ท่านชม ทาเนี ยบรัฐบาล

เที่ยง
บ่าย

คา่

เก่ า (ด้านใน) เป็ น อาคารสไตล์นี โอ บาร๊อ ค อเมริกา ที่
สร้า งด้ว ยอิฐ สีแ ดงทัง้ หลัง โดยลอกแบบมาจากอาคาร
ทําเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ใช้อฐิ
มากกว่ า 2.5 ล้ า นก้ อ น ตึก แดงหลัง นี้ ใ ช้เ ป็ น ที่ทํ า การ
รัฐบาลฮอกไกโดตัง้ แต่ปี ค.ศ.1886 และใช้ต่อเนื่องยาวมา
นานถึง 80 ปี ก่อนทีจ่ ะย้ายไปทีท่ ําการหลังใหม่เป็นอาคารสูง 10 ชัน้ ซึ่งตัง้ อยู่ด้านหลัง
ตึกแดงหลังนี้ ในปจั จุบนั อาคารเก่าที่ยงั งดงามอยู่นัน้ ได้รบั การบูรณะซ่ อ มแซมใหม่
หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี ค.ศ.1911 และนําท่านชม หอนาฬิ กา (ด้านนอก) ซึ่งมีความ
เก่าแก่มากจนกลายเป็นสัญลักษณ์สําคัญของซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตัง้ แต่ ค.ศ.1878
อาคารแรกเริม่ เดิมทีใช้เป็นทีฝ่ ึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลีย่ นมา
เป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปจั จุบนั หอนาฬิกาถูกสร้าง
และมีเสียงระฆังตีบอกเวลามาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1881 จนถึง
ป จั จุ บ ัน นี้ ก็ย ัง บอกเวลาได้ อ ย่ า งเที่ย งตรง ด้ว ยความ
เก่ า แก่ อ ยู่ คู่ ก ับ เมือ งซัป โปโรมานาน จึง ได้ ร ับ การขึ้น
ทะเบียนให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแห่งหนึ่ง
ของชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( บุฟเฟ่ ต์ ชาบู สไตล์ญี่ปนุ่ )
นําท่านสักการะ ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าลัทธิชนิ โต ตัง้ อยู่ภายในสวนสาธารณะ
มะรุยะมะ เดิมชือ่ ศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็ นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้
สมกับความยิง่ ใหญ่ของเกาะฮอกไกโดทีม่ ศี าลเจ้าชินโตนี้คอยปกปกั รักษาให้ชาวเกาะฮ
อกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานเก่าแก่นบั พันปี แต่ทน่ี ่ี
ก็เป็ นที่สํา หรับให้ค นท้องถิ่น ได้กราบไหว้สิ่งศัก ดิ ์สิทธิท์ ่ีสิงสถิตอยู่เพื่อ เป็ นขวัญและ
กําลังใจ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เมืองคิ ตะฮิ โรชิ ม่า เพื่อให้ท่านช้อปปิ้ งกันให้จุใจที่
มิ ตซุย เอ้ าท์เล็ต ซึ่งเป็ น แหล่งช้อปปิ้ งที่ใหญ่ท่สี ุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่รวบรวมของแบ
รนด์เนมชัน้ นําราคาพิเศษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าชื่อดังมากมาย
อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็นต้น

รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย

นาท่านเข้าสู่ที่พกั GRAND TERRACE CHITOSE HOTEL หรือเทียบเท่า
https://breezbay-group.com/hgt-chitose/
วันที่หก
เช้า

10.30 น.
15.30 น.

ชิ โตเซ่ – สนามบิ นชิ โตเซ่ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ สนามบิ นชิ โตเซ่ เพื่อตรวจเช็ค เอกสารการเดินทางและสัมภาระ
เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 671
เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง :

ตุลาคม 10 – 15

อัตราค่าบริ การท่านละ
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ มีเตียง
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ ไม่มีเตียง
พักห้องเดี่ยว เพิ่ มอีกท่านละ

ราคารวมตั ๋ว
49,900.44,900.39,900.8,000.-

ราคาไม่รวมตั ๋ว
31,900.28,900.25,900.8,000.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิทธิใ์ นการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์ม ีผเู้ ดินทางตํ่ากว่า 10 ท่านโดย
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
- ทางบริษทั ฯไม่มนี ้ําดื่มบริการ (ประเทศญี่ปนุ่ สามารถหานํ้าดื่มได้สะดวก)
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์
อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศญี่ปุ่น
ราคาตั ๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ

- เนื่องจากโรงแรมที่พ กั ในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ เป็ นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ
ห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ บางโรงแรม
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง
ทุกครัง้ )
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษัท ฯไม่ร ับผิดชอบต่ อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเ สธการเข้า
ประเทศของผูเ้ ดินทางได้เนื่องจากผูเ้ ดินทางอาจมีสงิ่ ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และ
อุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
-

-

อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครื่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) สายการบิน
และ เส้นทางตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ํ ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ ในภายหลัง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็นจริง
ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านัน้

- ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอัน
เนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด
- หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นําเที่ยวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป
กลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
- สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
- บริการนํ้าดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด
อัตรานี้ ไม่รวม
- ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่
สังเพิ
่ ม่ เติมนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯจัดให้ เป็นต้น

- ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อ
ท่าน
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสําหรับคนต่างด้าว
- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็นจริง
-

-

-

-

-

ตั ๋วเครื่องบิ น
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการ
เลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่
นังของกรุ
่
๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ ําหนด ซึ่งทางบริษทั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง
ได้
และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดําเนินการออกตั ๋วไปแล้วนัน้ ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่
บริษทั ฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
กรณีท่านมีความประสงค์ตอ้ งการเปลีย่ นระดับชันที
้ น่ งจากชั
ั่
น้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดําเนินได้ภายหลังจากออกตั ๋วกรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผูโ้ ดยสาร
ต้องดําเนินการทุกขัน้ ตอนด้วยตัวท่านเอง
ในกรณีท่อี อกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วลู กค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัว ผู้
เดินทางในกรณีน้ที างบริษทั ฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผูโ้ ดยสาร
ท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถา้ สามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงในการเปลี่ยน
ตั ๋ว ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทัง้ หมด
ทางสายการบินไม่รบั จองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ท่นี ัง่ ตรงนี้ ทางลูกค้าต้อง

ชีแ้ จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางทีส่ นามบิน
- สายการบินไทยกําหนดให้น้ํ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่
สามารถนําขึน้ เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านนํ้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้อง
ตรวจสอบเรื่องนํ้าหนักและจํานวน สัมภาระอีกครัง้ กับเจ้าหน้าที่

- การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็ นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้
50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขระหว่างสายการ
บินนัน้ ๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขขึน้ อยู่กบั สิทธิ ์ของสายการบิน
- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้อ งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น
นํ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ หรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ทีก่ รอกรายละเอียดการจองทัวร์ท่ที างบริษทั ฯส่งให้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบ
กรณีท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบิน
ได้)

