วันแรก

กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่

20.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร
และสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 670

23.45 น.

วันที่สอง

ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – นิกเซ่มารีนพาร์ค – หมู่บา้ นดาเตะจิไดมูระ –
จิโกกุดานิ ออนเซ็น

08.30 น.

เดินทางถึง สนามบิ นชิ โตเซ่ เมืองซัปโปโร หลังผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองและ
ศุลกากร จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริ เบทสึ นํ าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ํ า
โนโบริเบทสึ นิ กเซ่มารีนพาร์ค เพื่อเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ํา พบกับขบวนพาเหรดนก
เพนกวินทีน่ ่ารักอย่างใกล้ชดิ แค่มอื เอือ้ ม ชมโชว์แมวนํ้าและโชว์ปลาโลมานอกเหนือจาก
นัน้ ท่านยังจะได้รบั ความเพลิดเพลินจากปลาซาร์ดนี นับหมื่นตัวที่ว่ายทวนอยู่ในแท็งก์
กระจก โดยความสวยงามอยู่ตรงที่ สีเงินเลื่อมของปลาตัดกับนํ้ าสีน้ํ าเงิน ซึ่งการว่าย
ไปในทิศทางเดียวกันอย่างพร้อมเพรียงนัน้ หาดูได้ยากในอควาเรียมทัวไป
่ โดยเฉพาะ
โชว์การให้อาหารปลา ซึ่งเป็นกิจกรรมทีท่ ่านไม่เคยสัมผัสมาก่อนแน่ นอน ท่านยังจะได้
เข้าอุโมงค์ใต้น้ําเพื่อดูปลาฉลาม และสัตว์ทะเลอนุรกั ษ์ทห่ี ายาก เช่น ปลาหมึกยักษ์ เต่า
ทะเล ม้านํ้า และอื่นๆ อีกมากมาย

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ หมู่บ้านดาเตะจิ ไดมูระ หมู่บา้ นจําลองกึง่ สวนสนุกทีจ่ ําลองบรรยากาศความ
เป็นเมืองในสมัยเอโดะหรือกว่า 400 ปีก่อนของเมืองญี่ปุ่น ตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร
ซึ่งเสมือนผูป้ กป้องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมือง หรือตํารวจในปจั จุบนั และเหล่า
นินจาเสมือนสายลับ และนักฆ่าในปจั จุบนั ชมการสาธิตการแสดงการอําพรางตัวอัน
เลื่องชื่อ วิถชี วี ติ ตามแบบฉบับของเหล่านิ นจา พร้อมชมอาคารบ้านเรือนที่จําลองจาก

สมัย เอะโดะ การจํ า ลองเมือ งเอะโดะ พร้อ มศึก ษาถึงประวัติค วามเป็ น มา เชิญ ชม
บ้านเมือง วิถชี วี ติ ร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ และการแต่งกายในสไตล์ยอ้ นยุค

จากนัน้ นําท่านชม หุบเขาจิ โกคุดานิ ซึ่งมีความหมายว่าหุบผานรก ซึ่งเกิดจากภูเขาไฟ
ที่ยงั ไม่ด ับ จึงก่ อให้เกิด นํ้ า พุร้อ น และบ่ อโคลนเดือ ดตามธรรมชาติ อุ ดมไปด้ว ยแร่
กํามะถัน ซึ่งเกิด จากความร้อนใต้พิภ พ บริเวณด้านบนของผิวดิน จะมีแร่กํามะถัน สี
เหลืองเป็นจํานวนมาก ซึ่งท่านจะพบเห็นควันที่เกิดจากความร้อนพวยพุ่งขึน้ มาจากใต้
ดินตลอดเวลา

คา่

นาท่านเข้าสู่ที่พกั Noboribetsu Mahoroba Hotel หรือเทียบเท่า
http://www.h-mahoroba.jp/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** ให้ท่านได้เต็มอิม่ กับบุฟเฟ่ตอ์ าหารนานาชนิดสไตล์ญ่ปี นุ่ และบุฟเฟ่ตข์ าปูยกั ษ์ **
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่าออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่สาม

โนโบริเบทสึ – ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกะเรียวคะคุ (ชมสวนรูปดาว) –
โมโตะมาชิ – โกดังอิฐแดง – จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (นั ง่ กระเช้ า
ไฟฟ้ า) – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ นํ าท่านสู่ หอคอย โกะเรียวคะคุ (ชมป้ อมโกะ
เรียวคะคุ) ซึ่งหอคอยแห่งนี้สูง 10 เมตร เป็ นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบ
สวนสาธารณะโกะเรียวคะคุทงั ้ หมดได้ ไม่เพียงแต่จะเห็นป้อมรูปดาวอันสวยงามเท่านัน้
แต่ยงั เห็นภูเขาฮาโกดาเตะ ช่องแคบทสึการุ และเทือกเขาโยโคทสึอกี ด้วย

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านสู่ โมโตะมาชิ ที่แห่งนี้มที ิวทัศน์ท่สี วยงามไม่เหมือนใคร ด้วยลักษณะถนนที่
เป็ นเนินทําให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ ของท่าเรือ และสถาปตั ยกรรมตะวันตก เช่น
โบสถ์ต่างชาติและอาคารกงสุลเก่าแก่ได้อย่างชัดเจน จากนัน้ นํ าท่านสู่ โกดังอิ ฐแดง
(Red Brick Warehouse) ซึ่งได้ปรับปรุงมาจากคลังสินค้าอิฐสีแดงที่เคยใช้ค้าขายใน
ปลายสมัยเอโดะ ตัง้ อยู่รมิ แม่น้ําของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้ ง ร้านอาหาร
และสถานบันเทิงที่ให้บรรยากาศเก่าๆ นอกจากร้านขายของที่ระลึกทันสมัย เสื้อผ้า
แฟชัน่ ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และร้านขนมหวานแล้ว ยังมีร้านอาหาร ลานเบียร์
โบสถ์สําหรับจัดพิธแี ต่งงานอีกด้วย

นําท่านสู่ จุดชมวิ วยอดเขาฮาโกดาเตะ (นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า) ภูเขาที่สูง 334 เมตร วิว
จากยอดเขาฮาโกดาเตะที่มองกลับลงมายังท่าเรือและตัวเมืองที่โอบล้อมด้วยทะเลทัง้

สองข้างในยามคํ่าคืนนัน้ นับว่าสวยงามแปลกตาและว่ากันว่าเป็ นวิวกลางคืนที่สวยงาม
ทีส่ ุด 1 ใน 3 ของญี่ปนุ่ เลยทีเดียว

คา่

(หมายเหตุ : กระเช้าจะไม่สามารถให้บริการได้ภายใต้สภาวะอากาศที่ลมแรง ฝนตก
หนัก เนื่องจากไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงิน
ค่าบริการแทน หรือปรับโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า )
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Heiseikan Kaiyotei Hotel หรือเทียบเท่า
http://www.kaiyo-tei.com/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** ให้ท่านได้อมิ่ กับบุฟเฟ่ตอ์ าหารนานาชนิดสไตล์ญ่ปี นุ่ และบุฟเฟ่ตข์ าปูยกั ษ์ **
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่าออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่สี่

ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โทยะ – นัง่ กระเช้าไฟฟ้ าขึ้นสู่ยอด
เขาอุสึ ฟาร์มหมีสีน้าตาลโชวะชินซาน – คิโรโระ สกีรีสอร์ท – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่ านไปยัง ตลาดเช้ าฮาโกดาเตะ ตลาดเช้า ที่เปิ ดตีห้าถึง เที่ยงตรง ในตลาดจะ
จําหน่ ายอาหารทะเลสด เช่น ปู, ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่น พร้อมทัง้ ผลไม้ต่างๆ
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองโทยะ

เที่ยง
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า ขึน้ สู่ยอดเขาอุสึ เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาโชวะ ภูเขาไฟ
น้องใหม่ท่เี กิดจากการสันสะเทื
่
อนของผิวโลกในปี ค.ศ.1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกัน
นานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็นภูเขาโชวะดังที่เห็น ปจั จุบนั ภูเขาโชวะอยู่ในการดูแลของ
รัฐบาลญี่ปนุ่ ในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ

จากนัน้ นําท่านชม ฟาร์มหมีสีน้าตาลโชวะชิ นซาน น้าตาล หรือศูนย์อนุ รกั ษ์พนั ธุ์หมี
สีน้ําตาล ซึ่งเป็นหมีพนั ธุท์ ห่ี าได้ยากในปจั จุบนั และจะพบได้ทเ่ี พียงเกาะฮอกไกโด เกาะ
ซาคาริน และหมู่เกาะคูรนิ จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ คิ โรโระ สกีรีสอร์ท
นาท่านเข้าสู่ที่พกั The Kiroro, a Tribute Portfolio Hotel หรือเทียบเท่า
https://www.kirorohokkaido.com/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** ให้ท่านได้เต็มอิม่ กับบุฟเฟ่ตอ์ าหารนานาชนิดสไตล์ญ่ปี นุ่ **
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่าออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่ห้า

คิโรโระ สกี รีสอร์ท (Snow Park, Banana Boat, Mini Snow Mobile,
Snow Rafting ** ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ ** และรวมค่า Shuttle Bus) –
โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้าโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –
ซัปโปโร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านเพลิดเพลินกับลานหิมะของ คิ โรโระ สกีรีสอร์ท ลานสกีช่อื ดังแห่งเกาะฮอกไก
โด ชมวิวหิมะขาวโพลนท่ามกลางขุนเขาสัมผัสเนื้อหิมะที่นุ่มละมุนดังผงแป้ง (Powder
Snow) ให้ท่ า นได้ร่ ว มสนุ ก กับ กิจ กรรมบนลานหิม ะมากมาย ได้แ ก่ Snow Park,
Banana Boat, Mini Snow Mobile, Snow Rafting และรวมค่า Shuttle Bus ระหว่าง
ลานกิจกรรมแล้ว (การทํากิจกรรมบนลานหิมะขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศและปริมาณหิมะ

ถ้าปริมาณหิมะน้ อยบางกิจกรรมก็ไม่สามารถเล่นได้ ) ** สําหรับท่านที่ต้องการเช่า
อุปกรณ์สกี หรือต้องการขึน้ กระเช้ากอนโดล่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม **

เที่ยง
บ่าย

คา่

**
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม คลองโอตารุ ที่มคี วามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งใน
สมัยก่อนทีย่ ุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่ องฟู คลองนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการ
ขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว พร้อมทัง้ ให้ท่าน
ถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปทีเ่ ป็นไฮไลท์ของเมือง นอกจากนี้ท่านสามารถเดิน
เล่นตามอัธยาศัย ชมอาคารเก่าแก่รมิ คลองและวิวทิวทัศน์ทส่ี วยงามได้อกี ด้วย

จากนัน้ ให้ท่านถ่ายรูปทีร่ ะลึกกับ นาฬิ กาไอน้าโบราณ ทีเ่ หลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลก
เท่านัน้ ซึ่งนาฬิกานี้จะพ่นไอนํ้ า ประกอบกับมีเสียงดนตรีดงั ขึน้ ทุกๆ 15 นาที ต่อด้วย
เข้าชม พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชันที
้ ภ่ ายนอกถูกสร้างขึน้ จากอิฐแดง
แต่โครงสร้างภายในทําด้วยไม้ พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1910 ปจั จุบนั นับเป็ น
มรดกทางสถาปตั ยกรรมทีเ่ ก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรกั ษ์ให้เป็นสมบัตขิ องชาติ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ! ให้ท่านได้เต็ม อิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ป้ิ ง ย่างอาหารทะเลสดใหม่ข องฮอกไกโด อาทิ
ปูยกั ษ์ 3 ชนิด กุง้ หอยเชลล์ ปลา ซูช ิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว และเครื่องดื่มซอฟดริง้
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Keio Plaza Sapporo Hotel หรือเทียบเท่า
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/

หมายเหตุ : สาหรับลูกค้าที่ต้องการห้องพักเตียงใหญ่ นอน 2 คน จะมีค่าใช้จ่าย
เพิ่ มเติ ม คืนละ 2,500 บาท และห้องมีจานวนจากัด

วันที่หก

ซัปโปโร – หมู่บา้ นช็อกโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) – ศาลเจ้าฮอกไกโด –
มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ช้อปปิ้งทานุกิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นํ าท่านชม หมู่บ้านช็อกโกแลต อิ ชิยะ (ด้านนอก) แหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มี
ชื่อ เสียงของญี่ปุ่น ที่น่ีดูค ลาสสิค และมีเอกลักษณ์เ ฉพาะตัวที่หาจากไหนไม่ไ ด้ โดย
ช็อกโกแลตทีข่ น้ึ ชือ่ ทีส่ ุดของทีน่ ่คี อื Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่า ช็อกโกแลตขาว
ของคนรัก ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนทีท่ ่านรักทาน หรือว่าซื้อเป็นของฝากติด
ไม้ตดิ มือกลับบ้านก็ได้ นอกจากนี้ ท่านจะได้เลือกซื้อช็อกโกแลตแบบต่างๆ มากมายที่
หาซื้อทีไ่ หนไม่ได้อกี ด้วย

เที่ยง

บ่าย

นําท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าลัทธิชนิ โต ซึ่งตัง้ อยู่ภายในสวนสาธารณะมะรุยะมะ
เดิมชือ่ ศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลีย่ นชือ่ เป็นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่ อให้สมกับความ
ยิง่ ใหญ่ของเกาะฮอกไกโดที่มศี าลเจ้าชินโตนี้คอยปกปกั รักษาให้ชาวเกาะ ฮอกไกโดมี
ความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มปี ระวัติศาสตร์อนั ยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ท่นี ่ีกเ็ ป็ นที่
สําหรับให้คนท้องถิน่ ได้กราบไหว้สงิ่ ศักดิสิ์ ทธิ ์ทีส่ งิ สถิตอยู่เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ! ให้ท่านได้ล้มิ รสสุก้ยี ากี้น้ํ าดําสูตรต้นตําหรับของฮอกไกโด จุดเด่นคือเนื้อของ
ร้านทีค่ ดั สรรมาอย่างดี ลวกแล้วนํ ามาจิ้มกับไข่ไก่สดจึงค่อยทาน จะได้รสชาติท่ลี ะมุน
นุ่มลิน้ ให้ทุกท่านอิม่ เต็มทีก่ บั เนื้อหมูแบบไม่อนั ้
นําท่านเดินทางสู่ มิ ตซุย เอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งทีใ่ หญ่ทส่ี ุดแห่งหนึ่งในญี่ปนุ่ ทีร่ วบรวม
ของแบรนด์เนมชัน้ นํ าราคาพิเศษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าชื่อดัง
มากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็นต้น
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร

คา่

นํ าท่านช้อปปิ้ ง ย่านทานุ กิ ท่านจะได้เลือ กซื้อสินค้ามากมาย เช่น เครื่อ งใช้ไ ฟฟ้ า,
นาฬิกา, เกมส์, กล้องถ่ายรูป , ของฝากของที่ระลึก, เสื้อผ้า , สินค้าแบรนด์เนม
เครื่องสําอางค์ เป็นต้น
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Keio Plaza Sapporo Hotel หรือเทียบเท่า
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/
หมายเหตุ : สาหรับลูกค้าที่ต้องการห้องพักเตียงใหญ่ นอน 2 คน จะมีค่าใช้จ่าย
เพิ่ มเติ ม คืนละ 2,500 บาท และห้องมีจานวนจากัด

วันที่เจ็ด

สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบิ นชิ โตเซ่ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 671
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

10.30 น.
15.30 น.

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง :

มีนาคม 31 - 06 เมษายน

อัตราค่าบริการท่านละ
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
62,900.56,500.50,500.11,900.-

ราคาไม่รวมตั ๋ว
45,500.40,900.36,500.11,900.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิทธิใ์ นการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี ู้เดินทางตํ่ากว่า 10 ท่าน โดย
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์
อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศญี่ปุ่น
ราคาตั ๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
- เนื่องจากโรงแรมที่พ กั ในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ เป็ นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ
ห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง
ทุกครัง้ )
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษัท ฯไม่ รบั ผิดชอบต่อการถู กปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า
ประเทศของผู้เดินทางได้เ นื่ องจากผู้เ ดิน ทางอาจมีสิ่งผิด กฎหมาย เอกสารเดินทางไม่

ถูก ต้อ ง, ภัย ธรรมชาติ, การประท้ว ง, การก่ อจลาจล, ความล่ าช้าการเลื่อนหรือ ยกเลิก
เทีย่ วบิน และอุบตั 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
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร
ทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เติมนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯจัดให้ เป็นต้น
- ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อ
ท่าน
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสําหรับคนต่างด้าว
- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็นจริง

ตั ๋วเครื่องบิน
- 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 ๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั ้น โดยผูโ้ ดยสาร
ต้องดําเนินการทุกขัน้ ตอนด้วยตัวท่านเอง
ในกรณีท่อี อกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วลู กค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัว ผู้
เดินทางในกรณีน้ที างบริษทั ฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผูโ้ ดยสาร
ท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถา้ สามารถเปลีย่ นได้จะมีคา่ ใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงในการเปลีย่ นตั ๋ว
ลูกค้าจะต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทัง้ หมด
สายการบินไทยสามารถสํารองที่นงั ่ LONG LEG และ Exit Seat โดยมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
ตามเงื่อนไขของสายการบิน ลูกค้าทีป่ ระสงค์นงตรงนี
ั่
้สามารถแจ้งหน้าเคาน์เตอร์เ ช็คอิน ณ
วันเดินทางได้
สายการบินไทยกําหนดให้น้ํ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ที่
สามารถนํ าขึน้ เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านนํ้ าหนักไม่เกิน 7 กก. และมีความกว้าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้ อง
ตรวจสอบเรื่องนํ้าหนักและจํานวน สัมภาระอีกครัง้ กับเจ้าหน้าที่
การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้
50% ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขระหว่างสายการบิน
นัน้ ๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขขึน้ อยู่กบั สิทธิของสายการบิ
น
์
ในบางรายการทัวร์ ที่ต้อ งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น
นํ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ หรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่า นเอง
กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ทีก่ รอกรายละเอียดการจองทัวร์ท่ที างบริษทั ฯส่งให้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบิน
ได้)

