วันแรก

กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่

20.00 น.

คณะพร้อมกันที่ 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 – ฟาร์มหมี โนโบริเบทสึ ( นั ง่ กระเช้ าไฟฟ้ า ) –
นิกเซ่ มารีนพาร์ค – หุบเขาจิโกคุดานิ – ออนเซ็น

08.30 น.

เดินทางถึง สนามบิ นชิ โตเซ่ เมืองซัปโปโร หลังผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางสู่ เมืองโนโบริ เบทสึ เพื่อนัง่ กระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่
ฟาร์มหมีโนโบริ เบทสึ ชมหมีสนี ้ํ าตาลหรือหมีดํา สายพันธุ์พ้นื เมืองฮอกไกโดมากกว่า
100 ตัว โดยหมีสีน้ํ าตาลจะหาได้ยากในปจั จุบนั แต่สามารถที่พบได้ท่เี กาะฮอกไกโด
เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรนิ เท่านัน้ ภายใจท่านจะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ
เช่น โชว์หมีโล้ชงิ ช้า ให้อ าหารหมีอ ย่างใกล้ชดิ และหมีตวั ใหญ่ ท่ีค อยโบกไม้ โบกมือ
เรียกร้องความสนใจ นอกจากนี้ยงั ได้ร่วมสนุ กกับการทายผลการแข่งวิง่ เป็ ด เป็ นต้น
ต่อจากนัน้ เดินทางไปยัง นิ กเซ่มารีนพาร์ค เพื่อพบกับขบวนพาเหรดนกเพนกวินที่
น่ารักอย่างใกล้ชดิ ชมโชว์แมวนํ้ าและโชว์ปลาโลมา นอกเหนือจากนัน้ ท่านยังจะได้รบั
ความเพลิดเพลินจากปลาซาร์ดีนนับหมื่นตัวที่ว่าทวนอยู่ในแท็งก์กระจก โดยความ
สวยงามอยู่ตรงที่สเี งินเลื่อมของปลาตัดกับนํ้ าสีน้ํ าเงินว่ายไปในทิศทางเดียวกันอย่าง
พร้อมเพรียงนัน้ ซึ่งหาดูได้ยากในอควาเรี่ยมทัวไป
่ และท่านยังจะได้เข้าอุโมงค์ใต้น้ํ า
เพื่อดูปลาฉลาม และสัตว์ทะเลอนุ รกั ษ์ท่หี ายาก เช่น ปลาหมึกยักษ์ เต่าทะเล ม้านํ้ า
และอื่นๆ อีกมากมาย

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ หุบเขาจิ โกกุดานิ เป็นพืน้ ทีท่ เ่ี กิดการทรุดตัวลงหลังจากเกิดภูเขาไฟ
ระเบิด ทําให้ผวิ หน้าดินบางจนไอร้อนสามารถออกมาจากใต้ ดนิ ได้ จึงเกิดเป็ นแหล่ง
นํ้าพุรอ้ นธรรมชาติขน้ึ

คา่

นาท่านเข้าสู่ที่พกั NOBORIBETSU MAHOROBA HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.h-mahoroba.jp/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้ท่านได้อมิ่ หนําสําราญกับบุฟเฟ่ตข์ าปู ***
*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ***

วันที่สาม

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

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ เพื่อไปยัง หอคอย โกะเรียวคะคุ (ชมสวนรูปดาว) เป็ น
ป้อมปราการแบบตะวันตกทีส่ ร้างเสร็จเมื่อ 150 ปีมาแล้ว วิวมุมกว้างอันงดงามของป้อม
ปราการรูปดาวและคูป้อมโดยรอบจะปรากฏแก่สายตาของผู้ชมจากลานสังเกตการณ์
ของหอคอยโกเรียวคะคุท่มี คี วามสูง 107 เมตร คูป้อมรายล้อมไปด้วยต้นซากุระกว่า
1,600 ต้น ทําให้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหอคอยโกะเรียวคะคุกลายเป็ นจุดชมซากุระลําดับ
ต้นๆ ของฮอกไกโด ในฤดูรอ้ นคูป้อมรายล้อมไปด้วยความเขียวชอุ่ม ซึ่งเปลีย่ นเป็นสีสนั
เจิดจ้าจากใบไม้สแี ดงสดในฤดูใบไม้ร่วง ก่อนจะถูกปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว เกิด
เป็นทิวทัศน์ทง่ี ดงามเกินบรรยายในทุกๆ ฤดูกาล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ!! ให้ท่านอิม่ หนําสําราญกับชาบู ชาบู หม้อไฟ แบบญี่ปนุ่ โดยเสิรฟ์ เนื้อหมู พร้อม
ผักสดนานาชนิดให้ท่านนําวัตถุดบิ มาจุ่มลงในหม้อไฟแล้วนํามาจิม้ กับนํ้าจิม้ สูตรเด็ดของ
ทางร้านพร้อมทานคู่กบั ข้าวสวย ฯลฯ
นําท่านเดินทางสู่ โมโตะมาชิ ที่แห่งนี้มที วิ ทัศน์ท่สี วยงามด้วยลักษณะถนนที่เป็ นเนิน
ทํา ให้ส ามารถมองเห็น ทิว ทัศ น์ ข องท่ า เรือและสถาป ตั ยกรรมตะวัน ตก เช่น โบสถ์
ต่างชาติและอาคารกงสุลเก่าแก่ได้อย่างชัดเจน จากนัน้ ชม โกดังอิ ฐแดง ที่สร้างตาม
แบบตะวันตกด้วยอิฐแดง แต่เดิมที่แห่งนี้เป็ นโกดังของพ่อค้าผูม้ งคั
ั ่ งที
่ ่สร้างเอาไว้เก็บ
สินค้าจากท่าเรือฮาโกดาเตะ แต่ปจั จุบนั โกดังจํานวน 5 หลัง ถูกดัดแปลงให้กลายเป็ น
ร้านค้าของทีร่ ะลึก ร้านอาหาร โรงเบียร์ และอื่นๆ

เที่ยง

บ่าย

คา่

จากนัน้ นํ าท่านไปยัง จุดชมวิ วยอดเขาฮาโกดาเตะ (นั ่งกระเช้าไฟฟ้า) เป็ นภูเขาที่ม ี
ความสูง 334 เมตร วิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะที่มองกลับลงมายังท่าเรือและตัวเมืองที่
โอบล้อ มด้ว ยทะเลทัง้ สองข้า งในยามคํ่ า คืน นัน้ นับว่า สวยงามแปลกตาและเป็ น วิว
กลางคืนทีส่ วยงามทีส่ ุด 1 ใน 3 ของญี่ปนุ่ เลยทีเดียว หมายเหตุ : กระเช้าจะไม่สามารถ
ให้บริก ารได้ภ ายใต้สภาวะอากาศที่ลมแรง ฝนตกหนัก เนื่ อ งจากไม่ป ลอดภัยของ
นักท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินค่าบริการ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HEISEIKAN KAIYOTEI HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.kaiyo-tei.com/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้ท่านได้อมิ่ หนําสําราญกับบุฟเฟ่ตข์ าปู ***
*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ***

วันที่สี่

ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกา
ไอน้าโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านไปยัง ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ เป็นตลาดเช้าทีเ่ ปิดตัง้ แต่ตหี า้ ถึงเทีย่ ง ในตลาดจะ
จําหน่ายอาหารทะเลสด เช่น ปู ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่น พร้อมทัง้ ผลไม้ เป็นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมื องโอตารุ เพื่อ ถ่ายรูปกับ วิวคลอง คลองโอตารุ ที่มีค วามยาว 1,140
เมตร และเชือ่ มต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ที่ยุคอุตสาหกรรม
การขนส่งทางเรือเฟื่ องฟู คลองนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้า
ในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว จากนัน้ ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับ นาฬิ กาไอ
น้าโบราณ ทีเ่ หลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านัน้ นาฬิกานี้จะพ่นไอนํ้ าประกอบกับมี
เสียงดนตรีดงั ขึ้นทุกๆ 15 นาที และนํ าท่านชม พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี เป็ นอาคาร
เก่ า แก่ ส องชัน้ ที่ภ ายนอกถู ก สร้ า งขึ้น จากอิฐ แดงแต่ โ ครงสร้ า งภายในทํ า จากไม้
พิพิธ ภัณ ฑ์แ ห่งนี้ สร้างขึ้นในปี ค .ศ.1910 ปจั จุบ ันนับ เป็ นมรดกทางสถาป ตั ยกรรมที่
เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรกั ษ์ให้เป็นสมบัตขิ องชาติ สําหรับท่านใดสนใจทีจ่ ะทํากล่อง
ดนตรีท่มี ีอนั เดียวในโลกด้วยฝี มือของท่านเองก็สามารถเลือกกล่องเพลง และตุ๊กตา
ประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงใน
กล่องดนตรีและเป็นของทีร่ ะลึกจากเมืองโอตารุ (มีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม)

เที่ยง
บ่าย

คา่

นาท่านเข้าสู่ที่พกั GRAND PARK OTARU HOTEL หรือเทียบเท่า
https://grandparkotaru.com/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่ห้า

โอตารุ – หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ ( ด้ านนอก ) – ซัปโปโร – ศาลเจ้ า
ฮอกไกโด – ย่านทานุกิ – ย่านเจอาร์ ทาวเวอร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่า นชม หมู่บ้ านช็อ กโกแลต อิ ชิ ยะ (ด้านนอก)
เป็ น แหล่ ง ผลิต ช็อ กโกแลตที่ม ีช่อื เสีย งของญี่ปุ่น ที่ดู
คลาสสิคและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หาจากไหนไม่ได้
โดยช็อกโกแลตที่ขน้ึ ชื่อที่สุดของที่น่ีคอื Shiroi Koibito
ซึ่งมีความหมายว่า ช็อกโกแลตขาวของคนรัก ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนทีท่ ่าน
รักทานหรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ตดิ มือกลับบ้านก็ได้ นอกจากนี้ท่านจะได้เลือกซื้อ
ช็อกโกแลตแบบต่างๆมากมายทีห่ าซื้อที่ไหนไม่ได้อกี ด้วย จากนัน้ นํ าท่านสู่ ศาลเจ้าฮ
อกไกโด เป็ นศาลเจ้าลัทธิชนิ โต ตัง้ อยู่ภายในสวนสาธารณะมะรุยะมะ เดิมชื่อศาลเจ้า
ซัปโปโร ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็ นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่ อให้สมกับความยิง่ ใหญ่ ของ
เกาะเมืองฮอกไกโดที่ม ีศาลเจ้าชินโตนี้ค อยปกปกั ษ์รกั ษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมี
ความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ท่นี ่ีก็เป็ นที่
สําหรับให้คนท้องถิน่ ได้กราบไหว้สงิ่ ศักดิสิ์ ทธิ ์ทีส่ งิ สถิตอยู่เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ! ให้ท่านได้เต็ม อิ่ม กับ บุฟเฟ่ต์ป้ิ งย่างอาหารทะเลสดใหม่ข องฮอกไกโด อาทิ
ปูยกั ษ์ 3 ชนิด กุง้ หอยเชลล์ ปลา ซูช ิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว และ เครื่องดื่มซอฟดริง้
อิส ระช้อ ปปิ้ ง ย่ า นทานุ กิ เป็ น ย่ า นการค้ า
เก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพ้นื ที่ทงั ้ หมด
7 บล็อ ก ภายในนอกจากจากจะเป็ น แหล่ ง
รวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่อง
ดนตรี วิ ดี โ อ โรง ภาพ ยนตร์ แ ล้ ว ยั ง มี

เที่ยง

บ่าย

คา่

ร้านอาหารมากมายอีกทัง้ ยังเป็นศูนย์รวมของวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมส์เซ็นเตอร์ และ
ตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ต่อด้วย ย่านเจอาร์ ทาวเวอร์ เป็ นย่านที่ได้รบั ความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก ซึ่งบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าชัน้ นํ าของญี่ปุ่น
อย่าง ห้างไดมารูท่รี วมร้านขายของและร้านอาหารชื่อดังของซัปโปโรไว้ เช่น ร้านซู ช ิ
Nemuro Hanamaru ร้านหมูทอดทงคัตสึ Tadumura Tonkatsu ห้างสเตลล่า เพลส ที่
เน้ นขายเสื้อ ผ้าแฟชันของชาวญี
่
่ปุ่นในราคาไม่แพง ห้าง ESTA ที่มีทุกอย่าง ตัง้ แต่
เครื่องใช้ไฟฟ้า รองเท้าแบรนด์เนมไปจนถึงของเล่นเด็กและเครื่องสําอางค์ เป็นต้น
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั KIEO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/
หมายเหตุ : สําหรับลูกค้าทีต่ อ้ งการห้องพักเตียงใหญ่ (DBL) นอน 2 คน จะมีค่าใช้จ่าย
เพิม่ เติมคืนละ 2,500 บาท และห้องมีจํานวนจํากัด

วันที่หก

ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบิ นชิ โตเซ่ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 671
เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

10.30 น.
15.30 น.

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง :

เมษายน

อัตราค่าบริการท่านละ
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ มีเตียง
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ ไม่มีเตียง

10 – 15

ราคารวมตั ๋ว
64,900.58,500.51,900.-

ราคาไม่รวมตั ๋ว
39,500.35,500.31,900.-

10,500.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่ มอีกท่านละ

10,500.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิทธิใ์ นการเลื่อ น หรือ ยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี ู้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 ๋วกรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผูโ้ ดยสาร
ต้องดําเนินการทุกขัน้ ตอนด้วยตัวท่านเอง
- ในกรณีท่อี อกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วลู กค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ ยนตัว 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
ั่
้สามารถแจ้งหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ
วันเดินทางได้
- สายการบินไทยกําหนดให้น้ํ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ที่
สามารถนํ าขึน้ เครื่องได้อยู่ ในความดูแลของท่านนํ้ าหนักไม่เกิน 7 กก. และมีความกว้าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้อง
ตรวจสอบเรื่องนํ้าหนักและจํานวน สัมภาระอีกครัง้ กับเจ้าหน้าที่
- การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้
50% ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขระหว่างสายการบิน
นัน้ 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)

