วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่

20.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร
และสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองชิ โตเซ่ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 670

23.45 น.

วันที่สอง

ชิโตเซ่ – ปลาแซลมอนอควาเรี่ยม – โนโบริเบทสึ – ดาเตะจิไดมูระ –
จิโกกุดานิ – ออนเซ็น

08.30 น.

เดินทางถึง สนามบิ นชิ โตเซ่ ผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองและพิธกี ารทางศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นําท่านเข้าชม ปลาแซลมอนอควาเรี่ยม ทีต่ งั ้ อยู่รมิ แม่น้ําชิโตเซ่
ภายในนอกจากจะกว้างใหญ่และมีชวี ติ ชีวาแล้ว ก็ยงั
มีกิจ กรรมการเรีย นรู้เ ชิง สารคดีผ่า นจอมอนิ เ ตอร์
อธิบายชีวติ เชิงนิเวศน์อนั น่ าพิศวงของปลาแซลมอน
และพลาดไม่ได้กบั การชมวิถชี วี ติ ของปลาแซลมอน
อย่างใกล้ชดิ จากกําแพงกระจกใต้น้ําของแม่น้ําชิโตเซ่
ทีห่ าชมได้ยาก นอกจากนัน้ ท่านจะได้ชมวงจรชีวติ ของปลาแซลมอนตัง้ แต่เป็ นไข่จนถึง
โตเต็มวัยอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
**พิเศษ! ให้ท่านได้อมิ่ อร่อยกับปลาแซลมอนที่คดั สรรเป็ น
อย่างดี เสิร์ฟ พร้อ มผัก ต่างๆ ที่อบบนแผ่นเหล็ก พร้อ ม
กับข้าวสวยญี่ปนุ่ ซุปมิโซะ และเครื่องเคียง **
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริ เบทสึ เข้าชมหมู่บา้ นจําลองวิถชี วี ติ ของชาวเอโดะในสมัย
โบราณ ดาเตะจิ ไดมุระ หมู่บ้านจําลองแห่งนี้มที ัง้
หอสังเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้านนินจา
หมู่บ้านซามูไร และอื่นๆ อีกมากมาย โดยทุกท่าน
จะสามารถสัม ผัส บรรยากาศได้เสมือนอยู่ ใ นหนัง
ญี่ปนุ่ โบราณ นอกจากนี้ในบางโอกาสอาจจะได้เห็น
คนแต่งตัวเป็นพ่อค้าซามูไร นินจา เดินไปมาและสามารถ
ชมการแสดงวัฒ นธรรมแบบชาวเอโดะได้ อี ก ด้ ว ย
หลังจากนัน้ นํ าท่า นชม จิ โกกุดานิ ซึ่งมีค วามหมายว่า
หุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดบั
จึงก่อให้เกิดนํ้ าพุร้อน และบ่อโคลนเดือดส่งเสียงคําราม

เที่ยง

บ่าย

คา่

ดังภู
่ เขาไฟทีก่ ําลังจะระเบิด และบริเวณนี้จะมีควันสีขาวพวยพุ่งออกมาตามรอยแยกของ
หิน อันเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติทย่ี งั คงอยู่
นาท่านเข้าสู่ที่พกั NOBORIBETSU MAHOROBA HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.h-mahoroba.jp/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านได้อิ่มหนาสาราญกับบุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชนิ ดสไตล์ญี่ปนและบุ
ุ่
ฟเฟ่ ต์ขาปู

*** หลังรับประทานอาหารคํ่าขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ํ าแร่สไตล์ญ่ปี ่นุ หรือที่เรียก
กันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาว
ญี่ปนุ่ ยังเชือ่ กันว่าการอาบนํ้าแร่นนั ้ จะทําให้ผวิ พรรณมีสุขภาพดีอกี ด้วย ***

วันที่สาม

โนโบริเบทสึ – ซัปโปโร – ศาลเจ้ าฮอกไกโด – ซัปโปโร ที วี ทาวเวอร์ –
พิพิธภัณฑ์เบียร์ซปั โปโร – ภูเขาโมอิวะ (กระเช้า + มินิเคเบิ้ลคาร์)
** ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ **

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่า นเดิน ทางสู่ เมื อ งซัปโปโร เพื่อ สัก การะ
ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าลัทธิชนิ โต ตัง้ อยู่
ภายในสวนสาธารณะมะรุยะมะ เดิมชื่อศาลเจ้า
ซัป โปโร ภายหลังได้เ ปลี่ย นชื่อ มาเป็ น ศาลเจ้า
ฮอกไกโด เพื่อ ให้สมกับความยิ่งใหญ่ ข องเกาะ
เมือ งฮอกไกโดที่ม ีศาลเจ้าชิน โตนี้ค อยปกปกั ษ์
รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน
เก่าแก่นบั พันปี แต่ทน่ี ่กี เ็ ป็นทีส่ ําหรับให้คนท้องถิน่ ได้กราบไหว้สงิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์ที่สงิ สถิตอยู่
เพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจ จากนัน้ นํ าท่านเข้าชม
ซัปโปโร ที วี ทาวเวอร์ ที่ตงั ้ อยู่ท่สี วนโอโดริ สู ง
150 เมตร โดยชัน้ ที่สูงที่สุดซึ่งสามารถชมวิวเมือง
ซัป โปโรได้ ตัง้ อยู่ ท่ีค วามสู ง 90 เมตร ซึ่ ง เรา
สามารถขึน้ ไปชมบรรยากาศของเมืองซัปโปโรจาก
มุมสูงได้อกี ด้ว

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
*พิเศษ! เสิร์ฟท่านด้วยสเต็กเนื้อ หรือที่เรียกว่า สไตล์เทปปนั ยากิ พร้อมผักสดๆ และ
เครื่องเคียงให้ท่านได้ชมขันตอนการปรุ
้
งกันอย่างใกล้ชดิ โดยเชฟฝี มอื เยี่ยมที่ผ่านการ
อบรมมาเป็นอย่างดี

บ่าย

นํ าท่านเข้าชม พิ พิธภัณฑ์เบียร์ซปั โปโร หรือ ซัปโปโรเบียร์การ์เด้น เป็ นอาคารซึ่ง
ก่อสร้างด้วยอิฐ เปิ ดเมื่อปี ค.ศ.1987 ในสมัยเมจิ
เคยเป็ นโรงกลัน่ ภายในพิพิธภัณ ฑ์จ ะแนะนํ า
ประวัติ ข องเบี ย ร์ ใ นญี่ ปุ่ น และกระบวนการ
ขัน้ ตอนการผลิตเบียร์ **พิ เศษ! ให้ทุก ท่านได้
ลองลิม้ รสเบียร์สดๆ ที่ผลิตออกมาใหม่ (ท่านละ
1 แก้ว) **
หลังจากนัน้ นํ าท่าน ยอดเขาโมอิ วะ ( นัง่ กระเช้า และ มินิเคเบิลคาร์ ) ตัง้ อยู่ใกล้กบั
เมืองซัปโปโรสามารถมองลงมาเห็นผืนแผ่นดินและอ่าวอิชกิ าริ ภูเขาโชคังเบทสึ อําเภอ
มาชิเคะได้แบบ 360 องศา บนยอดเขาโมอิ
วะมีระฆังแห่งโชคลาภและกุญแจแห่งความ
รัก ทําให้เป็นสถานทีท่ ค่ี ู่รกั นิยมมาสันระฆั
่
ง
แห่งโชค โดยผูช้ ายจะจับเชือกเส้นยาวและ
ผูห้ ญิงจะจับเชือกเส้นสัน้ กว่าจากนัน้ ทําการ
สันระฆั
่ งพร้อมกัน จะเชือ่ ว่าความรักก็จะสดใส ก้องกังวานเหมือนเสียงระฆัง นอกจากนี้
ยังมีจุดถ่ายรูปสวยๆให้ท่านได้ถ่ายรูปอีกด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
** เสิรฟ์ ท่านด้วยเซ็ทเมนูหม้อไฟปู พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ และปิ ดท้ายด้วยของหวาน
ประจําวัน **
นาท่านเข้าสู่ที่พกั CENTURY ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.cr-hotel.com/

คา่

วันที่สี่

ซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้งในเมืองซัปโปโร ( ไม่มีรถบัสบริการ )

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สถานที่ท่องเที่ยวแนะนา
ย่านซูซูกิโนะ
เป็ น ย่ า นบัน เทิง ที่ใ หญ่ ท่ีสุ ด ในทางตอนเหนื อ ของญี่ ปุ่ น เต็ม ไปด้ ว ยร้ า นค้ า บาร์
ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และตู้ปาจิงโกะ รวมกว่า 4,000 ร้าน ป้ายร้านค้าสว่างไส
วยามคํ่าคืนจนถึงเทีย่ งคืนเลยทีเดียว
ย่านทานุกิ
ั ่ มไป
ย่านช้อปปิ้งในร่มทีม่ ลี กั ษณะเป็นถนนเส้นยาวประมาณ 1 กิโลเมตร โดย 2 ฝงจะเต็
ด้วยร้านค้ามากมายหลายประเภท ไม่วา่ จะเป็นของทีร่ ะลึก ขนม เสือ้ ผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า
นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป ของฝาก สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสําอางค์ สินค้ามือสอง
รวมไปถึงร้านอาหารต่างๆ เป็นต้น
JR ทาวเวอร์
อาคารสรรพสินค้าขนาดใหญ่ทเ่ี ชือ่ มต่อกับสถานี JR ซัปโปโร ทีร่ วมเอาสถานทีต่ ่างๆไว้
ด้วยกัน เช่น ช้อปปิ้ งเซ็นเตอร์ , ออฟฟิ ศ, จุดชมวิว T38 , ศูนย์การค้าใต้ดนิ มีร้านขาย
ของฝากจาก ฮอกไกโด มีศูนย์อาหารสไตล์ธมี พาร์ค ราเม็ง รีพบั ลิค ซัปโปโร และร้าน
ขายส่ง
ซัปโปโรแฟคตอรี่
เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในตัวเมืองซัปโปโร ที่เน้นในเรื่องของความหรูหราโอ่อ่า
เป็นพิเศษ เนื่องจากก่อนหน้าทีก่ ลายมาเป็นห้างสรรพสินค้าสุดโด่งดัง บริเวณแห่งนี้เคย
เป็นโรงงานที่ผลิตเบียร์มาก่อน แล้วต่อมาจึงถูกนํ ามาดัดแปลงให้เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งชื่อ
ดังในเมืองซัปโปโร ซึ่งความโดดเด่นก็อยู่ท่โี ถงของห้างที่มีลกั ษณะเป็ นเรือนกระจก
ขนาดใหญ่ เหมาะแก่การถ่ายรูป ส่วนร้านค้าทัวๆ
่ ไปจะเน้นไปที่ของแต่งบ้าน สินค้า
เบ็ดเตล็ด คาเฟ่กาแฟ และเบียร์ให้คุณได้นงพั
ั ่ กผ่อนระหว่างรอคนอื่นช้อปปิ้งกัน
อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั CENTURY ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.cr-hotel.com/

วันที่ห้า

ซัปโปโร – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ าโบราณ – พิพิธภัณฑ์
กล่องดนตรี – ร้านเค้กเลอเตา – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ชิโตเซ่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองโอตารุ เพื่อเที่ยวชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และ
เชือ่ มต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่ง
ทางเรือเฟื่ องฟูคลองนี้เคยถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมือง
ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่งเป็ นจุดถ่ายรูปที่เป็ น
ไฮไลท์ของเมืองและเดินเล่นตามอัธยาศัย ให้ท่านถ่า ยรูปที่ระลึกกับ นาฬิ กาไอน้ า
โบราณ ที่เหลืออยู่เ พียง 2 เรือนบนโลกเท่านัน้ นาฬิกานี้จะพ่นไอนํ้ า ประกอบกับ มี
เสียงดนตรีดงั ขึน้ ทุกๆ 15 นาที และเข้าชม พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สอง
ชัน้ ทีภ่ ายนอกถูกสร้างขึน้ จากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทําด้วยไม้ พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้
สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1910 ปจั จุบนั นับเป็นมรดกทางสถาปตั ยกรรมทีเ่ ก่าแก่ และควรค่าแก่
การอนุรกั ษ์ให้เป็นสมบัตขิ องชาติ **สําหรับท่านใดสนใจทีจ่ ะทํากล่องดนตรีท่มี อี นั เดียว
ในโลกด้ ว ยฝี มือ ของท่ า นเอง สามารถเลื อ กกล่ อ งเพลงและตุ๊ ก ตาประดับ ต่ า งๆ
หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อทีท่ ่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรีและ
เป็นของทีร่ ะลึกจากเมืองโอตารุ (มีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมท่านละ 1,500 เยน)

เที่ยง

นํ าท่านเดินทางสู่ ร้านเลอเตา ร้านเบเกอรี่ชื่อดังของเมืองโอตารุ พิเศษให้ท่านได้
สัมผัสรสชาติเนียนนุ่ มของ “ชีสเค้ก ” สูตรต้นตําหรับหนึ่งในของขึน้ ชื่อของฮอกไกโด
เสิรฟ์ พร้อมกับเครื่องดื่มร้อนๆ คนทีช่ น่ื ชอบของหวานนัน้ ไม่ควรพลาด!!
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
** พิ เศษ! ให้ทุกท่านได้เต็มอิ่มกับขาปูยกั ษ์ 3 ชนิดแบบสดๆ ใหม่ๆ อาทิ ซาชิมิ ซู ช ิ
เท็มปุระ พร้อมอาหารทะเลปิ้ งย่ าง รวมไปถึงเนื้อหมู เนื้อ ไก่ เนื้อวัว และเครื่องดื่ม
ซอฟดริง้ **

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เมืองคิ ต ะฮิ โรชิ ม่า เพื่อให้ท่านช้อปปิ้ ง มิ ต ซุย เอ้ าท์เล็ต
แหล่งช้อปปิ้ งที่ใหญ่ท่สี ุดแห่งหนึ่งในญี่ ปุ่นที่รวบรวมของแบรนด์เนมชัน้ นํ าราคาพิเศษ
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าชื่อดังมากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas,
MK, Elle, Prada, G2000 เป็นต้น

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
**พิ เศษ! บุฟเฟ่ตส์ ุกย้ี ากีส้ ไตล์ญ่ปี นุ่ เสิรฟ์ ท่านด้วยเนื้อวัว เนื้อหมูอย่างดีทค่ี ดั สรรพิเศษ
มา เพื่อให้ท่านได้ลม้ิ ลองรสชาติ พร้อมทัง้ ผักสดนานาชนิด**

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ชิ โตเซ่ เพือ่ เข้าสู่ทพ่ี กั
นาท่านเข้าสู่ที่พกั AIR TERMINAL CHITOSE หรือเทียบเท่า
https://www.air-terminal-hotel.jp/

วันที่หก

สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าสู่ สนามบิ นชิ โตเซ่ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัว
เดินทางกลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 671
เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

10.30 น.
15.30 น.

**************************************************************

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง :

เมษายน 08 – 13

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
56,900.51,900.45,900.10,500.-

ราคาไม่รวมตั ๋ว
37,900.34,900.30,900.10,500.-

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 เป็ นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ ํ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 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 เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านนํ้ าหนักไม่เกิน 7 กก. และมีความกว้าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้อง
ตรวจสอบเรื่องนํ้าหนักและจํานวน สัมภาระอีกครัง้ กับเจ้าหน้าที่
การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้
50% ส่วนสายการบินอื่นๆ ในเครือ 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)

