วันแรก
20.30 น.

23.45 น.

กรุงเทพฯ – สนามบิ นชิ โตเซ่
คณะพร้อ มกัน ที่ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู ม ิ อาคารผู้โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้ าที่บริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และ
สัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองชิโตเซ่ ประเทศญีป่ ่ นุ โดย สายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 670

วันที่สอง

ชิ โตเซ่ – โนโบริ เบทสึ – นิ กเซ่ มารีนพาร์ค – ฟาร์มหมีโนโบริ เบทสึ – จิ โกกุดานิ – ออน
เซ็น

08.30 น.

เดินทางถึง สนามบิ นชิ โตเซ่ นําท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธกี ารทางศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริ เบทสึ เข้าชม นิ กเซ่ มารีนพาร์ค พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์
นํ้ า พบกับขบวนพาเหรด นกเพนกวินที่น่ารักอย่างใกล้ชดิ แค่มอื เอื้อม ชมโชว์แมวนํ้ า และโชว์
ปลาโลมา นอกเหนือจากนัน้ ท่านยังจะได้รบั ความเพลิดเพลินจากปลาซาร์ดนี นับหมื่นตัวทีว่ ่ายวน
อยู่ในแท็งก์กระจก โดยความสวยงามอยู่ตรงที่สเี งินเลื่อมของปลาตัดกับนํ้ าสีน้ํ าเงิน ซึ่งการว่าย
ไปในทิศทางเดียวกันอย่างพร้อมเพรียงนัน้ หาดูได้ยากในอควาเรีย่ มทัวไป
่ โดยเฉพาะโชว์การให้
อาหารปลา ท่านยังจะได้เข้าอุ โมงค์ใต้น้ํ าเพื่อ ดูปลาฉลามและสัตว์ทะเลอนุ รกั ษ์ท่หี ายาก เช่น
ปลาหมึกยักษ์ เต่าทะเล ม้านํ้า และอื่นๆ อีกมากมาย

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทหม้อไฟสไตล์ญี่ปนุ่ )
นําท่าน นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า สู่ ฟาร์มหมีโนโบริ เบตสึ ชมหมีสายพันธุพ์ น้ื เมือง
ฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็ นหมีสนี ้ํ าตาลหรือหมีดํามากกว่า 100 ตัว โดยเฉพาะหมีสนี ้ํ าตาลที่หาได้
ยากในปั จจุบนั ซึ่งพบได้ท่เี กาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรนิ เท่านัน้ และพบกับ
กิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ เช่น โชว์หมีโล้ชงิ ช้า ให้อาหารหมีอย่างใกล้ชดิ โดยมีเพียงกระจกกัน้
ระหว่างท่านและหมีตวั ใหญ่ท่คี อยโบกไม้โบกมือต้อนรับท่าน และร่วมสนุ กกับการทายผลการ
แข่งวิง่ เป็ ดเพื่อลุน้ รับขอรางวัล เป็ นต้น จากนัน้ นําท่านชม จิ โกกุดานิ ซึง่ มีความหมายว่า หุบผา
นรก หุบผานรกแห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดบั จึงก่อให้เกิดนํ้ าพุร้อนและบ่อโคลนเดือดส่ง
เสียงคํารามดังภู
่ เขาไฟทีก่ ําลังจะระเบิด และบริเวณนี้จะมีควันสีขาวพวยพุ่งออกมาตามรอยแยก
ของหิน อันเป็ นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติทย่ี งั คงอยู่

คา่

นาท่านเข้าสู่ที่พกั NOBORIBETSU MAHOROBA HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านได้อิ่มหนาสาราญกับบุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชนิ ดสไตล์ญี่ปนและบุ
ุ่
ฟเฟ่ ต์ขาปู

** หลังรับประทานอาหารคา่ ขอเชิ ญท่านสัมผัสกับการแช่ น้าแร่สไตล์ญี่ปนุ่ หรือที่ เรียกกัน
ว่า การอาบออนเซ็น ให้ ท่านได้ ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดิ นทาง และชาวญี่ ปุ่น
ยังเชื่อกันว่าการอาบน้าแร่นัน้ จะทาให้ผิวพรรณมีสขุ ภาพดีอีกด้วย **
วันที่สาม

โนโบริ เ บทสึ – นิ เซโกะ มิ ล ค์ โ คโบะ ( ทดลองท ากิ จ กรรมไอศครี ม ด้ ว ยตัว เอง )
โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิ กาไอน้าโบราณ – พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ร้านเค้กเลอเตา
ซัปโปโร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่เมือง นิ เซโกะ เข้าชม นิ เซโกะ มิ ลค์โคโบะ ฟาร์มที่ตงั ้ อยู่บริเวณตีนเขา
Niseko Annupuri ที่น่ีมซี อฟท์ครีมทีท่ ํามาจากนมวัวคัน้ สดจากฟาร์มนับเป็ นเมนูชนั ้ เลิศทีห่ ้าม
พลาดเด็ดขาด! นอกจากนี้กย็ งั เต็มไปด้วยเมนูของหวานแสนอร่อยอีกมากมายไม่ว่าจะเป็ นชูครีม
ชีสเค้ก และพุดดิง้ *** พิ เศษสุดให้ทุกท่านทดลองทากิ จกรรมไอศครีมด้วยตัวเอง ***

เที่ยง
บ่าย

จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าสําคัญของเกาะฮอกไกโด อยู่ไม่ไกลจากซัปโปโรสามารถ
เดินทางไปได้ภายในเวลาเพียงไม่นาน ทีน่ ่ีจงึ กลายเป็ นเมืองท่องเทีย่ วยอดนิยมอีกเมืองหนึ่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )
ชม คลองโอตารุ ที่มคี วามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนที่ยุค
อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่ องฟู คลองนี้ได้ถูกใช้
เป็ นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมือง
ออกไปยังท่ าเรือ บริเ วณปากอ่ า ว ให้ท่ านถ่ ายรูปกับวิว
คลองซึง่ เป็ นจุดถ่ายรูปทีเ่ ป็ นไฮไลท์ของเมือง
จากนัน้ นํ าท่านเยือน ถนนซาไกมาจิ ซึง่ เป็ นถนนค้าขาย

ที่ไ ด้ร ับ การอนุ ร ัก ษ์ ที่เ ต็ม ไปด้ว ยร้า นค้า ร้า นอาหาร ร้า นกาแฟ ร้า นขายของที่ร ะลึก และ
พิพธิ ภัณฑ์ต่างๆมากมาย
ให้ไ ด้ท่ านถ่ า ยรูป ที่ร ะลึก กับ นาฬิ กาไอน้ า โบราณ ที่เ หลือ อยู่เ พีย ง 2 เรือ นบนโลกเท่ านัน้
นาฬิกานี้จะพ่นไอนํ้า ประกอบกับมีเสียงดนตรีดงั ขึน้ ทุกๆ 15 นาที และเข้าชม พิ พิธภัณฑ์กล่อง
ดนตรี อาคารเก่าแก่สองชัน้ ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทําด้วยไม้
พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1910 ปั จจุบนั นับเป็ นมรดกทางสถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่และ
ควรค่าแก่การอนุรกั ษ์ให้เป็ นสมบัตขิ องชาติ
สาหรับท่ านใดสนใจที่ จะทากล่องดนตรีที่มีอนั เดียวในโลกด้วยฝี มือของท่านเอง ท่ านสามารถเลือก
กล่อง เพลง และตุก๊ ตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจ
ใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็ นของที่ ระลึกจากเมืองโอตารุ (ท่ านใดที่ สนใจทากล่องดนตรีมีค่าใช้ จ่าย
เพิ่ มท่านละ1,500 เยน

นําท่านเยือนร้านเลอเตา ร้านเบเกอรีช่ ่อื ดังของเมือง โอตารุ พิเศษ...ให้ท่านได้สมั ผัสรสชาติ
เนียนนุ่มของ "ชีสเค้ก" สูตรต้นตําหรับหนึ่งในของขึน้ ชื่อของฮอกไกโด เสิรฟ์ พร้อมกับเครือ่ งดื่ม
ร้อนๆ คนทีช่ ่นื ชอบของหวานนัน้ ไม่ควรพลาด!!

คา่

สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เป็ นเมืองหลวงของภูมภิ าคฮอกไกโด และมีพน้ื ทีข่ นาด
ใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของญีป่ ่ นุ ในช่วงสมัยเริม่ ต้นยุคเมจิมกี ารพัฒนาฮอกไกโด ทําให้ซปั โปโรได้รบั
เลือกให้เป็ นศูนย์กลางการบริหารภูม ภิ าค เป็ นไปตามคําแนะนําของผูเ้ ชีย่ วชาญชาวต่างชาติ ดัง
นัน้ ซัปโปโรจึงสร้างขึน้ บนพื้นฐานของระบบแบบอเมริกาเหนือซัปโปโรมีช่อื เสียงระดับโลกในปี
1972 คือ ช่ว งจัด แข่งขัน กีฬ าโอลิม ปิ ก เกมส์ฤ ดูหนาวที่น่ี และเป็ นเมือ งที่รู้จ กั กันดีใ นการจัด
เทศกาลหิมะ ราเมน และเบียร์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร ( ชาบูชาบู บุฟเฟ่ ต์ )
นาท่านเข้าสู่ที่พกั KEIO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/

วันที่สี่
เช้า

ซัปโปโร – อิ สระช้อปปิ้ งในเมืองซัปโปโร ( ไม่มีรถบัสบริ การ )
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
“ย่านช้อปปิ้ งนะนา”
ย่านซูซูกิโนะ
เป็ นย่านบันเทิงทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในทางตอนเหนือของญี่ป่ ุน เต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ร้านอาหาร ร้าน
คาราโอเกะ และตู้ปาจิงโกะ รวมกว่า 4,000 ร้าน ป้ ายร้า นค้าสว่างไสวยามคํ่าคืนจนถึงเที่ยงคืน
เลยทีเดียว
JR ทาวเวอร์
อาคารสรรพสินค้าขนาดใหญ่ทเ่ี ชื่อมต่อกับสถานี JR ซัปโปโร ทีร่ วมเอาสถานทีต่ ่างๆไว้ดว้ ยกัน
อาทิเช่น ช้อปปิ้ งเซ็นเตอร์, ออฟฟิ ศ, จุดชมวิว T38 , ศูนย์การค้าใต้ดนิ มีรา้ นขายของฝากจาก
ฮอกไกโด มีศูนย์อาหารสไตล์ธมี พาร์ค ราเม็ง รีพบั ลิค ซัปโปโร และร้านขายส่ง
ซัปโปโรแฟคตอรี่
เป็ นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในตัวเมืองซัปโปโร ทีเ่ น้นในเรื่องของความหรูหราโอ่อ่าเป็ นพิเศษ
เนื่องจากก่อนหน้าทีก่ ลายมาเป็ นห้างสรรพสินค้าสุดโด่งดัง บริเวณแห่งนี้เคยเป็ นโรงงานที่ผลิต
เบียร์มาก่อน แล้วต่อมาจึงถูกนํามาดัดแปลงให้เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังในเมืองซัปโปโร ซึง่ ความ
โดดเด่นก็อยู่ท่โี ถงของห้างที่มลี กั ษณะเป็ นเรือ นกระจกขนาดใหญ่ เหมาะแก่การถ่ายรูป ส่ว น
ร้านค้าทัว่ ๆ ไปจะเน้ นไปที่ของแต่ งบ้าน สินค้าเบ็ดเตล็ด คาเฟ่ กาแฟและเบียร์ให้คุ ณได้นัง่
พักผ่อนระหว่างรอคนอื่นช้อปปิ้ งกัน
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันและคา่ ตามอัธยาศัย
ที่พกั KEIO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/

วันที่ห้า

ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ย่านทานุกิ – พิ พิธภัณฑ์เบียร์ซปั โปโร – มิ ตซุย เอ้าท์เล็ต
ชิ โตเซ่ – ออนเซ็น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านสักการะ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าลัทธิชนิ โต ตัง้ อยู่ภายในสวนสาธารณะ มะรุยะมะ
เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็ นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิง่ ใหญ่
ของเกาะฮอกไกโดที่มศี าลเจ้าชินโตนี้ค อยปกปั กรักษาให้ชาวเกาะฮอกไกโดมีค วามสงบสุ ข
ถึงแม้จะไม่ได้มปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ทน่ี ่ีก็เป็ นทีส่ ําหรับให้คนท้องถิน่ ได้
กราบไหว้สงิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์ทีส่ งิ สถิตอยูเ่ พื่อเป็ นขวัญและกําลังใจ
สมควรแก่เวลานําท่านช้อปปิ้ งที่ ย่านทานุกิ ท่านจะได้เลือกซือ้ สินค้ามากมาย อาทิเช่น
เครือ่ งใช้ไฟฟ้ า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป ของฝาก ของทีร่ ะลึก เสือ้ ผ้า สินค้าแบรนด์เนม
เครือ่ งสําอางค์ เป็ นต้น

เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
*** ให้ทุกท่านได้เต็มอิ่ มกับขาปูยกั ษ์ 3 ชนิ ดแบบสดๆ ใหม่ๆ ซาชิ มิ ซูชิ เท็มปุระ พร้อม
อาหารทะเลปิ้ งย่าง รวมไปถึง เนื้ อหมู เนื้ อไก่ เนื้ อวัว และเครื่องดื่มซอฟท์ดริ งค์ ***

บ่าย

เข้าชม พิ พิธภัณฑ์เบียร์ซปั โปโร หรือ ซัปโปโรเบียร์การ์
เด้น เป็ นอาคารซึง่ ก่อสร้างด้วยอิฐ เปิ ดเมือ่ ปี 1987 ใน
สมัยเมจิเคยเป็ นโรงกลัน่ ภายในพิพธิ ภัณฑ์จะแนะนํา
ประวัตขิ องเบียร์ในญี่ป่ นุ และกระบวนการขัน้ ตอนการผลิต
เบียร์
*** พิ เศษ ให้ทุกท่ านท่านได้ลองลิ้ มรสเบียร์สดๆ ที่ผลิ ตออกมาใหม่ๆ (ท่านละ 1 แก้ว) ***
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เมืองคิตะฮิโรชิม่า เพื่อให้ท่านช้อปปิ้ งกันให้จใุ จที่ มิ ตซุย เอ้าท์
เล็ต แหล่งช้อปปิ้ งทีใ่ หญ่ทส่ี ุดแห่งหนึ่งในญี่ป่ นุ ทีร่ วบรวมของแบรนด์เนมชัน้ นําราคา
พิเศษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซือ้ สินค้าชื่อดังมากมาย อาทิ Nike, Gaps,
Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็ นต้น

คา่

รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมืองชิโตเซ่
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั HOTEL AIR TERMINAL หรือเทียบเท่า
https://air-terminal-hotel.jp/
** ขอเชิ ญท่ านสัมผัสกับการแช่ น้าแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่ เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้
ท่ านได้ ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการ เดิ นทาง และชาวญี่ ปุ่นยังเชื่ อกันว่าการอาบ
น้าแร่นัน้ จะทาให้ผิวพรรณมีสขุ ภาพดีอีกด้วย **

วันที่หก
เช้า

ซัปโปโร – ชิ โตเซ่ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ สนามบิ นชิ โตเซ่ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัว
เดินทางกลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 671
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ

10.30 น.
15.30 น.

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

เมษายน 09 – 14

อัตราค่าบริการท่านละ
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ มีเตียง
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง
พักห้องเดี่ยว เพิ่ มอีกท่านละ

ราคารวมตั ๋ว
59,900.53,900.47,900.10,500.-

ราคาไม่รวมตั ๋ว
32,900.29,900.26,900.10,500.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจาํ นวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี ู้เดินทางตํ่ากว่า 10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ ราคาทัว ร์อาจจะ
แตกต่ างกันเนื่อ งจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่ างๆทัง้ ของไทยและประเทศญี่ป่ ุน ราคาตั ๋ว
เครือ่ งบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
- เนื่องจากโรงแรมทีพ่ กั ในประเทศญีป่ ่ นุ ส่วนใหญ่เป็ นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าทีต่ ้องการห้องพักแบบ

-

-

-

เตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรมต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพิม่ เติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีก่ ่อนการเดินทางทุกครัง้ )
เมือ่ ท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่า
ท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้
เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสงิ่ ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การ
ประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบตั ิเหตุท่เี กิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
อัตรานี้ รวม
ค่ า ตัว๋ เครื่อ งบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (เดิน ทางไป-กลับพร้อ มกรุ๊ปเท่ า นัน้ ) สายการบิน และ
เส้นทางตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
ค่ า ภาษี ส นามบิน และภาษี น้ํ า มัน ณ วัน ออกราคาทัว ร์ หากสายการบิน เปลี่ย นแปลงอัต รา
ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ ในภายหลัง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็ น
จริง
ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านัน้

- ค่ า ประกัน อุ บ ัติเ หตุ ใ นการเดิน ทางวงเงิน ท่ า นละ 1,000,000 บาท และค่ า รัก ษาพยาบาลอัน
เนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด
- หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นําเทีย่ วคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อม
ลูกค้า 1 ท่าน
- สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋ า ท่านละ 1 ใบ

- บริการนํ้าดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด
-

-

-

-

-

-

อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
ค่ าใช้จ่ายส่ ว นตัว นอกเหนือ ในรายการเช่นค่ าโทรศัพท์ , ค่ าซักรีด , ค่ าเครื่อ งดื่ม และอาหารที่ส งั ่
เพิม่ เติมนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯจัดให้ เป็ นต้น
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินกําหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่ าน
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสําหรับคนต่างด้าว
ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็ น
จริง
ตั ๋วเครื่องบิ น
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวัน
เดินทางกลับท่านจะต้ องชําระค่าใช้จ่ายส่ว นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นัง่ ของกรุ๊ป
เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ ําหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษทั ฯได้ดําเนินการออกตั ๋วไปแล้วนัน้ ผู้เดินทางต้อง
รอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯว่าสามารถคืน
ค่าโดยสารได้หรือไม่
กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชัน้ ที่นงั ่ จากชัน้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้คะแนน
จากบัตรสะสมไมล์ จะดําเนินได้ภายหลังจากออกตั ๋วกรุป๊ แล้วเท่านัน้ โดยผูโ้ ดยสารต้องดําเนินการทุก
ขัน้ ตอนด้วยตัวท่านเอง
ในกรณีท่อี อกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางใน
กรณีน้ีทางบริษัทฯจะเช็ค กับทางสายการบินก่ อ นว่าสามารถเปลี่ยนชื่อ ผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้
หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริงในการเปลี่ยนตั ๋ว ลูกค้าจะต้องเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยตรงนี้เองทัง้ หมด
ทางสายการบินไม่รบั จองทีน่ งั ่ (LONG LEG) ลูกค้าทีป่ ระสงค์ทน่ี งั ่ ตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชีแ้ จงเหตุผล
หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางทีส่ นามบิน
สายการบินไทยกําหนดให้น้ําหนักกระเป๋ าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋ าใบเล็กทีส่ ามารถนํ า
ขึน้ เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านนํ้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25
ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องนํ้ าหนักและ
จํานวน สัมภาระอีกครัง้ กับเจ้าหน้าที่

- การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็ นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 %
ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขระหว่างสายการบินนัน้ ๆกับการ
บินไทย ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขขึน้ อยูก่ บั สิทธิ ์ของสายการบิน
- ในบางรายการทัว ร์ ที่ต้อ งเดิน ทางด้ว ยสายการบินภายในประเทศ หรือ สายการบินอื่น นํ้ าหนัก
กระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ ําหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของแต่ละสายการ
บิน ซึง่ ผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ทีก่ รอกรายละเอียดการจองทัวร์ทท่ี างบริษทั ฯส่งให้เพื่อประโยชน์
ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รบั
ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)

