
 



วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 
20.30 น. คณะพรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยใหการตอนรับดูแลดานเอกสาร และ
สัมภาระในการเดินทาง 

23.55 น. ออกเดินทางสู เมืองชิโตเซ ประเทศญ่ีปุน โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 670 

วนัท่ีสอง ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – นิกเซ่มารีนพาร์ค – นัง่กระเช้าชมฟาร์มหมี – จิโกกดุานิ                  
– ออนเซน็ 

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ นําทานผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองและพิธีการทางศุลกากร
เรียบรอยแลว นําทานเดินทางสู เมืองโนโบริเบทสึ เขาชม นิกเซ่มารีนพารค์ พิพิธภัณฑสัตว
นํ้า พบกับขบวนพาเหรด นกเพนกวินท่ีนารักอยางใกลชิดแคมือเอ้ือม ชมโชวแมวนํ้า และโชว
ปลาโลมา นอกเหนือจากนั้นทานยังจะไดรับความเพลิดเพลินจากปลาซารดีนนับหม่ืนตัวท่ีวายวน
อยูในแท็งกกระจก โดยความสวยงามอยูตรงท่ีสีเงินเล่ือมของปลาตัดกับน้ําสีนํ้าเงิน ซ่ึงการวาย
ไปในทิศทางเดียวกันอยางพรอมเพรียงนั้นหาดูไดยากในอควาเรี่ยมท่ัวไป โดยเฉพาะโชวการให
อาหารปลา ทานยังจะไดเขาอุโมงคใตนํ้าเพ่ือดูปลาฉลามและสัตวทะเลอนุรักษท่ีหายาก เชน 
ปลาหมึกยักษ เตาทะเล มานํ้า และอื่นๆ อีกมากมาย 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็หม้อไฟสไตลญ่ี์ปุ่ น ) 
บา่ย นําทาน นัง่กระเช้าไฟฟ้า สู ฟารม์หมีโนโบริเบทสึ ชมหมีสายพันธุพื้นเมือง 

ฮอกไกโด ไมวาจะเปนหมีสีนํ้าตาลหรือหมีดํามากกวา 100 ตัว โดยเฉพาะหมีสีนํ้าตาลท่ีหาได
ยากในปจจุบันซึ่งพบไดท่ีเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมูเกาะคูรินเทาน้ัน และพบกับ
กิจกรรมที่นาสนใจตางๆ เชน โชวหมีโลชิงชา ใหอาหารหมีอยางใกลชิดโดยมีเพียงกระจกก้ัน
ระหวางทานและหมีตัวใหญท่ีคอยโบกไมโบกมือตอนรับทาน และรวมสนุกกับการทายผลการ
แขงวิ่งเปดเพ่ือลุนรับขอรางวัล เปนตน จากน้ันนําทานชม จิโกกดุานิ ซ่ึงมีความหมายวา หุบผา
นรก หุบผานรกแหงนี้เกิดจากภูเขาไฟซ่ึงยังไมดับจึงกอใหเกิดนํ้าพุรอนและบอโคลนเดือดสง
เสียงคํารามดั่งภูเขาไฟท่ีกําลังจะระเบิด และบริเวณนี้จะมีควันสีขาวพวยพุงออกมาตามรอยแยก
ของหิน อันเปนปรากฎการณทางธรรมชาตท่ีิยังคงอยู  
 
 



นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั NOBORIBETSU MAHOROBA HOTEL หรือเทียบเท่า  
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ให้ท่านได้อ่ิมหนําสาํราญกบับฟุเฟ่ตอ์าหารนานาชนิดสไตลญ่ี์ปุ่ นและบฟุเฟ่ต์ขาป ู
 
 
 

 
 

** หลงัรบัประทานอาหารคํา่ขอเชิญท่านสมัผสักบัการแช่น้ําแร่สไตลญ่ี์ปุ่ น หรือท่ีเรียกกนั
ว่า การอาบออนเซน็ ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเม่ือยล้าจากการเดินทาง และชาวญ่ีปุ่ น
ยงัเช่ือกนัว่าการอาบน้ําแร่นัน้จะทาํให้ผิวพรรณมีสขุภาพดีอีกด้วย ** 

วนัท่ีสาม นิ เซโกะ  – นิ เซโกะ  มิลค์โคโบะ  (  ทดลองทํากิจกรรมไอศครีมด้วยตัวเอง  )  –                  
คิโรโระ สกี รีสอรท์ (รวมกิจกรรมบนลานสกีหิมะ 90 นาที , Mini Snow Mobile , Snow 
Banana Boat  –  โอตาร ุ– อิออนมอลล ์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสูเมือง นิเซโกะ เขาชม นิเซโกะ มิลค์โคโบะ ฟารมท่ีตั้งอยูบริเวณภูเขา Niseko 
Annupuri ท่ีน่ีมีซอฟทครีมท่ีทํามาจากนมวัวค้ันสดจากฟารมนับเปนเมนูชั้นเลิศท่ีหามพลาด
เด็ดขาด! นอกจากน้ีก็ยังเต็มไปดวยเมนูของหวานแสนอรอยอีกมากมายไมวาจะเปนชูครีม ชีส
เคก และพุดดิ้ง *** พิเศษสดุให้ทกุท่านทดลองทาํกิจกรรมไอศครีมด้วยตวัเอง *** 
 
 
 
 
 

 
 จากนัน้นําท่าน ไปยงั คิโรโระ สกี รีสอรท์ เปนสกีรีสอรทท่ีปกคลุมไปดวยหิมะหนานุม คุณ

สามารถสนุกสนานไปกับสโนวพาวเดอรท่ีมากถึงเดือนเมษายน 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ คิโรโระ สกี รีสอรท์ ( เซท็สก้ีุยาก้ีสไตลญ่ี์ปุ่ น ) 
บา่ย  นําทานไปยัง ลานสกี คิโรโระ รวมกิจกรรมบนลานสกีหิมะ 90 นาที เชน *** Snow Tube , 

Mini snow mobile, Snow Banana Boat *** สาํหรบัท่านทีต่อ้งการเช่าอุปกรณ์ ชุดสกหีรอื
ตอ้งการขึน้กระเชา้กอนโดลา่ จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิใหต้ดิต่อ มคัคเุทศน์  

 
 

 



จากนั้นเดินทางสู เมืองโอตาร ุเมืองทาสําคัญของเกาะฮอกไกโด อยูไมไกลจากซัปโปโรสามารถ
เดินทางไปไดภายในเวลาเพียงไมนาน ท่ีน่ีจึงกลายเปนเมืองทองเท่ียวยอดนิยมอีกเมืองหนึ่ง 

นําทานเยือน ห้างอิออนมอล ์หางท่ีรวมเอาซูเปอรมารเก็ต
และชอปปงมอลลไวดวยกัน มีสาขาอยูมากมายท่ัวประเทศ
ญ่ีปุน และเนื่องจากมีสินคาหลากหลายครบครันตั้งแตเส้ือผา
เครื่องนุงหม เครื่องใชไฟฟา หนังสือ ยาชนิดตางๆ รานคา
รานอาหาร ตางๆ  

นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั GRAND PARK OTARU HOTEL หรือเทียบเท่า  
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
                ** ให้ท่านได้อ่ิมหนําสาํราญกบับฟุเฟ่ตอ์าหารนานาชนิด ** 

วนัท่ีส่ี  โอตาร ุ– ถนนซาไกมาจิ – นาฬิกาไอน้ําโบราณ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – คลองโอตาร–ุ 
โรงงานเครื่องแก้วคิตะอิจิ – ซปัโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปป้ิงย่านทานุกิ  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เยือนถนนซาไกมาจิซ่ึงเปนถนนคาขายท่ีไดรับการอนุรักษ ท่ีเต็มไปดวยรานคารานอาหาร ราน
กาแฟ รานขายของท่ีระลึก และพิพิธภัณฑตางๆมากมาย 
นําทานถายรูปท่ีระลึกกับ นาฬิกาไอน้ําโบราณ ท่ีเหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทาน้ัน นาฬิกา
น้ีจะพนไอน้ํา ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังข้ึนทุกๆ 15 นาที และเขาชม พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 
อาคารเกาแกสองช้ันท่ีภายนอกถูกสรางข้ึนจากอิฐแดงแตโครงสรางภายในทําดวยไม พิพิธภัณฑ
แหงนี้สรางข้ึนในป ค.ศ.1910 ปจจุบันนับเปนมรดกทางสถาปตยกรรมท่ีเกาแกและควรคาแกการ
อนุรักษใหเปนสมบัติของชาติ 
สาํหรบัท่านใดสนใจท่ีจะทาํกล่องดนตรีท่ีมีอนัเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง ท่านสามารถเลือก
กล่อง เพลง และตุ๊กตาประดบัต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพ่ือท่ีท่านจะได้เกบ็ความประทบัใจ
ใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของท่ีระลึกจากเมืองโอตารุ (ท่านใดท่ีสนใจทํากล่องดนตรีมีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมท่านละ1,500 เยน 

 
 
 

 
 
 
 
หลังจากน้ันใหนําทานเขาชม โรงงานเครื่องแก้ว คิตะอิจิ  
ชมความสวยงามของ แกวหลากสีสันดังอยูในโลกของจินตนาการ  
พรอมท้ังใหทานไดเลือก ซ้ือผลิตภัณฑจากแกวเปา ท่ีสองแสง  
แวววาว ราวคริสตัลราคาแพง แตราคากลับยอมเยา 



หลังจากนั้นนําทานชม คลองโอตาร ุท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมตอกับอาวโอตารุ ซ่ึง
ในสมัยกอน ท่ียุคอุตสาหกรรมการขนสงทางเรือเฟองฟู คลองนี้ไดถูกใชเปนเสนทางในการขนสง
สินคาจากคลังสินคาในตัวเมืองออกไปยังทาเรือบริเวณปากอาว ใหทานถายรูปกับวิวคลองซึ่ง
เปนจุดถายรูปท่ีเปนไฮไลทของเมือง เดินเลนตามอัธยาศัย ชมอาคารเกาแกริมคลองและวิว
ทิวทัศนท่ีสวยงาม 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็ญ่ีปุ่ น ) 
บา่ย เดินทางสู เมืองซปัโปโร เปนเมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโด และมีพ้ืนท่ีขนาดใหญเปนอันดับ 

5 ของญ่ีปุน ในชวงสมัยเริ่มตนยุคเมจิมีการพัฒนาฮอกไกโด ทําใหซัปโปโรไดรับเลือกใหเปน
ศูนยกลางการบริหารภูมิภาค เปนไปตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญชาวตางชาติ ดังนั้นซัปโปโร
จึงสรางข้ึนบนพ้ืนฐานของระบบแบบอเมริกาเหนือซัปโปโรมีชื่อเสียงระดับโลกในป 1972 คือชวง
จัดแขงขันกีฬาโอลิมปกเกมสฤดูหนาวท่ีน่ี และเปนเมืองท่ีรูจักกันดีในการจัดเทศกาลหิมะ ราเมน 
และเบียร 

นําทานสักการะ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจาลัทธิชินโต ตั้งอยู
ภายในสวนสาธารณะ มะรุยะมะ เดิมชื่อศาลเจาซัปโปโร 
ภายหลังไดเปล่ียนชื่อเปนศาลเจาฮอกไกโด เพ่ือใหสมกับ
ความย่ิงใหญของเกาะฮอกไกโดท่ีมีศาลเจาชินโตน้ีคอยปก
ปกรักษาใหชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแมจะไมได
มีประวัติศาสตรอันยาวนานเกาแกนับพันป แตท่ีน่ีก็เปนท่ี

สําหรับใหคนทองถิ่นไดกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีสิงสถิตอยูเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ 
 
สมควรแกเวลานําทานชอปปงท่ี ย่านทานุกิ 
ทานจะไดเลือกซ้ือสินคามากมาย อาทิเชน 
เครื่องใชไฟฟา นาฬิกา  เกมส  กลองถายรูป  
ของฝา ก  ของท่ีระลึก  เส้ือผา สินคาแบรนด
เนม เครื่องสําอางค เปนตน  

 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ อิสระตามอธัยาศยั 

นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั KEIO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/ 

 
 
 
 
 
 



วนัท่ีห้า               ซปัโปโร  –  อิสระช้อปป้ิงในเมืองซปัโปโร ( ไม่มีรถบสับริการ )  
 เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สถานท่ีท่องเท่ียวแนะนํา 
ย่านซูซูกิโนะ 
เปนยานบันเทิงท่ีใหญท่ีสุดในทางตอนเหนือของญ่ีปุน เต็มไปดวยรานคา บาร รานอาหาร ราน
คาราโอเกะ และตูปาจิงโกะ รวมกวา 4,000 ราน ปายรานคาสวางไสวยามคํ่าคืนจนถึงเท่ียงคืน
เลยทีเดียว  
JR ทาวเวอร ์ 
อาคารสรรพสินคาขนาดใหญท่ีเชื่อมตอกับสถานี JR ซัปโปโร ท่ีรวมเอาสถานท่ีตางๆไวดวยกัน 
อาทิเชน ชอปปงเซ็นเตอร, ออฟฟศ, จุดชมวิว T38 , ศูนยการคาใตดินมีรานขายของฝากจาก 
ฮอกไกโด มีศูนยอาหารสไตลธีมพารค ราเม็ง รีพับลิค ซัปโปโร และรานขายสง 
ซปัโปโรแฟคตอร่ี  
เปนหางสรรพสินคาขนาดใหญในตัวเมืองซัปโปโร ท่ีเนนในเร่ืองของความหรูหราโออาเปนพิเศษ 
เนื่องจากกอนหนาท่ีกลายมาเปนหางสรรพสินคาสุดโดงดัง บริเวณแหงนี้เคยเปนโรงงานที่ผลิต
เบียรมากอน แลวตอมาจึงถูกนํามาดัดแปลงใหเปนแหลงชอปปงชื่อดังในเมืองซัปโปโร ซ่ึงความ
โดดเดนก็อยูท่ีโถงของหางท่ีมีลักษณะเปนเรือนกระจกขนาดใหญเหมาะแกการถายรูป สวน
รานคาท่ัว ๆ ไปจะเนนไปท่ีของแตงบาน สินคาเบ็ดเตล็ด คาเฟกาแฟและเบียรใหคุณไดน่ัง
พักผอนระหวางรอคนอ่ืนชอปปงกัน 
อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัและคํา่ตามอธัยาศยั 
ท่ีพกั KEIO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/ 

 
วนัท่ีหก             ซปัโปโร  –  ตลาดปลา – มิตซุย เอ้าทเ์ลต็ – ชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทานเยือน ตลาดปลาของเมืองซปัโปโร ในทุกๆเชาของท่ีน่ี จะมีผัก ผลไมเก็บมาสดๆ จาก
หลากหลายแหลงท่ัวฮอกไกโด และปลาท่ีจับมาสดๆ ถูกนํารวมอยูท่ีน่ี รวมไปถึง รานผลไม ราน
อาหารแหง รานปลาตากแหง และอ่ืนๆ เรียงรายกวา 60 ราน ท้ังรานซูชิและรานอาหารชุดท่ีใช
วัตถุดิบจากตลาด สามารถล้ิมรสอาหารของฤดูกาลนั้นๆ ในราคายอมเยาวได 

 
 
 

 
 
 



หลังจากนั้นเดินทางสู เมืองคิตะฮิโรชิม่า เพ่ือใหทานชอปปงกันใหจุใจท่ี มิตซุย เอ้าท์เล็ต 
แหลงชอปปงท่ีใหญท่ีสุดแหงหนึ่งในญ่ีปุนท่ีรวบรวมของแบรนดเนมชั้น  นําราคาพิเศษ ใหทาน
ไดเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคาชื่อดังมากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, 
G2000 เปนตน  
 
 
 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย                 สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินชิโตเซ่ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ

สัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
18.00 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 681 
23.50 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

 

อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง    มีนาคม :   19  –  24      

 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน  49,900.- 29,900.- 
เดก็อายตุํา่กว่า 12 ปี พกัรวมผูใ้หญ่ มีเตียง 44,900.- 26,900.- 
เดก็อายตุํา่กว่า 12 ปี พกัรวมผูใ้หญ่ ไม่มีเตียง 39,900.- 23,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 8,000.- 8,000.- 



 
หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํ 

- การเดินทางในแตละคร้ังตองมีจํานวนผูรวมเดินทางตั้งแต 10 ทานข้ึนไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

เล่ือน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวรมีผูเดินทางต่ํากวา10ทานโดยจะแจงใหผูเดินทางทราบ

ลวงหนาอยางนอย 15 วันกอนการเดินทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แตราคาทัวรอาจจะ

แตกตางกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลตางๆท้ังของไทยและประเทศญี่ปุน ราคาตั๋ว

เครื่องบินและโรงแรมจะสูงกวาปกติ 

- เนื่องจากโรงแรมที่พักในประเทศญ่ีปุนสวนใหญเปนเตียงคูแยก (TWN) ลูกคาท่ีตองการหองพักแบบ

เตียงเดียวพักคู (DBL) บางโรงแรมมีโดยไมตองเสียคาใชจาย แตบางโรงแรมตองเสียคาใชจาย

เพ่ิมเติมและตองรีเควสเขาไป (ติดตอสอบถามเจาหนาท่ีกอนการเดินทางทุกครั้ง)  

- เม่ือทานเดินทางไปกับคณะแลว งดใชบริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวา

ทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการคืนไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

- บริษัทฯไมรับผิดชอบตอการถูกปฏิเสธหรือหามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเขาประเทศของผู

เดินทางไดเน่ืองจากผูเดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถูกตอง, ภัยธรรมชาติ, การ

ประทวง, การกอจลาจล, ความลาชาการเล่ือนหรือยกเลิกเท่ียวบิน และอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

อตัราน้ีรวม 
- คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน) สายการบิน และ 

เสนทางตามท่ีระบุไวเทาน้ัน 

- คาภาษีสนามบินและภาษี นํ้ามัน ณ วันออกราคาทัวร หากสายการบินเปล่ียนแปลงอัตรา

คาธรรมเนียมใดๆเพ่ิมในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากทานตามความเปน

จริง 

- คาพาหนะรับ-สง และคาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตางๆตามรายการท่ีระบุไวเทาน้ัน 

- คาโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเทา หองพักหองละ 2-3 ทานเทาน้ัน 

- คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลอัน

เนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินทานละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด 

- หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพรอม

ลูกคา 1 ทาน 

- สมนาคุณทุกทานดวยกระเปา ทานละ 1 ใบ 

- บริการนํ้าดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด  



อตัราน้ีไม่รวม 
- คาทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต 

- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือในรายการเชนคาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่ม และอาหารท่ีส่ัง

เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีบริษัทฯจัดให เปนตน 

- คานํ้าหนักกระเปาเดินทางในกรณีนํ้าหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนดคือ 30 กิโลกรัมตอทาน 

- คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาสําหรับคนตางดาว 

- คาธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากทานตามความเปน

จริง 

ตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุป กรณีลูกคาตองการเล่ือนวัน

เดินทางกลับทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป 

เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงได  

- และในกรณีลูกคายกเลิกการเดินทาง แตทางบริษัทฯไดดําเนินการออกตั๋วไปแลวนั้น ผูเดินทางตอง

รอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีบริษัทฯวาสามารถคืน

คาโดยสารไดหรือไม 

- กรณีทานมีความประสงคตองการเปล่ียนระดับช้ันท่ีน่ังจากชั้นประหยัดเปนช้ันธุรกิจ โดยใชคะแนน

จากบัตรสะสมไมล จะดําเนินไดภายหลังจากออกตั๋วกรุปแลวเทาน้ัน โดยผูโดยสารตองดําเนินการทุก

ข้ันตอนดวยตัวทานเอง 

- ในกรณีท่ีออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลวลูกคาไมสามารถเดินทางได และตองการเปล่ียนตัวผูเดินทางใน

กรณีน้ีทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินกอนวาสามารถเปล่ียนช่ือผูโดยสารทานอ่ืนแทนได

หรือไม  กรณีถาสามารถเปลี่ยนไดจะมีคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงในการเปล่ียนตั๋ว ลูกคาจะตองเปน

ผูรับผิดชอบคาใชจายตรงนี้เองท้ังหมด 

- ทางสายการบินไมรับจองท่ีน่ัง (LONG LEG) ลูกคาท่ีประสงคท่ีน่ังตรงนี้ ทางลูกคาตองชี้แจงเหตุผล

หนาเคานเตอรเช็คอินดวยตัวทานเองในวันเดินทางท่ีสนามบิน 

- สายการบินไทยกําหนดใหนํ้าหนักกระเปาเดินทางไมเกิน 30 ก.ก. สวนกระเปาใบเล็กท่ีสามารถนํา

ข้ึนเครื่องไดอยูในความดูแลของทานนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. และมีความ กวาง+ยาว+สูง ไมเกิน (25 

ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากทานเดินทางดวยสายการบินอ่ืน ตองตรวจสอบเรื่องน้ําหนักและ

จํานวน สัมภาระอีกครั้งกับเจาหนาท่ี 

- การสะสมไมลของสายการบินไทย หากใชตั๋วโดยสารเปนแบบหมูคณะสามารถสะสมไมลได   50 % 

สวนสายการบินอ่ืนๆในเครือ STAR ALLIANCE ข้ึนอยูกับเง่ือนไขระหวางสายการบินนั้นๆกับการ

บินไทย ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขข้ึนอยูกับสิทธิ์ของสายการบิน 



- ในบางรายการทัวร ท่ีตองเดินทางดวยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอ่ืน นํ้าหนัก

กระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ําหรือสูงกวามาตรฐานได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขอกําหนดของแตละสายการ

บิน ซ่ึงผูเดินทางสามารถตรวจสอบไดจากพนักงานดวยตัวทานเอง 

- กรุณาใสหมายเลขสะสมไมลทุกคร้ังท่ีกรอกรายละเอียดการจองทัวรท่ีทางบริษัทฯสงใหเพ่ือประโยชน

ของตัวทานเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารท้ังขาไปและขากลับไวเพ่ือตรวจสอบกรณีทานไมไดรับ

ไมลสะสม ทานสามารถใชหางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได) 

 
 

 
 
 


