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วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 
20.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ 

C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง 
23.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุุนโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 
 

วันที่สอง โนโบริเบทสึ – ดาเตะจิไดมูระ – หุบเขาจิโกกุดานิ – ยูบาร ิ(บุฟเฟ่ต์เมล่อน) – ออนเซ็น  

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
น าท่านเดินทางสู่เมือง โนโบริเบทสึ  เมืองออนเซ็นชื่อดังของฮอกไกโด เพ่ือน าท่านสู่ หมู่บ้านดาเตะจิ
ไดมูระ หมู่บ้านจ าลองก่ึงสวนสนุกที่จ าลองบรรยากาศความเป็นเมืองในสมัยเอโดะหรือกว่า400ปีก่อน
ของเมืองญี่ปุุน ตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร ซึ่งเสมือนผู้ปกปูองดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมือง หรือ
ต ารวจในปัจจุบัน และเหล่านินจา เสมือนสายลับ และนักฆ่าในปัจจุบัน ชมการสาธิตการแสดงการอ า
พรางตัวอันเลื่องชื่อ วิถีชีวิตตามแบบฉบับของเหล่านินจา พร้อมชมอาคารบ้านเรือนที่จ าลองจาก
สมัยเอะโดะ การจ าลองเมืองเอะโดะ พร้อมศึกษาถึงประวัติความเป็นมา เชิญชมบ้านเมือง วิถี ชีวิต 
ความเป็นอยู่ ร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ และการแต่งกายในสไตล์ย้อนยุค 
  

 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย หลังจากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ หุบเขาจิโกกุดานิ ซึ่งมีความหมายว่า หุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกิด

จากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน้ าพุร้อนและบ่อโคลนเดือดส่งเสียงค ารามดั่งภูเขาไฟที่ก าลังจะ
ระเบิด และบริเวณนี้จะมีควันสีขาวพวยพุ่งออกมาตามรอยแยกของหิน อันเป็นปรากฎการณ์ทาง
ธรรมชาติที่ยังคงอยู่ ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองยูบาริ เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องผลผลิตเมล่อนว่า
อร่อยที่สุด 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก SHUPARO YUBARI HOTEL หรือเทียบเท่า 
 http://shuparo.yubari-resort.com/contents/access 
ค่ า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม -- บุฟเฟ่ต์เมล่อน + ขาปูยักษ ์ 
 

http://shuparo.yubari-resort.com/contents/access
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----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุุนแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น 
(Onsen) เพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่จะท าให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ ามีนวลและ
ยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น --- 

 

วันที่สาม ยูบาริ – ฟุราโน่ – โทมิตะฟาร์ม (ชมทุ่งลาเวนเดอร์+ลิ้มรสซอฟครีมลาเวนเดอร์)   
 บิเอะ – สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ (นั่งรถแทร็กเตอร์ชมสวนดอกไม้) – บ่อน้ าสีฟ้า  

โซอุนเคียว – ออนเซ็น  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองฟุราโน่ เพ่ือชม ทุ่งลาเวนเดอร์ ที ่โทมิตะฟาร์ม (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 

ฟาร์มลาเวนเดอร์ชื่อดังแห่งฟุราโน่ฟาร์มแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็น  “จุดชมดอกลาเวนเดอร์ที่ดีที่สุดของ
เมือง” ที่มีท้ังแปลงดอกลาเวนเดอร์ และดอกไม้ชนิดอ่ืนๆอีกมากมาย พร้้อมชื้อของฝากผลิตภัณฑ์แปร
รูปจากดอกลาเวนเดอร์ อาทิ ขนม ไอศครีม น้ าหอม เป็นต้น พิเศษให้ทุกท่านได้ลิ่มรสซอฟครีมลาเวน
เดอร์ 
 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ เพ่ือเข้าชม สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ (นั่งรถแทร็กเตอร์ชม

สวนดอกไม้) เนิน 4 ฤดู ชิกิไซ โนะ โอกะ ตั้งอยู่ที่เมืองบิเอะ มีพ้ืนที่กว้างขวางถึง 7 เอเคอร์ ในช่วง 
Green Season คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมจะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยว นิยมมาชม
ดอกไม้ที่นี่ เพราะเป็นช่วงที่มีดอกไม้ต่างๆ มากมายแข่งกันเบ่งบานเช่นดอกทิวลิปในช่วงเดือน
พฤษภาคม ไอซ์แลนด์ป็อปปี้ในเดือนมิถุนายนลาเวนเดอร์เดือนกรกฎาคม (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 
และน าท่านสู่ บ่อน้ าสีฟ้า (Blue Pond) เป็นบ่อน้ าที่ถูกกักไว้จากการสร้างเขื่อนเพ่ือปูองกันโคลน
ถล่มบริเวณภูเขาไฟในแถวนั้น การที่น้ าในบ่อมีสีฟูาสดกว่าบ่อน้ าทั่วไปๆ ก็เป็นเพราะอลูมิเนียมไฮดร
อกไซด์จากการปะทุของภูเขาไฟที่อยู่ในน้ าได้สะท้อนกับแสงแดดที่ส่องลงมา ซึ่งค าว่า “Aoi-ike” ใน
ภาษาญี่ปุุนนั้นแปลเป็นไทยได้ว่า “บ่อน้ าสีฟูา” นั่นเอง นักท่องเที่ยวสามารถมาชมความงามของบ่อน้ า
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ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งความสดใสของสีฟูาจากผืนน้ าจะขึ้นอยู่แสงแดดที่ส่องลงมาและจุดที่มอง ได้เวลาอัน
สมควรน าท่านเดินทางสู่ โซอุนเคียว 

 
  
 
 
 
 
 
ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก SOUNKAKU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 
 http://www.sounkaku.co.jp/ 

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุุนแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น 
(Onsen) เพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่จะท าให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ ามีนวลและ
ยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น --- 
 

วันที่สี่ โซอุนเคียว – พิพิธภัณฑ์น้ าแข็ง (Ice Pavillion) – สวนสัตว์อาซาฮีคาว่า   
  หมู่บ้านราเมน – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ าโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 

ซัปโปโร – ออนเซ็น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม พิพิธภัณฑ์น้ าแข็ง (Ice Pavillion) สถานที่จัดแสดงงานศิลปะจากหิมะ ชื่นชมกับผลงาน
การปั้นตุ๊กตาหิมะและการแกะสลักหิมะโดยผลงานเหล่านี้เป็นผลงานของเหล่าบรรดาศิลปินที่มี
ชื่อเสียง ภายในถ้ ายังมีความสวยงามของหิมะที่เหมือนกับอยู่ในถ้ าหินงอกหินย้อย ให้ท่านได้สัมผัส
ความหนาวเย็นกับอุณหภูมิ -41 องศาเซลเซียส และพบกับความน่ารักของนางฟูาทะเลคลีโอเน่ (Sea 
Angle) และน าท่านชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์ชื่อดังติดอับดับต้นๆ ของญี่ปุุน สวนสัตว์นี้
ตั้งอยู่ที่เมือง อาซาฮิคาว่า เกาะฮอกไกโด จัดแสดงสัตว์ในมุมมองแปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร ส าหรับไฮ
ไลท์ที่มีชื่อเสียงของสวนสัตว์นี้ คือ การแสดงพาเหรดนกเพนกวิน ตู้ชมสระน้ าหมีขาวขั้วโลกเหนือ มีจุด
ให้ท่านเข้าไปชมสัตว์ได้อย่างใกล้ชิด หลังจากนั้นน าท่านเข้าสู่ หมู่บ้านราเมน ซึ่งถือก าเนิดขึ้นในปี 
1996 โดยรวบรวม 8 ร้านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่า มาอยู่รวมกันในที่เดียว และยังมีห้อง
เล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านแห่งนี้ให้ส าหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษา 
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านราเมน (แจกคูปอง 1,000 เยน) 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ น าท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และ

เชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู 
คลองนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณ
ปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของเมือง และให้ท่านเดินเล่นตาม
อัธยาศัย ชมอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอ
น้ าโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ า ประกอบกับมีเสียงดนตรีดัง
ขึ้นทุกๆ 15 นาที น าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐ
แดงแต่โครงสร้างภายในท าจากไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทาง
สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ ส าหรับท่านใดสนใจที่จะท า
กล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง ท่านสามารถเลือกกล่องเพลง และตุ๊กตาประดับ
ต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพ่ือที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็น
ของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่เมือง ซัปโปโร 

  
 

 
 
 
 
 
น าท่านเข้าสู่ที่พัก GATEAUX KINGDOM HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.gateauxkingdom.com/  

ค ่า               รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุุนแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น 
(Onsen) เพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่จะท าให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ ามีนวลและ
ยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น --- 
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วันที่ห้า ซัปโปโร – สวนผลไม้ (เก็บเชอร์รี)่ – เนินแห่งพระพุทธเจ้า – ท าเนียบรัฐบาลเก่า   
   หอนาฬิกา – ย่านทานุกิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ (เก็บเชอร์รี่) ที่ขึ้นชื่อของเมืองฮอกไกโด ซึ่งแต่ละสวนจะมีผลผลิตที่
แตกต่างกันไปแล้วแต่ฤดูกาลหมุนเวียนให้เก็บเกือบทั้งปี (มิ.ย. สตรอเบอร์รี่ , ก.ค. เชอร์รี่, ส.ค. พีช, 
เบอร์รี่ และ พลัม , ก.ย.-ต.ค. แอ็ปเปิ้ล และ องุ่น) พิเศษสุด!! ให้ท่านเก็บเชอร์รี่หวานๆ จากต้นแบบไม่
อ้ัน และน าท่านเข้าชม เนินแห่งพระพุทธเจ้า (Hill of the Buddha) เป็นผลงานการสร้างชิ้นเอก
อีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ มีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูง 13.5 
เมตรและมีน้ าหนัก 1500 ตัน พ้ืนที่ที่ล้อมรอบจะค่อยๆลาดลง รายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่จะสามารถเห็นทุ่งลาเวนเดอร์จ านวนกว่า 150,000 ต้นล้อมรอบรูปปั้น
พระพุทธรูป (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นกับความงดงามจากธรรมชาติ มองดูแล้วประหนึ่งเป็นผลงานศิลปะชั้นเอกที่หาดูได้เฉพาะที่นี่
เท่านั้น  

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

พิเศษ! ให้ท่านได้เต็มอ่ิมกับ บุฟเฟุต์ปิ้งย่างอาหารทะเลสดใหม่ของฮอกไกโด อาทิ ปูยักษ์ 3 ชนิดกุ้ง 
หอยเชลล์ ปลา ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว และ เครื่องดื่มซอฟดริ้ง 

บ่าย น าท่านชม ท าเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านนอก) เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้ง
หลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐมากกว่า 
2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ท าการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี ค.ศ.1886 และใช้ต่อเนื่องยาวมา
นานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ท าการหลังใหม่เป็นอาคารสูง 10 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ 
น าท่านผ่านชม หอนาฬิกา ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนกลายเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง 
สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1878 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นที่ฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะ
เปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี 
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ค.ศ.1881 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานาน 
จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ น าท่านเดินทาง  น า
ท่านช้อปปิ้ง ย่านทานุกิ ถนนทานุกิโคจิเป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของ
เมืองโดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขาย
กิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่า
วัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกม  เซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่งบน
หลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ อีกท้ังยังมีศาลเจ้าทานุกิเก่าแก่ท่ีสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1973 ด้วย 

  
 
 
 
 
 
 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า  อิสระตามอัธยาศัย 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก KIEO PLAZA SAPPORO HOTELหรือเทียบเท่า 
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/ 
***หมายเหตุ !! ส าหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 2, 
500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจ านวนจ ากัด 
 

วันที่หก    สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
10.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671 
15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

 

 

https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/
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อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง      16 – 21 กรกฎาคม 2562 

 
 
 

หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 
- การเดนิทางในแต่ละครัง้ตอ้งมจีาํนวนผูร้ว่มเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า10ท่านโดยจะแจง้ให้ผูเ้ดนิทางทราบ

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 

- ทางบรษิทัฯไมม่น้ํีาดื่มบรกิาร (ประเทศญีปุ่น่สามารถหาน้ําดื่มไดส้ะดวก) 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัร์อาจจะ

แตกต่างกันเน่ืองจาก ตรงกับวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญี่ปุ่น ราคาตัว๋

เครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เน่ืองจากโรงแรมทีพ่กัในประเทศญีปุ่น่ส่วนใหญ่เป็นเตยีงคู่แยก (TWN) ลูกคา้ทีต่้องการหอ้งพกัแบบ

เตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย แต่ บางโรงแรมต้องเสยีค่าใช้จ่าย

เพิม่เตมิและตอ้งรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทางทุกครัง้)  

- เมือ่ท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอื ปฎเิสธการเขา้ประเทศของผู้

เดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง ,  ภยัธรรมชาต,ิ การ

ท่านละ ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว 
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 59,900.- 43,900.- 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 53,900.- 39,500.- 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 47,900.- 35,500.- 
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 



 

9 
 

ประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรอืยกเลกิเที่ยวบนิ และอุบตัิเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 

 

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบินไป – กลับ ชัน้ประหยดั (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบิน และ 

เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ํามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็น

จรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอัน

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั 

- หวัหน้าทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์นําเทีย่วคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไปกลบัพรอ้ม

ลกูคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- บรกิารน้ําดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

 

 

 

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่ส ัง่

เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน้ําหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน้ําหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนดคอื 20 กโิลกรมัต่อท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าสําหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตามความเป็น

จรงิ 
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ตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ต้องการเลื่อนวนั

เดนิทางกลบัท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบนิเรยีกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป 

เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณีลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัฯได้ดําเนินการออกตัว๋ไปแลว้นัน้ ผู้เดนิทางต้อง

รอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯว่าสามารถคนื

ค่าโดยสารไดห้รอืไม ่

- กรณีท่านมคีวามประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช้คะแนน

จากบตัรสะสมไมล ์จะดาํเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุป๊แลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสารต้องดําเนินการทุก

ขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบนิไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดนิทางได้ และต้องการเปลี่ยนตวัผู้เดนิทางใน

กรณีนี้ทางบรษิัทฯจะเช็คกบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้

หรอืไม่  กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมคี่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิในการเปลี่ยนตัว๋ ลูกค้ าจะต้องเป็น

ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รบัจองทีน่ัง่ (LONG LEG) ลูกคา้ทีป่ระสงคท์ีน่ัง่ตรงนี้ ทางลูกคา้ต้องชีแ้จงเหตุผล

หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบนิไทยกําหนดให้น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางไม่เกนิ 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ที่สามารถนํา

ขึน้เครื่องไดอ้ยู่ในความดูแลของท่านน้ําหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกนิ (25 

ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางด้วยสายการบนิอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ําหนักและ

จาํนวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที ่

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้  50 % 

ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขระหว่างสายการบนินัน้ๆกบัการ

บนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น น้ําหนัก

กระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหต้ํ่าหรอืสูงกว่ามาตรฐานได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้กําหนดของแต่ละสายการ

บนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 
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- กรณุาใส่หมายเลขสะสมไมลท์ุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งใหเ้พื่อประโยชน์

ของตวัท่านเอง (กรณุาเกบ็หางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบกรณี 

- ท่านไมไ่ดร้บัไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิได)้ 

 
 

 
 
 
 
 


