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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 สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบ็ทสึ – ฟาร์มหมีโนโบริเบ็ทสึ (นั่งกระเช้า) – นิกเซ่มารีน
พาร์ค – หุบเขาจิโกกุดานิ – ถนนสายออนเซ็น – ออนเซ็น 

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ น าท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่ ฟาร์มหมีโนโบริเบ็ตสึ ชมหมีสาย
พันธุ์พ้ืนเมืองฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็นหมีสีน้ าตาลหรือหมีด ามากกว่า 100 ตัว โดยเฉพาะหมีสีน้ าตาลที่
หาได้ยากในปัจจุบันซึ่งพบได้ที่เกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น และพบกับ
กิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ เช่น โชว์หมีโล้ชิงช้า ให้อาหารหมีอย่างใกล้ชิดโดยมีเพียงกระจกกั้นระหว่าง
ท่านและหมีตัวใหญ่ที่คอยโบกไม้โบกมือต้อนรับท่าน และร่วมสนุกกับการทายผลการแข่งวิ่งเป็ดเพ่ือ
ลุ้นรับขอรางวัล เป็นต้น และน าท่านเดินทางสู่ นิกเซ่มารีนพาร์ค พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า พบกับขบวน
พาเหรด นกเพนกวินที่น่ารักอย่างใกล้ชิดแค่มือเอ้ือม ชมโชว์แมวน้ า และโชว์ปลาโลมา นอกเหนือจาก
นั้นท่านยังจะได้รับความเพลิดเพลินจากปลาซาร์ดีนนับหมื่นตัวที่ว่ายวนอยู่ในแท็งก์กระจก โดยความ
สวยงามอยู่ตรงที่สีเงินเลื่อมของปลาตัดกับน้ าสีน้ าเงิน ซึ่งการว่ายไปในทิศทางเดียวกันอย่างพร้อม
เพรียงนั้นหาดูได้ยากในอควาเรี่ยมทั่วไป โดยเฉพาะโชว์การให้อาหารปลา ท่านยังจะได้เข้าอุโมงค์ใต้น้ า
เพ่ือดูปลาฉลามและสัตว์ทะเลอนุรักษ์ที่หายาก เช่น ปลาหมึกยักษ์ เต่าทะเล ม้าน้ า และอ่ืนๆ อีก
มากมาย 
 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านชม จิโกกุดานิ ซึ่งมีความหมายว่า หุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่

ดับจึงก่อให้เกิดน้ าพุร้อนและบ่อโคลนเดือดส่งเสียงค ารามดั่งภูเขาไฟที่ก าลังจะระเบิด และบริเวณนี้จะ
มีควันสีขาวพวยพุ่งออกมาตามรอยแยกของหิน อันเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ 
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น าท่านเข้าสู่ที่พัก NOBORIBETSU MAHOROBA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 http://www.h-mahoroba.jp/ 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุุนแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น 
(Onsen) เพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่จะท าให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ ามีนวลและ
ยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น --- 
*** หลังจากรับประทานอาหารแลวใหทานไดสัมผัสบรรยากาศความเปนญี่ปุนแทๆ โดยการแตงชุดยู
กาตะเดินเลนบนถนนสายออนเซ็น อิสระใหทานเลือกซื้อฝากของที่ระลึก และที่พลาดไมไดกับการชม
ศาลเจา King Enma Shrine ราชาแหงนรก (King of Hell) ที่มีการเปลี่ยนหนาใหชมเปนรอบเวลา 

 
 

วันที่สาม โนโบริเบทสึ – ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกะเรียวคะคุ(ชมสวนรูปดาว)– มาโตมาชิ – โกดัง
อิฐแดง – จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้า) – ออนเซ็น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ เพ่ือเข้าชม หอคอย โกะเรียวคะคุ (ชมป้อมโกะเรียวคะคุ) โกะ
เรียวคะคุเป็นปูอมปราการแบบ ตะวันตกที่สร้างเสร็จเมื่อ 150 ปีมาแล้ว วิวมุมกว้างอันงดงามของปูอม
ปราการรูปดาวและคูปูอมโดยรอบจะปรากฏแก่สายตาของผู้ชมจากลานสังเกตการณ์ของหอคอยโก
เรียวคะคุที่มีความสูง 107 เมตร ซึ่งอยู่ติดกับตัวปูอม คูปูอมรายล้อมไปด้วยต้นซากุระกว่า 1,600 ต้น 
ท าให้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหอคอยโกะเรียวคะคุกลายเป็นจุดชมซากุระล าดับต้นๆ ของฮอกไกโด ในฤดู
ร้อนคูปูอมรายล้อมไปด้วยความเขียวชอุ่ม ซึ่งเปลี่ยนเป็นสีสันเจิดจ้าจากใบไม้สีแดงสดในฤดูใบไม้ร่วง 
ก่อนจะถูกปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว เกิดเป็นทิวทัศน์ที่งดงามเกินบรรยายในทุกๆ ฤดูกาล 

http://www.h-mahoroba.jp/
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านสู่  โมโตะมาชิ ที่แห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามไม่เหมือนใคร ด้วยลักษณะถนนที่เป็นเนินท า

ให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของท่าเรือและสถาปัตยกรรมตะวันตก เช่น โบสถ์ต่างชาติและอาคารกงสุล
เก่าแก่ได้อย่างชัดเจน น าท่านชม โกดังอิฐแดง (Red Brick Warehouse) สร้างตามแบบตะวันตก
ด้วยอิฐแดง แต่เดิมท่ีแห่งนี้เป็นโกดังของพ่อค้าผู้มั่งค่ังที่สร้างเอาไว้เก็บสินค้าจากท่าเรือฮาโกดาเตะ แต่
ปัจจุบันโกดังจ านวน 5 หลัง ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นร้านค้าของที่ระลึก ร้านอาหาร โรงเบียร์ และ
อ่ืนๆ จากนั้นน าท่านไปยัง จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) ภูเขาที่สูง 334 เมตร วิว
จากยอดเขาฮาโกดาเตะที่มองกลับลงมายังท่าเรือและตัวเมืองที่โอบล้อมด้วยทะเลทั้งสองข้างในยามค่ า
คืนนั้น นับว่าสวยงามแปลกตาและว่ากันว่าเป็นวิวกลางคืนที่สวยงามที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุุนเลย
ทีเดียว หมายเหตุ : กระเช้าจะไม่สามารถให้บริการได้ภายใต้สภาวะอากาศที่ลมแรง ฝนตกหนัก 
เนื่องจากไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินค่าบริการ 

 
 
 
 
 
 

 
น าท่านเข้าสู่ที่พัก HEISEIKAN KAIYOTEI HOTELหรือเทียบเท่า 

 http://www.kaiyo-tei.com/ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – บุฟเฟ่ต์ขาปู 

http://www.kaiyo-tei.com/
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----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุุนแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น 
(Onsen) เพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่จะท าให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ ามีนวลและ
ยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น --- 
 

วันที่สี่ ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – สวนฟุคิดาชิ – โอตารุ – คลองโอตารุ  
   นาฬิกาไอน้ าโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – คิโรโระ – ออนเซ็น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านไปยัง ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ เป็นตลาดเช้าที่เปิดตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยง ในตลาดจะจ าหน่ายอาหาร
ทะเลสด เช่น ปู ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่น พร้อมทั้งผลไม้  จากนั้นน าท่านเข้าสู่ สวนฟุคิดาชิ
สวนสาธารณะชื่อดังของเมืองเคียวโกคุ มีดาวเด่นคือ "น้ าธรรมชาติบริสุทธิ์" เกิดจากการละลายของ
น้ าแข็งบนภูเขาโยเทซัง, น าจากใต้ดิน ฯลฯ ซึมผ่านรวมกัน น้ าของที่นี้ให้รสชาตินุ่มกลมกล่อม ท าให้
คุณติดใจได้ง่ายๆ เลยทีเดียว อีกท้ังเป็นแหล่งของน้ าบรรจุขวด "โออิชิมิซู" 

 
 

 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองโอตารุ น าท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ 

ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองนี้ได้ถูกใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกับ
วิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของเมือง และให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย ชมอาคารเก่าแก่ริม
คลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ าโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 
เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ า ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที น าท่านสู่ 
อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในท าจากไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้
สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้
เป็นสมบัติของชาติ ส าหรับท่านใดสนใจที่จะท ากล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลก ด้วยฝีมือของท่านเอง 
ท่านสามารถเลือกกล่องเพลง และตุ๊กตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพ่ือที่ท่านจะได้
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เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ ได้เวลาอันสมควรน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองคิโรโระ 
 
 
 
 

 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก THE KIRORO, A TRIBUTE PORTFOLIO, HOKKAIDO หรือเทียบเท่า 
http://www.kirorohokkaido.com/en  

ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุุนแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น 
(Onsen) เพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่จะท าให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ ามีนวลและ
ยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น --- 

 

วันที่ห้า คิโรโระ – สวนผลไม้ (เก็บเชอร์รี่) – เนินแห่งพระพุทธเจ้า (ชมลาเวนเดอร์ *ขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศ*)– ท าเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งย่านทานุกิ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร น าท่านเข้าชม สวนผลไม้ (เก็บเชอร์รี่) ขึ้นชื่อของเมืองฮอกไกโด ซึ่ง
แต่ละสวนจะมีผลผลิตที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ฤดูกาลหมุนเวียนให้เก็บเกือบทั้งปี (มิ.ย. สตรอเบอร์รี่ , 
ก.ค. เชอร์รี่, ส.ค. พีช, เบอร์รี่ และ พลัม , ก.ย.-ต.ค. แอ็ปเปิ้ล และ องุ่น) พิเศษสุด!! ให้ท่านเก็บเชอร์รี่
หวานๆ จากต้นแบบไม่อ้ัน และน าท่านไปยัง เนินแหงพระพุทธเจา (Hill of the Buddha) เปน 
ผลงานการสรางชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ มีลักษณะเปนเนินเขาลอมรอบรูปปนพระ
พุทธรูปมีความสูง 13.5 เมตรและมีน้ าหนัก 1500 ตัน พ้ืนที่ที่ลอมรอบจะคอยๆลาดลง รายลอมดวย
ธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในชวงฤดูรอนที่จะสามารถเห็นทุงลาเวนเดอรจ านวนกวา 150,000     
ตนลอมรอบรูปปนพระพุทธรูป (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ซึ่งเปนการผสมผสานที่ลงตัวระหวาง     
สถาปตยกรรมที่มนุษยสรางขึ้นกับความงดงามจากธรรมชาติ มองดูแลวประหนึ่งเปนผลงานศิลปะชั้น
เอกท่ีหาดูไดเฉพาะที่นี่เทานั้น 

http://www.kirorohokkaido.com/en
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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 
ค.ศ.1881 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานาน 
จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ น าท่านช้อปปิ้ง  ย่าน
ทานุกิ ถนนทานุกิโคจิเป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเมืองโดยมีพ้ืนที่
ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี 
วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมี
เกม  เซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิ
ขนาดใหญ่ อีกท้ังยังมีศาลเจ้าทานุกิเก่าแก่ท่ีสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1973 ด้วย  
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ค่ า  รับประทานอาหารค่ า  อิสระตามอัธยาศัย 
น าท่านเข้าสู่ที่พัก SAPPORO GRAND HOTELหรือเทียบเท่า 
https://www.grand1934.com/ 
 

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 
 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง      กรกฏาคม 06  -  11 

 
หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 
- การเดนิทางในแต่ละครัง้ตอ้งมจีาํนวนผูร้ว่มเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า10ท่านโดยจะแจง้ให้ผูเ้ดนิทางทราบ

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 

- ทางบรษิทัฯไมม่น้ํีาดื่มบรกิาร (ประเทศญีปุ่น่สามารถหาน้ําดื่มไดส้ะดวก) 

ท่านละ ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว 
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 59,900.- 40,900.- 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 53,900.- 36,900.- 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 47,900.- 32,900.- 
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 

https://www.grand1934.com/
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- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัร์อาจจะ

แตกต่างกันเนื่องจาก 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

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  
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อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่ส ัง่

เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน้ําหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน้ําหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนดคอื 20 กโิลกรมัต่อท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าสําหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตามความเป็น

จรงิ 

 

ตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ต้องการเลื่อนวนั

เดนิทางกลบัท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบนิเรยีกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป 

เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณีลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัฯได้ดําเนินการออกตัว๋ไปแลว้นัน้ ผู้เดนิทางต้อง

รอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯว่าสามารถคนื

ค่าโดยสารไดห้รอืไม ่

- กรณีท่านมคีวามประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช้คะแนน

จากบตัรสะสมไมล ์จะดาํเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุป๊แลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสารต้องดําเนินการทุก

ขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบนิไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดนิทางได้ และต้องการเปลี่ยนตวัผู้เดนิทางใน

กรณีนี้ทางบรษิัทฯจะเช็คกบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้

หรอืไม่  กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมคี่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิในการเปลี่ยนตัว๋ ลูกค้าจะต้องเป็น

ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รบัจองทีน่ัง่ (LONG LEG) ลูกคา้ทีป่ระสงคท์ีน่ัง่ตรงนี้ ทางลูกคา้ต้องชีแ้จงเหตุผล

หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบนิไทยกําหนดให้น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางไม่เกนิ 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ที่สามารถนํา

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

- กรณุาใส่หมายเลขสะสมไมลท์ุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งใหเ้พื่อประโยชน์

ของตวัท่านเอง (กรณุาเกบ็หางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบกรณี 

- ท่านไมไ่ดร้บัไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิได)้ 
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