
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 
20.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบัดูแลด้าน
เอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง 

23.45 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบนิที่ TG 
670 

วนัท่ีสอง ชิโตเซ่  – โนโบริเบทสึ – ดาเตะจิไดมุระ – ฟารม์หมีโนโบริเบทสึ – จิโกกดุานิ –      
ออนเซน็ 

08.30 น. นําท่านเดนิทางถงึ สนามบินชิโตเซ่ นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากร  
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เข้าชมหมู่บ้านจําลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะ               

ในสมยัโบราณ ดาเตะจิไดมุระ หมู่บ้านจําลองแห่งนี้        
มีทัง้ หอสังเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้าน
นินจา หมูบ่า้นซามไูร และอื่นๆ อกีมากมาย โดยทุกท่าน
จะสามารถสมัผสับรรยากาศได้เสมอืนอยู่ในหนังญี่ปุ่น
โบราณ นอกจากนี้ ในบางโอกาสอาจจะไดเ้หน็คนแต่งตวั
เป็นพ่อค้า ซามไูร นินจา เดนิไปมา และสามารถชมการ
แสดงวฒันธรรมแบบชาวเอโดะไดอ้กีดว้ย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็หม้อไฟ สไตลญ่ี์ปุ่ น ) 
บ่าย  นําท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า เขา้สู่ ฟารม์หมีโนโบริเบทสึ ชมหมสีายพนัธุพ์ืน้เมอืงฮอกไก

โด ไม่ว่าจะเป็นหมสีน้ํีาตาลหรอืหมดีํามากกว่า 100 ตวั โดยเฉพาะหมสีน้ํีาตาลที่หาได้
ยากในปจัจบุนัซึง่พบไดท้ีเ่กาะฮอกไกโด เกาะซาคารนิ และหมู่เกาะคูรนิเท่านัน้ และพบ
กบักจิกรรมทีน่่าสนใจต่างๆ เช่น โชวห์มโีล้ชงิช้า ใหอ้าหารหมอีย่างใกล้ชดิโดยมเีพยีง
กระจกกัน้ระหว่างท่าน และหมตีวัใหญ่ที่คอยโบกไมโ้บกมอืต้อนรบัท่าน และร่วมสนุก
กบัการทายผลการแข่งวิง่เป็ดเพื่อลุ้นรบัขอรางวลั เป็นต้น  และนําท่านชม จิโกกดุานิ 
ซึง่มคีวามหมายว่า หุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกดิจากภเูขาไฟซึง่ยงัไม่ดบัจงึก่อใหเ้กดิ
น้ําพุรอ้น และบ่อโคลนเดอืดส่งเสยีงคาํรามดัง่ภเูขาไฟทีก่ําลงัจะระเบดิ และบรเิวณนี้จะมี
ควนัสขีาวพวยพุ่งออกมาตามรอยแยกของหิน อนัเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่
ยงัคงอยู ่ 
 
 

 



 

 

 

 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั NOBORIBETSU MAHOROBA HOTEL หรือเทียบเท่า  
http://www.h-mahoroba.jp/ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ใหท่้านไดอ้ิม่หนําสาํราญกบับุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชนิดสไตลญ์ีปุ่น่ และบุฟเฟ่ตข์าป ู

 
 
 

 
 

** หลงัรบัประทานอาหารคํ่าขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น้ําแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรอืที่เรยีก
กนัว่า การอาบออนเซน็ ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทาง และชาว
ญีปุ่น่ยงัเชื่อกนัว่าการอาบน้ําแร่นัน้จะทําใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย ** 

 

วนัท่ีสาม สวนผลไม้ (เกบ็แอปเป้ิล) – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน ้าโบราณ – พิพิธภณัฑ ์       
กล่องดนตรี – ร้านเบเกอร่ีเลอเตา – อิออนมอลล ์

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ สวนผลไม้ ให้ท่านได้เพลดิเพลินกับ การ
เก็บแอปเป้ิล อิ่มอร่อยได้เต็มที่  จากนั ้นเดินทางสู่ 
เมืองโอตาร ุเมอืงท่าสําคญัของเกาะฮอกไกโด ที่นี่จงึ
กลายเป็นเมอืงท่องเทีย่วยอดนิยม 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น ) 
บ่าย นําท่านชม คลองโอตารุ ที่มคีวามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่ง        

ในสมยัก่อน ทียุ่คอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอื
เฟ่ืองฟู คลองนี้ไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนส่ง
สนิคา้จากคลงัสนิคา้ในตวัเมอืงออกไปยงัท่าเรอื
บรเิวณ  ปากอ่าว ใหท้่านถ่ายรปูกบัววิคลองซึ่ง
เป็นจุดถ่ายรูปทีเ่ป็นไฮไลทข์องเมอืง จากนัน้นํา

ท่านเดนิทางสู่ ถนนซาไกมาจิ ซึ่งเป็นถนนค้าขายที่ได้รบัการอนุรกัษ์ ที่เต็มไปด้วย
รา้นค้ารา้นอาหาร ร้านกาแฟ รา้นขายของที่ระลกึ และพพิธิภณัฑต่์างๆ มากมาย นํา
ท่านถ่ายรูปที่ระลกึกบั นาฬิกาไอน ้าโบราณ ที่เหลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบนโลกเท่านัน้ 
นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ํา ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที และเข้าชม 
พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชัน้ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่
โครงสร้างภายในทําด้วยไม้ พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 ปจัจุบนันับเป็น

http://www.h-mahoroba.jp/


 

 

 

 

มรดกทางสถาปตัยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรกัษ์ให้เป็นสมบัติของชาต ิ
สําหรบัท่านใดสนใจที่จะทํากล่องดนตรทีี่มอีนัเดยีวในโลกด้วยฝีมอืของท่านเอง ท่าน
สามารถเลอืกกล่อง เพลง และตุ๊กตาประดบัต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่
ท่านจะไดเ้กบ็ความประทบัใจใส่ลงในกล่องดนตรแีละเป็นของทีร่ะลกึจากเมอืง   โอตาร ุ
( ท่านใดทีส่นใจทาํกล่องดนตรมีคี่าใชจ้่ายเพิม่ท่านละ 1,500 เยน ) 
 
 
 
 
 

นําท่านเดนิทางสู่ ร้านเลอเตา ร้านเบเกอรี่ช่ือดงัของเมืองโอตารุ พเิศษให้ท่านได้
สมัผสัรสชาติเนียนนุ่มของ “ชีสเค้ก” สูตรต้นตําหรบัหนึ่งในของขึ้นชื่อของฮอกไกโด 
เสริฟ์พรอ้มกบัเครือ่งดื่มรอ้นๆ คนทีช่ื่นชอบของหวานนัน้ ไมค่วรพลาด!!  

สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่ ห้างอิออนมอล ์หา้งทีร่วม
เอาซูเปอร์มาร์เก็ต และช้อปป้ิงมอลล์ไว้ด้วยกนั มี
สาขาอยู่มากมายทัว่ประเทศญี่ปุ่น         และ
เนื่องจากมสีนิค้าหลากหลายครบครนัตัง้แต่เสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสอื ยาชนิดต่างๆ 
รา้นคา้รา้นอาหารอกีมากมาย  

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั GRAND PARK OTARU HOTEL หรือเทียบเท่า  
https://grandparkotaru.com/ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
                ** ให้ท่านได้อ่ิมหน าส าราญกบับฟุเฟ่ตอ์าหารนานาชนิด ** 
 
 
 
 
 
วนัท่ีส่ี       โอตาร ุ– ซปัโปโร – หมู่บ้านชอ็กโกแลต อิชิยะ ( ด้านนอก ) – ศาลเจ้าฮอกไกโด –     

ซปัโปโรเบียรก์ารเ์ด้น – มิตซุย เอาทเ์ลต็ – ซปัโปโร   
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เป็นเมืองหลวงของภูมภิาคฮอกไกโด และมพีื้นที ่          
ขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของญี่ปุ่น ในช่วงสมยัเริม่ต้นยุคเมจมิกีารพฒันาฮอกไกโด ทํา

https://grandparkotaru.com/


 

 

 

 

ให้ ได้ร ับเลือกให้เป็นศูนย์กลางการบริหารภูมิภาค เป็นไปตามคําแนะนําของ
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ดงันัน้ซปัโปโรจงึสร้างขึ้นบนพื้นฐานของระบบแบบอเมรกิา
เหนือซปัโปโรมชีื่อเสยีงระดบัโลกในปี ค.ศ.1972  คอืช่วงจดัแข่งขนักฬีาโอลมิปิกเกมส์
ฤดหูนาวทีน่ี่ และเป็นเมอืงทีรู่จ้กักนัดใีนการจดัเทศกาลหมิะ ราเมน และเบยีร ์ 
นําท่านเข้าชม หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ ( ด้านนอก ) แหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มี
ชื่อเสยีงของญี่ปุ่น ชอ็กโกแลตทีข่ ึน้ชื่อทีสุ่ดของทีน่ี่คอื Shiroi Koibito มคีวามหมายว่า 
ชอ็กโกแลตขาวของคนรกั ท่านสามารถเลอืกซื้อกลบัไปใหค้นทีท่่านรกั หรอืว่าซื้อเป็น
ของฝากตดิไมต้ดิมอืกลบับ้านกไ็ด้ จากนัน้นําท่านสกัการะศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจา้
ลทัธชินิโต ตัง้อยู่ภายในสวนสาธารณะ มะรุยะมะ เดมิชื่อศาลเจา้ซปัโปโร ภายหลงัได้
เปลีย่นชื่อเป็นศาลเจา้ ฮอกไกโด เพื่อใหส้มกบัความยิง่ใหญ่ของเกาะฮอกไกโดทีม่ศีาล
เจ้าชินโตน้ีคอยปกปกัรกัษาให้ชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มี
ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานเก่าแก่นับพนัปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่สําหรบัให้คนท้องถิ่นได้กราบ
ไหวส้ิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ีส่งิสถติอยูเ่พื่อเป็นขวญั และกําลงัใจ 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น ) 
บ่าย เขา้ชม พิพิธภณัฑ์เบียรซ์ปัโปโรหรอื ซปัโปโรเบียรก์ารเ์ด้น เป็นอาคารซึ่ง ก่อสรา้ง      

ดว้ยอฐิ เปิดเมื่อปี ค.ศ.1987 ในสมยัเมจเิคยเป็น      
โรงกลัน่ ภายในพพิธิภณัฑจ์ะแนะนําประวตัขิอง
เบยีร์ในญี่ปุ่น และกระบวนการขัน้ตอนการผลติ
เบยีร ์*** พเิศษ ใหทุ้กท่านท่านไดล้องลิม้รสเบยีรส์ดๆ 
ทีผ่ลติออกมาใหม่ๆ (ท่านละ 1 แกว้) *** 

สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่ เมืองคิตะฮิโรชิม่า เพื่อให้ท่านช้อปป้ิง มิตซุย เอ้าท์เล็ต  
แหล่งช้อปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงในญี่ปุ่นที่
รวบรวมของแบรนด์เนมชัน้  นําราคาพเิศษ ให้
ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าชื่อดัง
มากมาย อาท ิNike, Gaps, Adidas, MK, Elle, 
Prada, G2000 เป็นตน้   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( บฟุเฟ่ตป้ิ์งย่าง สไตลญ่ี์ปุ่ น ) 



 

 

 

 

น าท่านเข้าสู่ ท่ีพกั THE B SUSUKINO HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.ishinhotels.com/theb/sapporo-susukino/ 
 

วนัท่ีห้า            ซปัโปโร  –  อิสระช้อปป้ิงในเมืองซปัโปโร ( ไม่มีรถบสับริการ )  
 เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สถานท่ีท่องเท่ียวแนะน า 
ย่านซูซูกิโนะ 
เป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของญี่ปุ่น เต็มไปด้วยร้านค้า บาร ์
รา้นอาหาร ร้านคาราโอเกะ และตู้ปาจงิโกะ รวมกว่า 4,000 รา้น ป้ายร้านค้าสว่างไส
วยามคํ่าคนืจนถงึเทีย่งคนืเลยทเีดยีว  
ย่านทานุกิ  
ยา่นชอ้ปป้ิงในรม่ทีม่ลีกัษณะเป็นถนนเสน้ยาวประมาณ 1 กโิลเมตร โดย 2 ฝ ัง่จะเตม็ไป
ดว้ยรา้นคา้มากมายหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นของทีร่ะลกึ ขนม เสือ้ผา้ เครื่องใชไ้ฟฟ้า 
นาฬกิา  เกมส ์ กลอ้งถ่ายรปู  ของฝาก  สนิคา้แบรนดเ์นม เครือ่งสาํอางค ์สนิคา้มอืสอง 
รวมไปถงึรา้นอาหารต่างๆ  เป็นตน้  
JR ทาวเวอร ์ 
อาคารสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ทีเ่ชื่อมต่อกบัสถานี JR ซปัโปโร ทีร่วมเอาสถานทีต่่างๆไว้
ดว้ยกนั เช่น ชอ้ปป้ิงเซน็เตอร์, ออฟฟิศ, จุดชมววิ T38 , ศูนยก์ารคา้ใต้ดนิมรีา้นขาย
ของฝากจาก ฮอกไกโด มศีูนยอ์าหารสไตล์ธมีพารค์ ราเมง็ รพีบัลคิ ซปัโปโร และรา้น
ขายส่ง 
ซปัโปโรแฟคตอรี่  
เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ในตวัเมอืงซปัโปโร ทีเ่น้นในเรื่องของความหรหูราโอ่อ่า      
เป็นพเิศษ เนื่องจากก่อนหน้าทีก่ลายมาเป็นหา้งสรรพสนิคา้สุดโด่งดงั บรเิวณแห่งนี้เคย
เป็นโรงงานทีผ่ลติเบยีรม์าก่อน แลว้ต่อมาจงึถูกนํามาดดัแปลงให้เป็นแหล่งช้อปป้ิงชื่อ
ดงัในเมอืงซปัโปโร ซึ่งความโดดเด่นก็อยู่ที่โถงของห้างที่มลีกัษณะเป็นเรอืนกระจก
ขนาดใหญ่เหมาะแก่การถ่ายรูป ส่วนร้านค้าทัว่ๆ ไปจะเน้นไปที่ของแต่งบ้าน สนิค้า
เบด็เตลด็ คาเฟ่กาแฟ และเบยีรใ์หคุ้ณไดน้ัง่พกัผ่อนระหว่างรอคนอื่นชอ้ปป้ิงกนั 
อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั และอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ ท่ีพกั THE B SUSUKINO HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.ishinhotels.com/theb/sapporo-susukino/  

วนัท่ีหก            ชิโตเซ่ – สนามบินชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

https://www.ishinhotels.com/theb/sapporo-susukino/
https://www.ishinhotels.com/theb/sapporo-susukino/


 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดนิทาง และสมัภาระ
เตรยีมตวัเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

10.30 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 671 
15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง:    ตลุาคม   22 – 27   

 
หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัร ์และช าระค่ามดัจ า 

- การเดนิทางในแต่ละครัง้ต้องมจีํานวนผู้ร่วมเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการเลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัร์มผีู้เดนิทางตํ่ากว่า 10 ท่านโดย
จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 

- ทางบรษิทัฯไมม่น้ํีาดื่มบรกิาร (ประเทศญีปุ่น่สามารถหาน้ําดื่มไดส้ะดวก) 
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัร์

อาจจะแตกต่างกนัเน่ืองจาก ตรงกบัวนัหยดุยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญี่ปุ่น 
ราคาตัว๋เครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เน่ืองจากโรงแรมที่พกัในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตยีงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ
หอ้งพกัแบบเตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใชจ้่าย แต่ บางโรงแรม
ต้องเสยีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิและต้องรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทาง
ทุกครัง้)  

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 47,900.- 29,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 43,900.- 26,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 38,900.- 23,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 8,000.- 8,000.- 



 

 

 

 

- บรษิัทฯไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรอืห้ามออกนอกประเทศ หรอื ปฎิเสธการเข้า
ประเทศของผูเ้ดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง
,  ภยัธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และ
อุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 
 
 

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบนิ 

และ เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบนิและภาษีน้ํามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบนิเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั 

- หวัหน้าทวัร์ผู้มปีระสบการณ์นําเที่ยวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไป

กลบัพรอ้มลกูคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- บรกิารน้ําดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่

ส ัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีน้ําหนักเกนิกว่าที่สายการบนิกําหนดคอื 20 กโิลกรมัต่อ

ท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าสําหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 



 

 

 

 

ตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ต้องการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัที่

นัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง

ได ้ 

- และในกรณีลูกค้ายกเลกิการเดินทาง แต่ทางบรษิัทฯได้ดําเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู้

เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่

บรษิทัฯว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณีท่านมคีวามประสงคต์้องการเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะดําเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสาร

ตอ้งดาํเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดนิทางได้ และต้องการเปลี่ ยนตัวผู้

เดนิทางในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสาร

ท่านอื่นแทนไดห้รอืไม่  กรณีถ้าสามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่น

ตัว๋ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รบัจองทีน่ัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นัง่ตรงนี้ ทางลูกค้าต้อง

ชีแ้จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบินไทยกําหนดให้น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่

สามารถนําขึน้เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ําหนักไม่เกนิ 7 กก. และมคีวาม กว้าง+

ยาว+สูงไม่เกนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางดว้ยสายการบนิอื่น ต้อง

ตรวจสอบเรือ่งน้ําหนกัและจาํนวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้  

50 % ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขระหว่างสายการ

บนินัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น้ําหนกักระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหต้ํ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้กําหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมลท์ุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งใหเ้พื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเกบ็หางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ



 

 

 

 

กรณีท่านไม่ไดร้บัไมลส์ะสม ท่านสามารถใช้หางบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้ 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 


