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วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 
20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบัดูแลดา้นเอกสาร 
และสมัภาระในการเดนิทาง 

23.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 670 
 

วนัท่ีสอง สนามบินชิโตเซ่ – Doraemon WakuWaku Sky Park – โนโบริเบทสึ –  
  นิกเซ่มารีนพารค์ – ออนเซน็  
08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบินชิโตเซ่ เมืองซปัโปโร หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่ โดราเอม่อน สกายพาร์ค  ให้ท่านได้
เพลดิเพลนิกบัตวัการต์ูนในเรื่องโดราเอม่อนการ์ตูนที่เป็นนิยมที่สุดในญี่ปุ่ น และอสิระ
กบัการถ่ายรูปกบัฉากในการต์ูน เช่น ฉากนัง่ไทมแ์มชชนีทีจ่ะท่านใหทุ้กท่านเสมอืนเป็น
ส่วนหนึ่งของการ์ตูนโดราเอม่อน นอกจากนี้ยงัมรี้านค้าขายของเกี่ยวกบัโดราเอม่อน 
เช่น รา้นกาแฟที่จะขายขนมไทยากซิึ่งเป็นขนมคลา้ยๆ ขนมโดรายากทิีโ่ดราเอม่อนชื่น
ชอบ และยงัมโีซนหอ้งสมุดจะมหีนงัสอืการต์ูนโดราเอม่อนจดัจ าหน่าย  

 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองโนโบริเบทสึ  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ พพิธิภณัฑ์สตัวน์ ้าโนโบรเิบทส  ึนิกเซ่มารีนพารค์ พพิธิภณัฑ์สตัวน์ ้า พบกบั

ขบวนพาเหรด นกเพนกวนิที่น่ารกัอย่างใกล้ชิดแค่มือเอื้อม ชมโชว์แมวน ้า และโชว์
ปลาโลมา นอกเหนือจากนัน้ท่านยงัจะไดร้บัความเพลดิเพลนิจากปลาซารด์นีนับหมื่นตวั
ทีว่่ายวนอยู่ในแทง็ก์กระจก โดยความสวยงามอยู่ตรงทีส่เีงนิเลื่อมของปลาตดักบัน ้าสนี ้า
เงนิ ซึ่งการว่ายไปในทิศทางเดียวกันอย่างพร้อมเพรยีงนัน้หาดูได้ยากในอควาเรี่ยม
ทัว่ไป โดยเฉพาะโชว์การให้อาหารปลา ท่านยงัจะได้เขา้อุโมงค์ใต้น ้าเพื่อดูปลาฉลาม  
และสัตว์ทะเลอนุรักษ์ที่หายาก เช่น ปลาหมึกยักษ์ เต่ าทะเล ม้าน ้ า และอื่นๆ อีก
มากมาย 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Noboribetsu Mahoroba Hotel หรือเทียบเท่า 
http://www.h-mahoroba.jp/ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ให้ท่านได้อ่ิมหน าส าราญกบับุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตลญ่ี์ปุ่ นและบุฟเฟ่ต์ขาป ู
---- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ  ใหท้่านไดอ้าบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ีขึน้ ---- 

 

วนัท่ีสาม โนโบริเบทสึ – หบุเขาจิโกคดุานิ – นิเซโกะ – ฮิลตนั นิเซโกะ สกีรีสอรท์ 
(Gondola + Snow Activity เช่น Snow Rafting Snow Mobile และ 
Snow Sled *** ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) – ออนเซน็  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พาท่านชม หบุเขาจิโกคดุานิ  ซึ่งมคีวามหมายว่า หุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกดิจาก
ภูเขาไฟซึ่งยงัไม่ดบัจงึก่อใหเ้กดิน ้าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืดส่งเสยีงค ารามดัง่ภูเขาไฟที่
ก าลงัจะระเบดิ และบรเิวณนี้จะมคีวนัสขีาวพวยพุ่งออกมาตามรอยแยกของหนิ อนัเป็น
ปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิีย่งัคงอยู่ 
 
 
 

 
 
 

 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ ฮิลตัน นิเซโกะ วิลเลจ น าท่านนัง่ กระเช้ากอนโดล่า ของสกีรี
สอร์ทให้ท่านชื่นชมธรรมชาติ ที่มหีิมะขาวโพลนปกคลุมตลอดเส้นทางมาพร้อมววิที่
งดงามของภูเขา Yotei ทีต่ัง้ตระหงา่นอยู่เบือ้งหน้าลานหมิะเนินทีก่วา้งใหญ่  

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


 

 
 
 
 
 

 
 
จากนัน้น าท่านสนุกสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะของ ฮิลตันนิเซโกะ สกีรีสอร์ท   
ลานสกีชื่อดังแห่งเกาะฮอกไกโด สัมผัสเนื้ อหิมะที่ นุ่มละมุนดังผงแป้ง  (Powder 
Snow) ให้ท่านได้ร่วมสนุกกบักิจกรรมบนลานหมิะ ได้แก่ Snow Sled, Snow Mobile, 
Snow Rafting  
(กจิกรรมบนลานหิมะขึ้นอยู่กบัปรมิาณหมิะ และสภาพอากาศ ถ้าหมิะมปีรมิาณน้อย
บางกจิกรรมกไ็ม่สามารถเล่นได)้ ** ส าหรบัท่านทีต่้องการเช่าอุปกรณ์สก ีจะมคี่าใชจ่้าย
เพิม่เตมิ ** 
  
 
 
 
 

 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Hilton Niseko Village Hotel หรือเทียบเท่า 
www3.hilton.com/en/hotels/japan/hilton-niseko-village-CTSNVHI/index.html 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ให้ท่านได้เตม็อ่ิมกบับุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตลญ่ี์ปุ่ น 
---- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ  ใหท้่านไดอ้าบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 

 

วนัท่ีส่ี นิเซโกะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน ้าโบราณ – พิพิธภณัฑ์
กล่องดนตรี –  ถนนซาไกมาจิ – ซปัโปโร – หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ 
(ด้านนอก) – ศาลเจ้าฮอกไกโด  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสู่ เมืองโอตารุ น าท่านชม คลองโอตามคีวามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อ
กบัอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมยัก่อนทียุ่คอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอืเฟ่ืองฟู คลองนี้เคยถูก

https://www3.hilton.com/en/hotels/japan/hilton-niseko-village-CTSNVHI/index.html


 

ใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยงัท่าเรือบรเิวณ
ปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกบัววิคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของเมอืง ชมอาคาร
เก่าแก่รมิคลองและววิทิวทศัน์ที่สวยงามพาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกบั นาฬิกาไอน ้า
โบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรอืนบนโลกเท่านัน้ นาฬิกานี้จะพ่นไอน ้า ประกอบกับมี
เสยีงดนตรดีงัขึ้นทุกๆ 15 นาที น าท่านสู่  พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี เป็นอาคารเก่าแก่
สองชัน้ทีภ่ายนอกถูกสรา้งขึน้จากอฐิแดงแต่โครงสรา้งภายในท าดว้ยไม ้ปัจจุบนันับเป็น
มรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่  และควรค่าแก่การอนุรกัษ์ให้เป็นสมบัติของชาต ิ
ส าหรบัท่านใดสนใจทีจ่ะท ากล่องดนตรทีีม่อีนัเดยีวในโลกดว้ยฝีมอืของท่านเอง สามารถ
เลือกกล่องเพลง และตุ๊กตาประดบัต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อเก็บความ
ประทบัใจใส่ลงในกล่องดนตร ีและเป็นของทีร่ะลกึจากเมอืงโอตารุ (มคี่าใชจ่้ายเพิม่ท่าน
ละ 1,500 เยน) จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ถนนซาไกมาจิ (Sakai-Machi) ซึ่งเป็นถนน
ค้าขายที่ได้รบัการอนุรกัษ์ ที่เต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่
ระลกึ รา้นเสือ้ผา้ และพพิธิภณัฑต์่างๆ มากมาย 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร จากนั ้นน าท่านชม หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ  

(ด้านนอก) เป็นแหล่งผลติชอ็กโกแลตที่มชีื่อเสยีงของญี่ปุ่ น และดูคลาสสคิน่ารกัไปอกี
แบบ ซึง่ชอ็กโกแลตทีข่ึน้ชื่อทีสุ่ดของที่นี่คอื Shiroi Koibito มคีวามหมายว่า ชอ็กโกแลต
ขาวของคนรกั สามารถเลอืกซื้อกลบัไปใหค้นทีท่่านรกั หรอืว่าซื้อเป็นของฝากตดิไมต้ดิ
มอืกลบับา้นกไ็ด ้

 
 
 
 
 

 
จากนั ้นน าท่านเดินทางสู่  ศาลเจ้าฮอกไกโด  ศาลเจ้าลัทธิชินโต ตัง้อยู่ภายใน
สวนสาธารณะมะรุยะมะ เดมิชื่อศาลเจา้ซปัโปโร ภายหลงัไดเ้ปลีย่นชื่อเป็นศาลเจา้ฮอก
ไกโด เพื่อใหส้มกบัความยิง่ใหญ่ของเกาะฮอกไกโดทีม่ศีาลเจา้ชนิโตนี้คอยปกปักรกัษา



 

ให้ชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสุข ถงึแม้จะไม่ได้มปีระวตัิศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่
นับพนัปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่ส าหรบัให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่สงิสถติอยู่เพื่อ
เป็นขวญัและก าลงัใจ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ! ให้ท่านได้เต็มอิ่มกบับุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างอาหารทะเลสดใหม่ของฮอกไกโด อาทิ ปู
ยกัษ์ 3 ชนิดกุง้ หอยเชลล ์ปลา ซูช ิเทม็ปุระ เนื้อหม ูไก่ ววั และเครื่องดื่มซอฟดริง้ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Keio Plaza Sapporo Hotel หรือเทียบเท่า 
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/ 
หมายเหตุ : ส าหรบัลูกค้าท่ีต้องการ ห้องพกัเตียงใหญ่ นอน 2 คน จะมีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติม คืนละ 2,500 บาท และห้องมีจ านวนจ ากดั 

 

วนัท่ีห้า ซปัโปโร – ตลาดปลานิโจ – เนินพระพทุธเจ้า – มิตซุย เอ้าทเ์ลต็ –  
  ย่านทานุกิ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดปลานิโจ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงซปัโปโร เป็นแหล่งรวมสตัวท์ะเล
สด ใหม่ สะอาด หลากหลายประเภทใหคุ้ณเลอืกซื้อกันไดอ้ย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร
ทะเลแช่แขง็, อาหารทะเลแบบแห้ง หรอืแม้แต่อาหารทะเลสดตามฤดูกาลก็มใีห้เลอืก
อย่างครบครนั  
 
 
 
 
 
 

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เนินพระพุทธเจ้า (Hill of The Buddha) ตัง้อยู่ที่เมอืงซปัโป
โรทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่ น ถอืว่าเป็นผลงานการสรา้งชิ้นเอกอกีชิ้นหนึ่งของทา
ดาโอะ อนัโดะ(Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี่ปุ่ นเจา้ของรางวลัพรติซ์เกอรท์ี่ถอืว่าที่สุด
รางวลัของสถาปนิก โดยมีลกัษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมคีวามสูง
มากถงึ 13.5 เมตร และมนี ้าหนัก 1500 ตนั พื้นที่ที่ล้อมรอบจะมคี่อยๆ ลาดลง อกีทัง้
รายลอ้มดว้ยธรรมชาตอินังดงาม 
 
 
 

https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/


 

 
 
 
 

 
 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

พิเศษ! ใหท้่านไดล้ิ้มรสสุกี้ยากี้น ้าด าสตูรตน้ต ารบัของฮอกไกโด จุดเด่นคอืเนื้อของรา้น
ทีค่ดัสรรมาอย่างด ีลวกแลว้น ามาจิ้มกบัไขไ่ก่สดจงึค่อยทาน จะไดร้สชาตทิีล่ะมุนนุ่มลิ้น 
ใหทุ้กท่านอิม่เตม็ทีก่บัเนื้อหมแูบบไม่อัน้ 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่  มิตซุย เอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่ นที่
รวบรวมของแบรนด์เนมชัน้น าราคาพเิศษ ให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซื้อสนิค้า
ชื่อดงัมากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็นต้น จากนัน้
น าท่านเดนิทางสู ่เมืองซปัโปโร 

 
 
 
 
 

 
 น าท่านช้อปป้ิง ย่านทานุกิ ซึ่งท่านจะได้เลอืกซื้อสนิค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า 

นาฬิกา เกมส์  กล้องถ่ายรูป ของฝาก ของที่ ระลึก เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์ เนม 
เครื่องส าอางค ์เป็นตน้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Keio Plaza Sapporo Hotel หรือเทียบเท่า 
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/ 
หมายเหตุ : ส าหรบัลกูค้าท่ีต้องการ ห้องพกัเตียงใหญ่ นอน 2 คน จะมีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติม คืนละ 2,500 บาท และห้องมีจ านวนจ ากดั 

 

วนัท่ีหก      ซปัโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางสู ่สนามบินชิโตเซ่ เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/


 

10.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671 
15.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
****************************************************************************************************** 
 



 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง :    วนัท่ี 20  –  25 มีนาคม 2563 

 

หมายเหตุ: กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 
- การเดินทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดินทางตัง้แต่ 10 ท่านขึ้นไป บรษิัทขอสงวน

สทิธิใ์นการเลื่อน หรอืยกเลิกการเดินทางหากคณะทวัร์มีผู้เดินทางต ่ากว่า 10 ท่าน โดย

จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนั ก่อนการเดนิทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดียวกนั แต่ราคาทวัร์

อาจจะแตกต่างกนัเนื่องจาก ตรงกบัวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญีปุ่่ น 

ราคาตัว๋เครื่องบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมที่พกัในประเทศญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ

ห้องพกัแบบเตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม

ต้องเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิและต้องรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทาง

ทุกครัง้)  

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพร้อม

คณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- บริษัทฯไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า

ประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิก

เทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 59,900.- 36,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 53,900.- 33,500.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 47,900.- 29,500.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 



 

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบินไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบิน 

และ เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-สง่ และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัร์ผู้มปีระสบการณ์น าเที่ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไป

กลบัพรอ้มลูกคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- บรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร

ทีส่ ัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อ

ท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัที่

นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง

ได ้ 



 

- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบรษิัทฯได้ด าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู้

เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่

บรษิทัฯว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณีท่านมคีวามประสงคต์้องการเปลีย่นระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะด าเนินได้ภายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผู้โดยสาร

ตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้

เดนิทางในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสาร

ท่านอื่นแทนไดห้รอืไม่ กรณีถา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลี่ยนตัว๋ 

ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- สายการบนิไทยสามารถส ารองทีน่ัง่ LONG LEG และ EXIT SEAT โดยมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ

ตามเงื่อนไขของสายการบนิ ลูกค้าทีป่ระสงคน์ัง่ตรงนี้สามารถแจง้หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ณ 

วนัเดนิทางได ้

- สายการบินไทยก าหนดให้น ้าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่

สามารถน าขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. และมคีวามกว้าง+

ยาว+สูง ไม่เกนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางด้วยสายการบนิอื่น ต้อง

ตรวจสอบเรื่องน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที ่

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได ้

50% ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนิ

นัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยู่กบัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ที่กรอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดร้บัไมล์สะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้ 



 

 

 


