
 



วนัแรก กรงุเทพฯ – ชิโตเซ่ 
20.30 น. คณะพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4   

เคาน์เตอร์ C โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแล         
ดา้นเอกสาร และสมัภาระในการเดนิทาง 

23.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 670 
 

วนัท่ีสอง ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – นิกเซ่มารีนพารค์ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ  
ออนเซน็  

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง  และพิธีการทาง
ศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เขา้ชม นิกเซ่มารีนพารค์ 
เป็นพิพิธภณัฑ์สตัว์น ้า โดยท่านจะได้พบกับขบวนพาเหรดนกเพนกวนิที่น่ารกัอย่าง
ใกล้ชดิ อกีทัง้ยงัได้ชมโชวแ์มวน ้าและโชวป์ลาโลมา นอกจากนัน้ท่านยงัจะได้รบัความ
เพลิดเพลินจากปลาซาร์ดีนนับหมื่นตวัที่ว่ายวนอยู่ในแท้งก์กระจก โดยการว่ายไปใน
ทศิทางเดยีวกนัอย่างพรอ้มเพรยีงนัน้หาดูได้ยากในอควาเรีย่มทัว่ไป และท่านยงัจะได้
เขา้ไปในอุโมงคใ์ต้น ้าเพือ่ดปูลาฉลามและสตัวท์ะเลอนุรกัษ์ทีห่ายาก เช่น ปลาหมกึยกัษ์ 
เต่าทะเล มา้น ้า และอื่นๆ อกีมากมาย 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ เป็นหมู่บ้านจ าลองกึ่งสวนสนุกที่จ าลอง

บรรยากาศความเป็นเมอืงในสมยัเอโดะกว่า400ปีก่อนของเมอืงญี่ปุ่ น โดยทุกท่านจะได้
พบกบัเหล่านักรบซามูไร ซึ่งเสมอืนผู้ปกป้องดูแลความเรยีบร้อยของบ้านเมอืง หรอื
ต ารวจในปัจจุบนั และเหล่านินจา เสมอืนสายลบัหรอืนักฆ่าในปัจจุบนั พรอ้มทัง้ชมการ
สาธติการแสดงอ าพรางตวัอนัเลื่องชื่อ วถิชีวีติตามแบบฉบบันินจา และอาคารบา้นเรอืน
สมยัเอโดะ อกีทัง้ยงัได้ศกึษาถงึประวตัคิวามเป็นมาของบา้นเมอืง วถิชีวีติความเป็นอยู่ 
นอกจากนี้รา้นคา้ รา้นอาหารต่างๆ และการแต่งกายกเ็ป็นสไตลย์อ้นยุคอกีดว้ย 

 
 

 



น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Noboribetsu Mahoroba Hotel หรือเทียบเท่า 
 http://www.h-mahoroba.jp/ 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

** ใหท้่านไดเ้ตม็อิม่กบับุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชนิดสไตลญ์ีปุ่่ นและบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ์ ** 
*** พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ *** 

 

วนัท่ีสาม โนโบริเบทสึ – หุบเขาจิโกคุดานิ  – คิโรโระ สกีรีสอร์ท  ( Snow Park, 
Banana Boat, Mini Snow Mobile, Snow Rafting รวมค่า Shuttle Bus ) 
ออนเซน็  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เที่ยวชม หุบเขาจิโกคุดานิ เป็นหุบเขานรกที่เกิด
จากการระเบดิของภูเขาฮโิยร ิมกีารพวยพุ่งของก๊าซ
สเีหลอืงอมเทา อนัเกดิจากการทบัถมของแร่ก ามะถนั 
เป็นจ านวนมากออกมาจากชัน้หนิตลอดเวลา 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ คิโรโระ สกีรีสอรท์ เป็นลานสกชีื่อดงัแห่งเกาะฮอกไกโด ชมววิหมิะ

ขาวโพลนท่ามกลางขนุเขาสมัผสัเนื้อหมิะทีนุ่่มละมุนดงัผงแป้ง (Powder Snow) ใหท้่าน
ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมบนลานหิมะมากมาย ได้แก่ Snow Park, Banana Boat, Mini 
Snow Mobile, Snow Rafting และรวมค่า Shuttle Bus ระหว่างลานกจิกรรมแลว้ (การ
ท ากิจกรรมบนลานหิมะขึ้นอยู่กับปริมาณหิมะและสภาพอากาศ) ** ส าหรบัท่านที่
ตอ้งการเช่าอุปกรณ์สก ีหรอืตอ้งการขึน้กระเชา้กอนโดล่าจะมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ **  
 
 
 
 
 

 
 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั The Kiroro, a Tribute Portfolio Hotel หรือเทียบเท่า 
https://www.kirorohokkaido.com/ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

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


** ใหท้่านไดเ้ตม็อิม่กบับุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชนิดสไตลญ์ีปุ่่ น ** 
*** พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ *** 
 

วนัท่ีส่ี โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน ้าโบราณ – พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี
ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต อิชิยะ ( ด้านนอก )     
ศาลเจ้าฮอกไกโด – ยอดเขาโมอิวะ ( นัง่กระเช้า และ มินิเคเบิลคาร ์) 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองโอตารุ เพื่อเที่ยวชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และ
เชื่อมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่ง
ทางเรอืเฟ่ืองฟูคลองนี้เคยถูกใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนสง่สนิคา้จากคลงัสนิคา้ในตวัเมอืง
ออกไปยงัท่าเรอืบริเวณปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกับววิคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็น
ไฮไลท์ของเมืองและเดินเล่นตามอัธยาศัย ให้ท่านถ่ายรูปที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน ้า
โบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านัน้ นาฬิกานี้จะพ่นไอน ้าประกอบกับมี
เสยีงดนตรดีงัขึน้ทุกๆ 15 นาท ีและเขา้ชม พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สอง
ชัน้ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอฐิแดง แต่โครงสรา้งภายในท าดว้ยไม้ พพิธิภณัฑ์แห่งนี้
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่ และควรค่าแก่
การอนุรกัษ์ให้เป็นสมบตัขิองชาติ **ส าหรบัท่านใดสนใจทีจ่ะท ากล่องดนตรทีีม่อีนัเดยีว
ในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง สามารถเลือกกล่องเพลงและตุ๊กตาประดับต่างๆ 
หลากหลายแบบตามใจชอบ เพือ่ทีท่่านจะไดเ้กบ็ความประทบัใจใสล่งในกล่องดนตรแีละ
เป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) หลังจากนัน่น าท่านเดินทางสู่ 
ถนนซาไกมาจิ เป็นถนนส าหรบัชอ้ปป้ิงทีม่รีา้นขายของฝากและของทีร่ะลกึ ซึ่งรา้นคา้
ต่างๆ จะเป็นอาคารเก่าโบราณทัง้สองขา้งทาง โดยของฝากทีข่ึน้ชื่อของถนนซาไกมาจิ 
คอื เครื่องแกว้ และกล่องดนตร ี
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



บ่าย น าท่านเดินทางสู่  เมืองซัปโปโร เพื่อชม โรงงาน
ช็อกโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) ซึ่งเป็นแหล่งผลิต
ชอ็กโกแลตที่มชีื่อเสยีงของญี่ปุ่ น ที่นี่ดูคลาสสคิและมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยชอ็กโกแลตทีข่ึน้ชื่อทีสุ่ดของ
ทีน่ี่คอื Shiroi Koibito ซึ่งมคีวามหมายว่า ชอ็กโกแลต
ขาวของคนรกั ซึง่ท่านสามารถเลอืกซือ้กลบัไปใหค้นทีท่่านรกัหรอืว่าซือ้เป็นของฝากตดิ
ไม้ตดิมอืกลบับ้านก็ได้ นอกจากนี้ท่านจะไดเ้ลอืกซื้อชอ็กโกแลตแบบต่างๆ มากมายที่
หาซื้อที่ไหนไม่ได้อกีด้วย จากนัน้น าท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าลทัธชิินโต 
ตัง้อยู่ภายในสวนสาธารณะมะรุยะมะ เดมิชื่อศาลเจา้ซปัโปโร ภายหลงัได้เปลี่ยนชื่อมา
เป็นศาลเจ้า ฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความ
ยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโดที่มีศาลเจ้า
ชนิโตนี้คอยปกปักษ์รกัษาใหช้นชาวเกาะฮอก
ไก โด มีค ว าม ส งบ สุ ข  ถึ ง แ ม้ จ ะไ ม่ ได้ มี
ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานเก่าแก่นับพนัปี แต่
ทีน่ี่ก็เป็นที่ส าหรบัให้คนท้องถิน่ได้กราบไหวส้ิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่สงิสถติอยู่เพื่อเป็นขวญัและ
ก าลงัใจ หลงัจากนัน้น าท่านไปยงั ยอดเขาโมอิวะ ( นัง่กระเช้า และ มนิิเคเบิลคาร์ ) 
ตัง้อยู่ใกล้กับเมืองซัปโปโรสามารถมองลงมาเห็นผืนแผ่นดินและอ่าวอิชิการิ  ภูเขา
โชคงัเบทสึ อ าเภอมาชิเคะได้แบบ 360 องศา บนยอดเขาโมอิวะมรีะฆงัแห่งโชคลาภ
และกุญแจแห่งความรกั ท าให้เป็นสถานทีท่ี่คู่รกันิยมมาสัน่ระฆงัแห่งโชค โดยผู้ชายจะ
จบัเชอืกเสน้ยาวและผู้หญิงจะจบัเชอืกเสน้สัน้กว่าจากนัน้ท าการสัน่ระฆงัพรอ้มกนั จะ
เชื่อว่าความรกักจ็ะสดใส ก้องกงัวานเหมอืนเสยีงระฆงั นอกจากนี้ยงัมจุีดถ่ายรูปสวยๆ
ใหท้่านไดถ้่ายรปูอกีดว้ย 
 
 
 
 
 

 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ! ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างอาหารทะเลสดใหม่ของฮอกไกโด อาทิ     

 ปยูกัษ์ 3 ชนิด กุง้ หอยเชลล ์ปลา ซูช ิเทม็ปุระ เนื้อหม ูไก่ ววั และเครื่องดื่มซอฟดริง้ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Sapporo Tokyu Rei Hotel หรือเทียบเท่า 
https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-r/ 

https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-r/


วนัท่ีห้า ซัปโปโร – ตลาดปลานิโจ – เนินพระพุทธเจ้า – มิตซุย เอ้าท์เล็ต –        
ย่านทานุกิ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดปลานิโจ เป็นแหล่งรวมสตัว์ทะเลสดใหม่ สะอาดหลากหลาย
ประเภทให้คุณเลือกซื้อกนัได้อย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลแช่แขง็ , อาหารทะเล
แบบแหง้ หรอืแมแ้ต่อาหารทะเลสดตามฤดกูาลกม็ใีหเ้ลอืกอย่างครบครนั  
 
 
 
 
 
 
จากนัน้เดนิทางสู่ เนินพระพุทธเจ้า เป็นผลงานการสร้างชิ้นเอกของทาดาโอะ อนัโดะ 
สถาปนิกชาวญี่ปุ่ น โดยมลีกัษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปปั้นพระพุทธรูป มคีวามสูงถงึ 
13.5 เมตรและมนี ้าหนกั 1,500 ตนั พืน้ทีท่ีล่อ้มรอบจะมคี่อยๆ ลาดลง อกีทัง้ยงัรายลอ้ม
ไปดว้ยธรรมชาตอินังดงาม  
 
 
 

 
 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสสุกี้ยากี้น ้าด าสูตรต้นต าหรบัของฮอกไกโด จุดเด่นคอืเนื้อของ

ร้านที่คดัสรรอย่างดีมาลวกแล้วน ามาจิ้มกับไข่ไก่สดจึงค่อยทานจะท าให้ได้รสชาติที่
ละมุนนุ่มลิน้  

บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่มิตซุย เอ้าท์เลต็ เป็นศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยั สนิคา้แบรนด์เนมชื่อดงั
จากทัว่โลกถึง 128 แบรนด์ อาทิ Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อม
ด้วยสนิค้าส าหรบัทุกคนตัง้แต่สนิค้าแฟชัน่หญิงชาย และเด็กจนถึงอุปกรณ์กีฬาและ
สนิค้าทัว่ไป นอกจากนี้ภายในห้างยงัมศีูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได้ 650 ที่นัง่ และม ี
Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพื้นที่ทีม่สีนิค้าท้องถิน่และสนิค้าจากฟารม์สดมา
ขายอกีด้วย จากนัน้อิสระให้ทท่านช้อปป้ิงกนัที่ ย่านทานุกิ ท่านจะได้เลือกซื้อสนิค้า
มากมาย อาท ิเครื่องใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา เกมส์ กลอ้งถ่ายรปู ของฝาก ของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ 
สนิคา้แบรนดเ์นม เครื่องส าอางค ์เป็นตน้  



 
 
 
 
 
 
 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Sapporo Tokyu Rei Hotelหรือเทียบเท่า 
https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-r/ 

 

วนัท่ีหก      ซปัโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่สนามบินชิโตเซ่ เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
10.00 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671 
15.50 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

 

  

https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-r/


อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง :  มีนาคม 09  –  14  

 
 

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 ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บริษัทฯไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า

ประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 55,900.- 38,500.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 50,500.- 34,500.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 44,900.- 30,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 



ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิก

เทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

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 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

ตัว๋เครื่องบิน 
- 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 กรณีถา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ 

ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- สายการบินไทยสามารถส ารองที่นัง่ LONG LEG และ Exit Seat โดยมคี่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ตามเงื่อนไขของสายการบนิ ลูกค้าทีป่ระสงคน์ัง่ตรงนี้สามารถแจง้หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ณ 

วนัเดนิทางได ้

- สายการบินไทยก าหนดให้น ้ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่

สามารถน าขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกิน 7 กก. และมคีวามกว้าง+

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

ตรวจสอบเรื่องน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได ้

50% ส่วนสายการบินอื่นๆ ในเครอื STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขระหว่างสายการ

บนินัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยู่กบัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดร้บัไมล์สะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้ 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


