
  

  



วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 

20.30 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 
เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบัดูแลดา้นเอกสาร 
และสมัภาระในการเดนิทาง 

23.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองชิโตเซ่ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 670 
 

วนัท่ีสอง ชิโตเซ่ – ปลาแซลมอนอควาเรี่ยม – โนโบริเบทสึ – ดาเตะจิไดมูระ –  
  จิโกกดุานิ – ออนเซน็ 
08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินชิโตเซ่ ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่านเขา้ชม ปลาแซลมอนอควาเร่ียม ทีต่ ัง้อยู่รมิแม่น ้าชโิตเซ่ 
ภายในนอกจากจะกวา้งใหญ่และมชีวีติชวีาแล้ว กย็งั
มีกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสารคดีผ่านจอมอนิเตอร์
อธบิายชวีติเชงินิเวศน์อนัน่าพศิวงของปลาแซลมอน 
และพลาดไม่ได้กบัการชมวถิีชวีติของปลาแซลมอน
อย่างใกลช้ดิจากก าแพงกระจกใต้น ้าของแม่น ้าชโิตเซ่

ทีห่าชมไดย้าก นอกจากนัน้ท่านจะไดช้มวงจรชวีติของปลาแซลมอนตัง้แต่เป็นไข่จนถงึ
โตเตม็วยัอกีดว้ย  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
**พเิศษ! ใหท้่านไดอ้ิม่อร่อยกบัปลาแซลมอนที่คดัสรรเป็น
อย่างดี เสิร์ฟพร้อมผักต่างๆ ที่อบบนแผ่นเหล็ก พร้อม
กบัขา้วสวยญีปุ่่ น ซุปมโิซะ และเครื่องเคยีง ** 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เขา้ชมหมู่บา้นจ าลองวถิชีวีติของชาวเอโดะในสมยั
โบราณ ดาเตะจิไดมุระ หมู่บ้านจ าลองแห่งนี้มทีัง้
หอสงัเกตการณ์ โรงละคร วดั รา้นคา้ หมู่บา้นนินจา 
หมู่บ้านซามูไร และอื่นๆ อีกมากมาย โดยทุกท่าน
จะสามารถสัมผัสบรรยากาศได้เสมือนอยู่ในหนัง
ญี่ปุ่ นโบราณ นอกจากนี้ในบางโอกาสอาจจะได้เหน็

คนแต่งตวัเป็นพ่อคา้ซามูไร นินจา เดนิไปมาและสามารถ
ชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะได้อีกด้วย 
หลังจากนัน้น าท่านชม จิโกกุดานิ ซึ่งมีความหมายว่า 
หุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกดิจากภูเขาไฟซึ่งยงัไม่ดบั
จงึก่อให้เกิดน ้าพุร้อน และบ่อโคลนเดือดส่งเสยีงค าราม



ดัง่ภูเขาไฟทีก่ าลงัจะระเบดิ และบรเิวณนี้จะมคีวนัสขีาวพวยพุ่งออกมาตามรอยแยกของ
หนิ อนัเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิีย่งัคงอยู่ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั NOBORIBETSU MAHOROBA HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.h-mahoroba.jp/ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ให้ท่านได้อ่ิมหน าส าราญกบับุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตลญ่ี์ปุ่ นและบุฟเฟ่ต์ขาป ู

 
 
 
 

*** หลงัรบัประทานอาหารค ่าขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตล์ญี่ปุ่ น หรอืทีเ่รยีก
กนัว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทาง และชาว
ญีปุ่่ นยงัเชื่อกนัว่าการอาบน ้าแร่นัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 
 

วนัท่ีสาม โนโบริเบทสึ – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ซัปโปโร ทีวี ทาวเวอร์ –                        
พิพิธภณัฑเ์บียรซ์ปัโปโร – ภเูขาโมอิวะ (กระเช้า + มินิเคเบ้ิลคาร)์ 

  ** ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ** 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เพื่อสักการะ 
ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจา้ลทัธชินิโต ตัง้อยู่
ภายในสวนสาธารณะมะรุยะมะ เดิมชื่อศาลเจ้า
ซัปโปโร ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นศาลเจ้า 
ฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะ
เมืองฮอกไกโดที่มีศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์

รกัษาใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสุข ถงึแมจ้ะไม่ไดม้ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน
เก่าแก่นบัพนัปี แต่ทีน่ี่กเ็ป็นทีส่ าหรบัใหค้นทอ้งถิน่ไดก้ราบไหวส้ิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีส่งิสถติอยู่
เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจ จากนัน้น าท่านเข้าชม 
ซัปโปโร ทีวี ทาวเวอร์ ที่ตัง้อยู่ที่สวนโอโดร ิสูง 
150 เมตร โดยชัน้ที่สูงที่สุดซึ่งสามารถชมววิเมอืง
ซัปโปโรได้ ตัง้อยู่ที่ความสูง 90 เมตร ซึ่ งเรา
สามารถขึน้ไปชมบรรยากาศของเมอืงซปัโปโรจาก
มุมสงูไดอ้กีดว้ย 

 
 

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


เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
*พเิศษ! เสริ์ฟท่านด้วยสเต็กเนื้อ หรอืที่เรยีกว่า สไตล์เทปปันยาก ิพรอ้มผกัสดๆ และ
เครื่องเคยีงให้ท่านได้ชมขัน้ตอนการปรุงกนัอย่างใกล้ชดิ โดยเชฟฝีมอืเยี่ยมที่ผ่านการ
อบรมมาเป็นอย่างด ี

 
 
 
 
 
บ่าย น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์เบียรซ์ปัโปโร หรอื ซปัโปโรเบียรก์าร์เด้น เป็นอาคารซึ่ง 

ก่อสร้างด้วยอฐิ เปิดเมื่อปีค.ศ.1987 ในสมยัเมจิ
เคยเป็นโรงกลัน่ ภายในพิพิธภัณฑ์จะแนะน า
ประวัติของเบียร์ในญี่ ปุ่ น และกระบวนการ
ขัน้ตอนการผลิตเบียร์  **พิเศษ! ให้ทุกท่านได้
ลองลิ้มรสเบยีร์สดๆ ที่ผลติออกมาใหม่ (ท่านละ 
1 แกว้) ** 
หลงัจากนัน้น าท่าน ยอดเขาโมอิวะ ( นัง่กระเช้า และ มนิิเคเบิลคาร์ ) ตัง้อยู่ใกล้กับ
เมอืงซปัโปโรสามารถมองลงมาเหน็ผนืแผ่นดนิและอ่าวอชิกิาริ ภูเขาโชคงัเบทส ึอ าเภอ

มาชเิคะไดแ้บบ 360 องศา บนยอดเขาโมอิ
วะมรีะฆงัแห่งโชคลาภและกุญแจแห่งความ
รกั ท าใหเ้ป็นสถานทีท่ีคู่่รกันิยมมาสัน่ระฆงั
แห่งโชค โดยผู้ชายจะจบัเชอืกเสน้ยาวและ
ผูห้ญงิจะจบัเชอืกเสน้สัน้กว่าจากนัน้ท าการ

สัน่ระฆงัพรอ้มกนั จะเชื่อว่าความรกักจ็ะสดใส ก้องกงัวานเหมอืนเสยีงระฆงั นอกจากนี้
ยงัมจุีดถ่ายรปูสวยๆใหท้่านไดถ้่ายรปูอกีดว้ย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
** เสริ์ฟท่านด้วยเซ็ทเมนูหมอ้ไฟปู พรอ้มเครื่องเคยีงต่างๆ และปิดทา้ยดว้ยของหวาน
ประจ าวนั ** 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั CENTURY ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.cr-hotel.com/ 
 

วนัท่ีส่ี            ซปัโปโร – อิสระช้อปป้ิงในเมืองซปัโปโร ( ไม่มีรถบสับริการ ) 
 เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สถานท่ีท่องเท่ียวแนะน า 

http://www.cr-hotel.com/


ย่านซูซูกิโนะ 
เป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของญี่ปุ่ น เต็มไปด้วยร้านค้า บาร ์
ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และตู้ปาจิงโกะ รวมกว่า 4,000 ร้าน ป้ายร้านค้าสว่างไส
วยามค ่าคนืจนถงึเทีย่งคนืเลยทเีดยีว  
ย่านทานุกิ  
ย่านชอ้ปป้ิงในร่มทีม่ลีกัษณะเป็นถนนเสน้ยาวประมาณ 1 กโิลเมตร โดย 2 ฝัง่จะเตม็ไป
ดว้ยรา้นคา้มากมายหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นของทีร่ะลกึ ขนม เสือ้ผา้ เครื่องใชไ้ฟฟ้า 
นาฬกิา  เกมส ์ กลอ้งถ่ายรปู  ของฝาก  สนิคา้แบรนดเ์นม เครื่องส าอางค ์สนิคา้มอืสอง 
รวมไปถงึรา้นอาหารต่างๆ  เป็นตน้  
JR ทาวเวอร ์ 
อาคารสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ทีเ่ชื่อมต่อกบัสถานี JR ซปัโปโร ทีร่วมเอาสถานทีต่่างๆไว้
ด้วยกนั เช่น ช้อปป้ิงเซ็นเตอร์, ออฟฟิศ, จุดชมววิ T38 , ศูนย์การค้าใต้ดินมรี้านขาย
ของฝากจาก ฮอกไกโด มศีูนย์อาหารสไตล์ธมีพารค์ ราเมง็ รพีบัลคิ ซปัโปโร และรา้น
ขายสง่ 
ซปัโปโรแฟคตอรี่  
เป็นห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ในตวัเมอืงซปัโปโร ที่เน้นในเรื่องของความหรูหราโอ่อ่า      
เป็นพเิศษ เนื่องจากก่อนหน้าทีก่ลายมาเป็นหา้งสรรพสนิคา้สุดโด่งดงั บรเิวณแห่งนี้เคย
เป็นโรงงานที่ผลติเบยีร์มาก่อน แล้วต่อมาจงึถูกน ามาดดัแปลงให้เป็นแหล่งช้อปป้ิงชื่อ
ดงัในเมืองซัปโปโร ซึ่งความโดดเด่นก็อยู่ที่โถงของห้างที่มีลกัษณะเป็นเรอืนกระจก
ขนาดใหญ่เหมาะแก่การถ่ายรูป ส่วนร้านค้าทัว่ๆ ไปจะเน้นไปที่ของแต่งบ้าน สนิค้า
เบด็เตลด็ คาเฟ่กาแฟ และเบยีรใ์หคุ้ณไดน้ัง่พกัผ่อนระหว่างรอคนอื่นชอ้ปป้ิงกนั 
อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั และอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั CENTURY ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.cr-hotel.com/  

วนัท่ีห้า  ซัปโปโร – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน ้าโบราณ – พิพิธภณัฑ์
กล่องดนตรี – ร้านเค้กเลอเตา – มิตซุย เอ้าทเ์ลต็ – ชิโตเซ่ 

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

http://www.cr-hotel.com/


เสยีงดนตรดีงัขึน้ทุกๆ 15 นาท ีและเขา้ชม พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สอง
ชัน้ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอฐิแดง แต่โครงสรา้งภายในท าดว้ยไม้ พพิธิภณัฑ์แห่งนี้
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่ และควรค่าแก่
การอนุรกัษ์ให้เป็นสมบตัขิองชาติ **ส าหรบัท่านใดสนใจทีจ่ะท ากล่องดนตรทีีม่อีนัเดยีว
ในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง สามารถเลือกกล่องเพลงและตุ๊กตาประดับต่างๆ 
หลากหลายแบบตามใจชอบ เพือ่ทีท่่านจะไดเ้กบ็ความประทบัใจใสล่งในกล่องดนตรแีละ
เป็นของทีร่ะลกึจากเมอืงโอตารุ (มคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิท่านละ 1,500 เยน) 
 
 

 
 
น าท่านเดนิทางสู่ ร้านเลอเตา ร้านเบเกอรี่ช่ือดงัของเมืองโอตารุ พเิศษให้ท่านได้
สมัผสัรสชาติเนียนนุ่มของ “ชีสเค้ก” สูตรต้นต าหรบัหนึ่งในของขึ้นชื่อของฮอกไกโด 
เสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องดื่มรอ้นๆ คนทีช่ื่นชอบของหวานนัน้ ไม่ควรพลาด!! 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
** พิเศษ! ให้ทุกท่านได้เต็มอิ่มกบัขาปูยกัษ์ 3 ชนิดแบบสดๆ ใหม่ๆ อาทิ ซาชิม ิซูช ิ 
เท็มปุระ พร้อมอาหารทะเลป้ิงย่าง รวมไปถึงเนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อววั และเครื่องดื่ม 
ซอฟดริง้ ** 
 
 
 
 

 

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เมืองคิตะฮิโรชิม่า เพื่อให้ท่านช้อปป้ิง มิตซุย เอ้าท์เล็ต 
แหล่งช้อปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่ นที่รวบรวมของแบรนด์เนมชัน้น าราคาพเิศษ 
ให้ท่านได้เพลดิเพลินกบัการเลือกซื้อสนิค้าชื่อดงัมากมาย อาท ิNike, Gaps, Adidas, 
MK, Elle, Prada, G2000 เป็นตน้   

 
 
 
 
 
 
 



ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
**พิเศษ! บุฟเฟ่ตส์ุกี้ยากี้สไตล์ญีปุ่่ น เสริฟ์ท่านดว้ยเนื้อววั เนื้อหมอูย่างดทีีค่ดัสรรพเิศษ
มา เพือ่ใหท้่านไดล้ิม้ลองรสชาต ิพรอ้มทัง้ผกัสดนานาชนิด** 
 
 

 
 

  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่ชิโตเซ่ เพือ่เขา้สูท่ีพ่กั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั AIR TERMINAL CHITOSE หรือเทียบเท่า 
https://www.air-terminal-hotel.jp/ 

 

วนัท่ีหก  สนามบินชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้สู ่สนามบินชิโตเซ่ เพื่อตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและสมัภาระเตรยีมตวั
เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

10.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 671 
15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

************************************************************** 

  

https://www.air-terminal-hotel.jp/


อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง :  08  – 13  เมษายน    

  
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

ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิก

เทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 
 

 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 56,900.- 37,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 51,900.- 34,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 45,900.- 30,900.- 
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 

- 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 โดยมคี่าใช้จ่ายเพิม่เติม

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 สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที ่

- 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)้ 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


