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วนัแรก กรงุเทพฯ – ชิโตเซ่    
20.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบัดูแลดา้นเอกสาร 
และสมัภาระในการเดนิทาง 

23.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองซปัโปโร ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 670 
 

วนัท่ีสอง ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – นิกเซ่มารีนพาร์ค – หบุเขาจิโกกดุานิ – ฟุราโน่   
นิกเก้ิลเทอเรส – ออนเซน็ 

08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินชิโตเซ่ เมืองซปัโปโร หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศุลกากรเรยีบร้อยแล้ว จากนัน้น าท่านสู่ โนโบริเบทสึ เพื่อไปยงั นิกเซ่มารีนพาร์ค 
เพื่อพบกับขบวนพาเหรดนกเพนกวินที่น่ารกัอย่างใกล้ชิด ชมโชว์แมวน ้ าและโชว์
ปลาโลมา นอกเหนือจากนัน้ท่านยงัจะได้รบัความเพลดิเพลนิจากปลาซาร์ดนีนับหมื่น
ตวัทีว่่าทวนอยู่ในแทง็กก์ระจก โดยความสวยงามอยู่ตรงทีส่เีงินเลื่อมของปลาตดักบัน ้าสี
น ้าเงนิว่ายไปในทศิทางเดยีวกนัอย่างพรอ้มเพรยีงนัน้ ซึง่หาดไูดย้ากในอควาเรีย่มทัว่ไป 
และท่านยงัจะได้เข้าอุโมงค์ใต้น ้าเพื่อดูปลาฉลาม และสตัว์ทะเลอนุรกัษ์ที่หายาก เช่น 
ปลาหมกึยกัษ์ เต่าทะเล มา้น ้า และอื่นๆ อกีมากมาย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ หบุเขาจิโกกดุานิ เป็นพืน้ทีท่ี่เกดิการทรุดตวัลงหลงัจากเกดิภูเขาไฟ

ระเบิด ท าให้ผวิหน้าดินบางจนไอร้อนสามารถออกมาจากใต้ดินได้ จึงเกิดเป็นแหล่ง
น ้าพุรอ้นธรรมชาตขิึน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฟุราโน่ เทีย่วชม นิงเก้ิลเทอเรส 
เป็นจุดรวมของฝากแห่งเมืองฟุราโน่ ซึ่งที่นี่ประกอบไปด้วยทางเดินไม้และร้านขาย
สนิค้าที่ระลกึ รวมถงึร้านขนมสไตล์ฮอกไกโดเรยีงราย
กันไป โดยท าเป็นกระท่อมเป็นหลังๆ ตัง้อยู่บนเนิน
ท่ามกลางป่าไม้ที่ร่มรื่น ภายในร้านจะมีคนมาท างาน
ฝีมอืใหด้แูต่ละชิน้พรอ้มกบัขายไปดว้ย 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั NEW FURANO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 https://www.princehotels.co.jp/newfurano/ 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

*** ใหท้่านไดอ้ิม่หน าส าราญกบับุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชนิดสไตลญ์ีปุ่่ นและบุฟเฟ่ตข์าปู *** 
*** พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท ้ๆ  ใหท้่านไดอ้าบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขีึน้ *** 

 

https://www.princehotels.co.jp/newfurano/


วนัท่ีสาม ฟุราโน่ – นัง่กระเช้าลอยฟ้าฟุราโน่ + SNOW SLED (ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ) – โรงงานผลิตชีส (ท าไอศครีม) – มิตซุย เอ้าทเ์ลต็ – โอตาร ุ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่าน นัง่กระเช้าฟุราโน่ (Furano Ropeway + Snow Sled) เปิดให้บริการตลอด      
ทัง้ปี สามารถขึ้นไปชมววิได้ในฤดูร้อนถึงฤดูใบไม้เปลี่ยนสแีละขึ้นไปเล่นสกีได้ในฤดู
หนาวทีเ่ปิดใหบ้รกิารตัง้แต่ปลายเดอืนพฤศจกิายน – ต้นเดอืนพฤษภาคม และให้ท่าน
สนุกกบักิจกรรมได้หลายชนิดพร้อมชมความงดงามของขุนเขาที่ปกคลุมด้วยหมิะขาว
โพลน หรอืท่านทีอ่ยากทดลองเล่น Snow Sled ก็มใีห้เช่าอุปกรณ์การเล่น (ราคาทวัร์นี้
ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สก ีและค่าเช่าชุดเล่นสก)ี จากนัน้น าท่านชม โรงงานผลิตชีส (ท า
ไอศครมี) เป็นโรงงานผลิตชีสและเนยคุณภาพสูงของเมอืงฟุราโน่แห่งนี้นักท่องเที่ยว
สามารถชมกระบวนการผลติชีสแต่ละขัน้ตอนไล่เรยีงกนัไปจนถงึห้องผลติชีสและเนย  
** หมายเหตุ : ใหท้่านสนุกสนานกบักจิกรรมทดลองท าไอศครมี ** 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ มิตซุย เอ้าท์เลต็ เป็นศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัแหล่งรวมพลของสนิคา้

แบรนด์เนมชื่อดังจากทัว่โลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิ Coach 
Armani, Ralph Lauren, Seigo เพยีบพรอ้มด้วยสนิคา้ส าหรบัทุกคนตัง้แต่สนิคา้แฟชัน่
หญิงชายและเดก็ รวมไปถึงอุปกรณ์กฬีาและสนิค้าทัว่ไป นอกจากนี้ภายในห้าง ยงัมี
ศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ทีจุ่ได ้650 ทีน่ัง่ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ โอตาร ุ
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั GRAND PARK OTARU HOTEL หรือเทียบเท่า 

 https://grandparkotaru.com/  
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

วนัท่ีส่ี โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอน ้าโบราณ – พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี – 
ถนนซาไกมาจิ – หมู่ บ้านช็อกโกแลตอิชิยะ (ด้านนอก) – ศาลเจ้า       
ฮอกไกโด – ภเูขาโมอิวะ (กระเช้า + มินิเคเบิลคาร)์  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสู่ เมืองโอตารุ เพื่อชม คลองโอตารุ ที่มคีวามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อ
กบัอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอื
เฟ่ืองฟู คลองนี้ไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนส่งสนิคา้จากคลงัสนิคา้ในตวัเมอืงออกไป
ยงัท่าเรอืบรเิวณปากอ่าว ใหท้่านถ่ายรูปกบัววิคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของ
เมืองและให้ท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั  จากนัน้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน ้า
โบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านัน้ นาฬิกานี้จะพ่นไอน ้าประกอบกับมี
เสยีงดนตรดีงัขึ้นทุกๆ 15 นาที และน าท่านชม พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี เป็นอาคาร



เก่าแก่สองชัน้ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในท าจากไม ้
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปีค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่
เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรกัษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิส าหรบัท่านใดสนใจทีจ่ะท ากล่อง
ดนตรทีี่มอีันเดียวในโลกด้วยฝีมอืของท่านเองก็สามารถเลือกกล่องเพลง และตุ๊กตา
ประดบัต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อทีท่่านจะไดเ้ก็บความประทบัใจใส่ลงใน
กล่องดนตรแีละเป็นของทีร่ะลกึจากเมอืงโอตารุ (มคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ) ต่อจากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู่ ถนนซาไกมาจิ เป็นถนนส าหรบัช้อปป้ิง มรี้านขายของที่ระลกึและของฝาก 
ซึ่งรา้นคา้ต่างๆ จะเป็นอาคารเก่าโบราณทัง้สองขา้งทาง ส่วนของฝากทีข่ึน้ชื่อของถนน
ถนนซาไกมาจ ิคอื ของจ าพวกเครื่องแกว้ และกล่องดนตร ี

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ!! ใหท้่านเตม็อิม่กบัชาบู ชาบู หม้อไฟแบบญี่ปุ่ น เสริฟ์เนื้อหมูพรอ้มผกัสดนานา
ชนิด โดยน าวตัถุดบิมาจุ่มลงในหมอ้ไฟทีร่อ้นแลว้น ามาจิม้กบัน ้าจิม้สตูรเดด็ของทางรา้น
ทานคู่กบัขา้วสวย ฯลฯ 

บ่าย น าท่านชม หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) เป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มี
ชื่อเสียงของญี่ปุ่ นที่ดูคลาสสิคและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หาจากไหนไม่ได้ โดย
ชอ็กโกแลตทีข่ึ้นชื่อที่สุดของทีน่ี่คอื Shiroi Koibito ซึ่งมคีวามหมายว่า ชอ็กโกแลตขาว
ของคนรกั ท่านสามารถเลอืกซื้อกลบัไปให้คนที่ท่านรกัทานหรอืว่าซื้อเป็นของฝากตดิ
ไมต้ดิมอืกลบับา้นกไ็ด ้นอกจากนี้ท่านจะไดเ้ลอืกซื้อชอ็กโกแลตแบบต่างๆมากมายทีห่า
ซื้อที่ไหนไม่ได้อีกด้วย จากนัน้น าท่านสู่  ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าลัทธิชินโต 
ตัง้อยู่ภายในสวนสาธารณะมะรุยะมะ เดมิชื่อศาลเจา้ซปัโปโร ภายหลงัไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น
ศาลเจา้ฮอกไกโด เพื่อใหส้มกบัความยิง่ใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโดทีม่ศีาลเจา้ชนิโตนี้
คอยปกปักษ์ รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข  ถึงแม้จะไม่ได้มี
ประวตัิศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นับพนัปีแต่ที่นี่ก็เป็นที่ส าหรบัให้คนท้องถิ่นได้กราบ
ไหวส้ิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีส่งิสถติอยู่เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจ หลงัจากนัน้ชม ภเูขาโมอิวะ ซึ่ง
เป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของฮอกไกโดและได้รบัเลือกให้เป็นหนึ่งในสามสุดยอดวิว
กลางคืนแห่งใหม่ของญี่ปุ่ น ในเดือนตุลาคม 2015 ที่หอชมวิวบนยอดเขาความสูง         
531 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ซึ่งการเดนิทางจะต้องนัง่กระเชา้ต่อดว้ยมนิิเคเบลิคารไ์ป
จงึจะสามารถมองเหน็ทวิทศัน์แบบพาโนรามามุมกว้าง 360 องศาได้ ด้านบนจุดชมววิ
ยอดเขานัน้ถูกตัง้ให้เป็นแดนศักดิส์ทิธิข์องคู่รกัจนกลายเป็นสถานที่ออกเดทที่ได้รบั
ความนิยมเป็นอย่างสูงจากเหล่าคู่รกัทัง้หลาย (หากกระเช้าขึ้นไม่ได้เนื่องจากสภาพ
อากาศทางบรษิัทฯขอสงานสทิธิค์ ืนเงนิค่ากระเช้าแทนหรอืปรบัโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 



น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า 
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/ 
หมายเหตุ : ส าหรบัลูกคา้ทีต่้องการหอ้งพกัเตยีงใหญ่ (DBL) นอน 2 คน จะมคี่าใช้จ่าย
เพิม่เตมิคนืละ 2,500 บาท และหอ้งมจี านวนจ ากดั 
 

วนัท่ีห้า ซปัโปโร – ตลาดปลานิโจ – เนินแห่งพระพุทธเจ้า – ช้อปป้ิงย่านทานุกิ 
ย่านเจอาร ์ทาวเวอร ์

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดปลานิโจ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงซปัโปโร เป็นตลาดที่ได้รบัความ
นิยม และเป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดใหม่ สะอาดหลากหลายประเภทใหคุ้ณเลอืกซื้อ
กนัไดอ้ย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลแช่แขง็, อาหารทะเลแบบแหง้ หรอือาหารทะเล
สดตามฤดูกาลก็มีให้ท่านได้เลือกอย่างครบครนั  จากนัน้ออกเดินทางสู่ เนินแห่ง
พระพทุธเจ้า ตัง้อยู่ทีเ่มอืงซปัโปโรมลีกัษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรปูปัน้พระพุทธรปู อกี
ทัง้รายลอ้มดว้ยธรรมชาตอินังดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดรูอ้นทีจ่ะสามารถเหน็ต้นลาเวน
เดอรล์อ้มรอบรูปปั้นพระพุทธรูป ซึ่งเป็นการผสมผสานทีล่งตวัระหว่างสถาปัตยกรรมที่
มนุษย์สร้างขึ้นกบัความงดงามจากธรรมชาต ิมองดูแล้วประหนึ่งเป็นผลงานศิลปะชัน้
เอกทีห่าดไูดเ้ฉพาะทีน่ี่เท่านัน้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ!! ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างอาหารทะเลสดใหม่ของฮอกไกโด อาท ิ      
ปยูกัษ์ 3 ชนิด กุง้ หอยเชลล ์ปลา ซูช ิเทม็ปุระ เนื้อหม ูไก่ ววั และ เครื่องดื่มซอฟดริง้ 

บ่าย  อสิระช้อปป้ิง ย่านทานุกิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมอืงซปัโปโร โดยมพีื้นที่ทัง้หมด     
7 บลอ็ก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน เครื่อง
ดนตรี วดิีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยงัมีร้านอาหารมากมายอีกทัง้ยงัเป็นศูนย์รวมของ
วยัรุ่นด้วย เนื่องจากมเีกมส์เซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ต่อด้วย ย่านเจอาร ์
ทาวเวอร ์เป็นย่านทีไ่ดร้บัความนิยมจากนักท่องเทีย่วเป็นอย่างมาก ซึ่งบรเิวณนี้จะเตม็
ไปด้วยห้างสรรพสินค้าชัน้น าของญี่ปุ่ นอย่าง  ห้างไดมารูที่รวมร้านขายของและ
รา้นอาหารชื่อดงัของซปัโปโรไว ้เช่น รา้นซูช ิNemuro Hanamaru รา้นหมูทอดทงคตัส ึ
Tadumura Tonkatsu หา้งสเตลล่า เพลส ที่เน้นขายเสือ้ผา้แฟชัน่ของชาวญี่ปุ่ นในราคา
ไม่แพง ห้าง ESTA ทีม่ทีุกอย่าง ตัง้แต่เครื่องใชไ้ฟฟ้า รองเท้าแบรนด์เนมไปจนถงึของ
เล่นเดก็และเครื่องส าอางค ์เป็นตน้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 
 
 

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


น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั KIEO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/ 
หมายเหตุ : ส าหรบัลูกคา้ทีต่้องการหอ้งพกัเตยีงใหญ่ (DBL) นอน 2 คน จะมคี่าใช้จ่าย
เพิม่เตมิคนืละ 2,500 บาท และหอ้งมจี านวนจ ากดั 

 

วนัท่ีหก  ซปัโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางสู ่สนามบินชิโตเซ่ เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
10.30 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 671 
15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

 

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


อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง :      15  –  20  เมษายน 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 ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บริษัทฯไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า

ประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิก

เทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 56,900.- 35,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 51,500.- 32,500.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 45,500.- 28,900.- 
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 สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได ้

50% ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนิ

นัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยู่กบัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดร้บัไมล์สะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้ 



 

 


