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

เคาน์เตอร์ C โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแล         
ดา้นเอกสาร และสมัภาระในการเดนิทาง 

23.45 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 670 
 
วนัท่ีสอง สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – หุบเขาจิโกกดุานิ – หมู่บ้านดาเตะจิ

ไดมูระ – ฮาโกดาเตะ – จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (นัง่กระเช้าไฟฟ้า) 
ออนเซน็ 

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง  และพิธีการทาง
ศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เพื่อไปยงั หบุเขา 
 

 
 
 

 
จิโกกดุานิ เป็นหุบเขานรกทีเ่กดิจากการระเบดิของภูเขาฮโิยร ิมกีารพวยพุ่งของก๊าซสี
เหลอืงอมเทา อนัเกดิจากการทบัถมของแร่ก ามะถนั เป็นจ านวนมากออกมาจากชัน้หนิ
ตลอดเวลา และต่อด้วย หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ หมู่บ้านจ าลองกึ่งสวนสนุกที่จ าลอง
บรรยากาศความเป็นเมอืงในสมยัเอโดะกว่า 400 ปีก่อนของเมอืงญี่ปุ่ น โดยทุกท่านจะ
ไดพ้บกบัเหล่านักรบซามูไร ซึ่งเสมอืนผูป้กป้องดูแลความเรยีบร้อยของบา้นเมอืง หรอื
ต ารวจในปัจจุบนั และเหล่านินจา เสมอืนสายลบัหรอืนักฆ่าในปัจจุบนั พรอ้มทัง้ชมการ
สาธติการแสดงอ าพรางตวัอนัเลื่องชื่อ วถิชีวีติตามแบบฉบบันินจา และอาคารบา้นเรอืน
สมยัเอโดะ อกีทัง้ยงัได้ศกึษาถงึประวตัคิวามเป็นมาของบา้นเมอืง วถิชีวีติความเป็นอยู่ 
นอกจากนี้รา้นคา้ รา้นอาหารต่างๆ และการแต่งกายกเ็ป็นสไตลย์อ้นยุคอกีดว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองฮาโกดาเตะ นัง่กระเชา้สู่ จดุชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ ภูเขา

ทีสู่ง 334 เมตร ววิจากยอดเขาฮาโกดาเตะทีม่องกลบัลงมายงัท่าเรอื และตวัเมอืงทีโ่อบ
ล้อมด้วยทะเลทัง้สองขา้งในยามค ่าคนืนัน้ นับว่าสวยงามแปลกตาและว่ากนัว่าเป็นววิ
กลางคนืทีส่วยงามทีสุ่ด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่ นเลยทเีดยีว (หมายเหตุ : กระเชา้จะไม่สามารถ
ให้บริการได้ภายใต้สภาวะอากาศที่ลมแรง ฝนตกหนัก เนื่ องจากไม่ปลอดภัยต่อ
นกัท่องเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการคนืเงนิค่าบรกิาร) 
 



น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HEISEIKAN KAIYOTEI HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.kaiyo-tei.com/ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
** เตม็อิม่ไม่อัน้กบับุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ์ ** 
---- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 
 

วนัท่ีสาม ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โมโตะมาชิ – โกดงัอิฐแดง –  
  หอคอยโกะเรียวคะค ุ(ชมสวนรปูดาว) – นิเซโกะ – ออนเซน็  
เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 
 
 

 

น าท่านไปยงั ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ เป็นตลาดเชา้ทีเ่ปิดตัง้แต่ตหีา้ถงึเทีย่ง ในตลาดจะ
จ าหน่ายอาหารทะเลสด เช่น ปู ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่น พรอ้มทัง้ผลไม้ จากนัน้
เดนิทางสู ่โมโตะมาชิ ซึ่งทีแ่ห่งนี้มทีวิทศัน์ทีส่วยงามไม่เหมอืนใคร ดว้ยลกัษณะถนนที่
เป็นเนินท าให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของท่าเรอืและสถาปัตยกรรมตะวนัตก เช่น 
โบสถ์ต่างชาติและอาคารกงสุลเก่าแก่ได้อย่างชดัเจน ต่อด้วยเที่ยวชม โกดงัอิฐแดง 
สร้างตามแบบตะวนัตกด้วยอิฐแดง แต่เดิมที่แห่งนี้เป็นโกดงัของพ่อค้าผู้มัง่คัง่ที่สร้าง
เอาไว้เก็บสนิค้าจากท่าเรอืฮาโกดาเตะ แต่ปัจจุบนัโกดงัจ านวน 5 หลงั ถูกดดัแปลงให้
กลายเป็นรา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร โรงเบยีร ์และอื่นๆ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
**พิเศษ! ใหท้่านสนุกกบั “ชาบู ชาบู หมอ้ไฟ” แบบญี่ปุ่ นโดยเสริฟ์เนื้อหมู พรอ้มผกัสด
นานาชนิด ให้ท่านน าวตัถุดบิมาจุ่มลงในหม้อไฟที่รอ้นระอุ แล้วน ามาจิ้มกบัน ้าจิ้มสูตร
เดด็ของทางรา้นพรอ้มทานคู่กบัขา้วสวย** 

บ่าย  น าท่านสู่ หอคอย โกะเรียวคะคุ (ชมป้อมโกะเรียวคะคุ) เป็นป้อมปราการแบบ
ตะวนัตกที่สร้างเสร็จเมื่อ 150 ปีมาแล้ว ซึ่งววิมุมกว้างอนังดงามของป้อมปราการรูป
ดาวและคูป้อมโดยรอบ จะปรากฎแก่สายตาของผู้ชมจากลานสงัเกตการณ์ของหอคอย
โกเรียวคะคุที่มีความสูง 107 เมตร ซึ่งอยู่ติดกับตัวป้อม คูป้อมรายล้อมไปด้วยต้น
ซากุระกว่า 1,600 ต้น ท าให้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหอคอยโกะเรยีวคะคุกลายเป็นจุดชม
ซากุระล าดบัต้นๆ ของฮอกไกโด อกีทัง้ในฤดูรอ้นคปู้อมรายลอ้มไปดว้ยความเขยีวชอุ่ม 

http://www.kaiyo-tei.com/


ซึ่งเปลีย่นเป็นสสีนัเจดิจ้าจากใบไมส้แีดงสดในฤดูใบไมร้่วง ก่อนจะถูกปกคลุมด้วยหมิะ
ในฤดูหนาว เกดิเป็นทิวทศัน์ที่งดงามเกินบรรยายในทุกๆ ฤดูกาล จากนัน้ได้เวลาอนั
สมควรน าท่านเดนิทางสู ่เมืองนิเซโกะ  
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 
** ใหท้่านไดเ้ตม็อิม่กบับุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชนิดสไตลญ์ีปุ่่ น ** 
---- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 

 
วนัท่ีส่ี นิเซโกะ – ฮิลตนั นิเซโกะ (Gondola+Sled) *ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ* – โอตารุ – 

คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอน ้าโบราณ – พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – 
ซปัโปโร   

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ฮิลตนั นิเซโกะ น าท่านนัง่ กระเช้ากอนโดล่า ของสกีรสีอร์ท ให้
ท่านชื่นชมธรรมชาติที่มหีมิะขาวโพลนปกคลุมตลอดเสน้ทางมาพร้อมววิที่งดงามของ
ภูเขา Yotei ทีต่ัง้ตระหงา่นอยู่เบือ้งหน้าลานหมิะเนินทีก่วา้งใหญ่ 
 
 
 
 
 
 

 
จากนัน้น าท่านสนุกสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะของ ฮิลตันนิเซโกะ สกีรีสอร์ท  
ลานสกีชื่อดังแห่งเกาะฮอกไกโด สัมผัสเนื้ อหิมะที่ นุ่มละมุนดังผงแป้ง  (Powder 
Snow) ให้ท่านได้ร่วมสนุกกบักิจกรรมบนลานหมิะ Snow Sled (กิจกรรมบนลานหมิะ
ขึน้อยู่กบัปรมิาณหมิะและสภาพอากาศ ถ้าหมิะมปีรมิาณน้อยบางกจิกรรมกไ็ม่สามารถ
เล่นได)้ ** ส าหรบัท่านทีต่อ้งการเช่าอุปกรณ์สก ีจะมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ ** 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านชม คลองโอตารุ ที่มคีวามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซึ่งใน

สมยัก่อนทียุ่คอุตสาหกรรมการขนสง่ทางเรอืเฟ่ืองฟู คลองนี้ไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางในการ
ขนส่งสนิค้าจากคลงัสนิคา้ในตวัเมอืงออกไปยงัท่าเรอืบรเิวณปากอ่าว พรอ้มทัง้ให้ท่าน

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


ถ่ายรูปกบัววิคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปทีเ่ป็นไฮไลท์ของเมอืง นอกจากนี้ท่านสามารถเดนิ
เล่นตามอธัยาศยั ชมอาคารเก่าแก่รมิคลองและววิทวิทศัน์ที่สวยงามได้อกีดว้ย และให้
ท่านถ่ายรปูทีร่ะลกึกบั นาฬิกาไอน ้าโบราณ ทีเ่หลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบนโลกเท่านัน้ ซึ่ง
นาฬิกานี้จะพ่นไอน ้ า ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที  ต่อด้วยเข้าชม 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชัน้ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่
โครงสร้างภายในท าด้วยไม้ พิพธิภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปีค.ศ.1910 ปัจจุบนันับเป็น
มรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ถนนซาไกมาจิ (Sakai-Machi) เป็นถนนส าหรบัช้อปป้ิง มี
รา้นขายของที่ระลกึ และของฝาก ซึ่งรา้นคา้ต่างๆ จะเป็นอาคารเก่าโบราณทัง้สองขา้ง
ทาง ซึ่งของฝากขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือ ของจ าพวกเครื่องแก้ว และกล่องดนตรี เป็นต้น 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองซปัโปโร 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ! ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างอาหารทะเลสดใหม่ของฮอกไกโด อาท ิ 
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/  
 

วนัท่ีห้า ซปัโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) – 
มิตซุย เอ้าทเ์ลต็ – ช้อปป้ิงทานุกิ  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 

น าท่านสู ่ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจา้ลทัธชินิโต ซึง่ตัง้อยู่ภายในสวนสาธารณะมะรุยะมะ 
เดมิชื่อศาลเจา้ซปัโปโร ภายหลงัไดเ้ปลีย่นชื่อเป็นศาลเจา้ฮอกไกโด เพื่อใหส้มกบัความ
ยิง่ใหญ่ของเกาะฮอกไกโดที่มศีาลเจา้ชนิโตนี้คอยปกปักรกัษาให้ชาวเกาะ ฮอกไกโดมี
ความสงบสุข ถงึแม้จะไม่ได้มปีระวตัศิาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นับพนัปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่
ส าหรบัให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิส์ ิทธิท์ี่สงิสถิตอยู่เพื่อเป็นขวญัและก าลังใจ 
จากนัน้น าท่านชม หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) แหล่งผลติช็อกโกแลตที่มี
ชื่อเสียงของญี่ปุ่ น ที่นี่ดูคลาสสิคและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หาจากไหนไม่ได้ โดย
ชอ็กโกแลตทีข่ึ้นชื่อที่สุดของทีน่ี่คอื Shiroi Koibito ซึ่งมคีวามหมายว่า ชอ็กโกแลตขาว
ของคนรกั  ท่านสามารถเลอืกซือ้กลบัไปใหค้นทีท่่านรกัทาน หรอืว่าซื้อเป็นของฝากตดิ



ไม้ตดิมอืกลบับา้นกไ็ด ้นอกจากนี้ ท่านจะไดเ้ลอืกซื้อชอ็กโกแลตแบบต่างๆ มากมายที่
หาซือ้ทีไ่หนไม่ไดอ้กีดว้ย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสสุกี้ยากี้น ้าด าสูตรต้นต าหรบัของฮอกไกโด จุดเด่นคอืเนื้อของ
รา้นที่คดัสรรมาอย่างด ีลวกแล้วน ามาจิ้มกบัไข่ไก่สดจงึค่อยทาน จะได้รสชาติที่ละมุน
นุ่มลิน้ ใหทุ้กท่านอิม่เตม็ทีก่บัเนื้อหมแูบบไม่อัน้ 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่มิตซุย เอ้าท์เลต็ แหล่งชอ้ปป้ิงทีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งในญีปุ่่ นทีร่วบรวม
ของแบรนด์เนมชัน้น าราคาพิเศษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าชื่อดงั
มากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็นต้น ต่อด้วยน า
ท่านช้อปป้ิงกนัที่ ย่านทานุกิ ท่านจะได้เลอืกซื้อสนิค้ามากมาย เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, 
นาฬิกา , เกมส์, กล้องถ่ายรูป , ของฝากของที่ระลึก , เสื้อผ้า, สินค้าแบรนด์เนม 
เครื่องส าอางค ์เป็นตน้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-r/  
 

วนัท่ีหก      สนามบินชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินชิโตเซ่ เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
10.30 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 671 
15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

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



อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง :       07 - 12 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 53,900.- 34,500.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 48,500.- 30,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 43,500.- 27,900.- 
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)้ 

 

 

 



 

 
 


