
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 
20.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4   

เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสาร 
และสมัภาระในการเดนิทาง 

23.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองชิโตเซ่ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 670 
วนัท่ีสอง ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – จิโกกดุานิ – ชมวิวทะเลสาบโทยะ –  
                         Hakodate Christmas Fantasy – ออนเซน็ 
08.30 น. ถงึ สนามบินชิโตเซ่ ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และพธิกีารทางศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่น

เดนิทางสูเ่มอืง โนโบริเบทสึ เมอืงกลางหบุเขาทางตะวนัตกเฉียงใตข้องฮอกไกโด  น าทกุทา่นชม จิโก
กดุานิ ซึง่มคีวามหมายว่าหุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกดิจากภูเขาไฟซึ่งยงัไม่ดบั จงึก่อใหเ้กดิน ้าพุ
รอ้น และบ่อโคลนเดอืดตามธรรมชาต ิอุดมไปด้วยแร่ก ามะถนัซึ่ง เกดิจากความรอ้นใตพ้ภิพ บรเิวณ



ดา้นบนของผวิดนิจะมแีร่ก ามะถนัสเีหลอืงเป็นจ านวนมาก ทา่นจะเหน็ควนัทีเ่กิดจากความรอ้นพวยพุ่ง
ขึ้นมาจากใต้ดินตลอดเวลา น าท่าน ชมวิวทะเลสาบโทยะ ท่านสามารถมองเห็นทศันียภาพของ
ทะเลสาบโทยะ รวมถงึเกาะนาคาจมิะ เขาอสุ ุเขาโชวะชนิซงั ใหท้า่นไดถ้่ายภาพประทบัใจตามอธัยาศยั  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็หม้อไฟสไตลญ่ี์ปุ่ น ) 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ  เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของภูมภิาคฮอกไกโด ตัง้อยู่ปลายสุด

ทางตอนใตข้องเกาะ มชีื่อเสยีงดา้นทวิทศัน์ทีส่วยงาม และอาหารทะเลสดใหม่น าท่านเดนิทางสู่ โกดงั
อิฐแดง ซึง่ไดป้รบัปรงุมาจากคลงัสนิคา้อฐิสแีดงทีเ่คยใชค้า้ขายในปลายสมยัเอโดะ ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าของ
อ่าวฮาโกดาเตะ ศูนย์รวมแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร และสถานบนัเทงิทีใ่หบ้รรยากาศเก่าๆ นอกจาก
รา้นขายของทีร่ะลกึทีท่นัสมยั เสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นขายอุปกรณ์ตกแต่งบา้น และรา้นขนมหวานแลว้ ยงัมี
รา้นอาหาร ลานเบยีร ์โบสถ์ส าหรบัจดัพธิแีต่งงาน และเขา้ชม Hakodate Christmas Fantasy หรือ 
งานแสงสีแห่งคริสต์มาสประจ าเมืองท่าฮาโกดาเตะ ทีม่าพรอ้มตน้ครสิต์มาสขนาดยกัษ์ประดบัไฟ 
เวทีงานพิธีการต่างๆ และมีคนดังของญี่ปุ่ นมาร่วมออกอีเวนท์ด้วย ภายในงานจะมีการจุดไฟต้น
ครสิตม์าสและจุดพลุอยา่งสวยงามใหช้มอกีดว้ย 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  HEISEIKAN KAIYOTEI HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.kaiyo-tei.com/ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
*** หลงัรบัประทานอาหารค า่ ขอเชิญท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตลญ่ี์ปุ่ น หรือท่ีเรียกกนัว่า 
การอาบออนเซน็ ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเม่ือยล้าจากการเดินทาง และชาวญ่ีปุ่ นยงัเช่ือกนั
ว่าการอาบน ้าแร่นัน้จะท าให้ผิวพรรณมีสขุภาพดีอีกด้วย *** 

วนัท่ีสาม ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – หอคอยโกเรียวคาค ุ– เมืองโทยะ –  ฟารม์หมีสีน ้าตาล – 
ออนเซน็ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางชม ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ตลาดเชา้เปิดตหีา้ถงึเทีย่งตรง ในตลาดจะจ าหน่ายอาหาร
ทะเลสด เช่น ปู, ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่น พรอ้มทัง้ผลไมต้่างๆ หลงัจากนัน้น าทุกท่านเขา้ชม 
หอคอยโกเรียวคาคุ หอคอยแห่งนี้สูง10 เมตร เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบ
สวนสาธารณะโกเรยีวคาคทุัง้หมดได ้คณุไม่เพยีงแต่จะเหน็ป้อมรปูดาวอนัสวยงาม 
เทา่นัน้ แต่ยงัเหน็ภเูขาฮาโกดาเตะชอ่งแคบทสกึาร ุและเทอืกเขาโยโคทสอึกีดว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น ) 
บา่ย สมควรแก่เวลาน าทุกท่านเดนิทางสู่ เมืองโทยะ  เขา้ชม ฟารม์หมีสีน ้าตาล หรอื ศนูยอ์นุรกัษ์พนัธุ์

หมีสีน ้าตาล ซึง่เป็นหมพีนัธุ์ทีห่าได้ยากในปัจจุบนัและจะพบได้ที่เพยีงเกาะฮอกไกโด เกาะซาคารนิ 
และหมูเ่กาะครูนิ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั TOYA SUN PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 http://www.toyasunpalace.co.jp/room/ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
 ** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตล์ญีปุ่่ น หรอืทีเ่รยีกกนัว่า การอาบ
 ออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่าการอาบ
 น ้าแรน่ัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีขุภาพดอีกีดว้ย ** 
 
 
 

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


วนัท่ีส่ี คลองโอตาร ุ–  นาฬิกาไอน ้าโบราณ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – ช้อปป้ิงย่านทานุกิ  
                        – เทศกาล Sapporo White Illumination 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโอตารุ ใหท้่านชม คลองโอตาร ุทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อ    กบั
อ่าวโอตารุ ซึง่ในสมยัก่อน ทียุ่คอุตสาหกรรมการขนสง่ทางเรอืเฟ่ืองฟู  คลองนี้ไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางใน
การขนสง่สนิคา้จากคลงัสนิคา้ในตวัเมอืงออกไปยงัทา่เรอืบรเิวณปากอา่ว ใหท้า่นถ่ายรปูกบัววิคลองซึง่
เป็นจุดถ่ายรปูทีเ่ป็นไฮไลทข์องเมอืง เดนิเล่นตามอธัยาศยั ชมอาคารเก่าแก่รมิคลองและววิทวิทศัน์ที่
สวยงาม จากนั้นให้ท่านถ่ายรูปท่ีระลึกกบั นาฬิกาไอน ้าโบราณ ท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น 
นาฬิกาน้ีจะพ่นไอน ้ า ประกอบกบัมีเสียงดนตรีดงัข้ึนทุกๆ 15 นาที และเขา้ชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
อาคารเก่าแก่สองชั้นท่ีภายนอกถูกสร้างข้ึนจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในท าดว้ยไม ้พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี
สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบนันบัเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษใ์หเ้ป็น
สมบัติของชาติส าหรับท่านใดสนใจที่จะท ากล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง ท่าน
สามารถเลือกกล่อง เพลง และตุ๊กตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพ่ือที่ท่านจะได้เก็บความ
ประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ (ท่านใดที่สนใจท ากล่องดนตรีมี
ค่าใช้จ่ายเพิม่ท่านละ1,500 เยน)   สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่เมืองซปัโปโร เป็นเมอืงหลวงของภมูภิาคฮ
อกไกโด และมพีืน้ทีข่นาดใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของญีปุ่่ น ในช่วงสมยัเริม่ตน้ยุคเมจมิกีารพฒันาฮอกไกโด 
ท าใหซ้ปัโปโรได้รบัเลอืกใหเ้ป็นศูนย์กลางการบรหิารภูมภิาค เป็นไปตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ
ชาวต่างชาต ิดงันัน้ซปัโปโรจงึสรา้งขึน้บนพืน้ฐานของระบบแบบอเมรกิาเหนือซปัโปโรมชีื่อเสยีงระดบั
โลกในปี 1972 คอืช่วงจดัแข่งขนักฬีาโอลมิปิกเกมส์ฤดูหนาวทีน่ี่ และเป็นเมอืงทีรู่จ้กักนัดใีนการจดั
เทศกาลหมิะ ราเมน และเบยีร ์ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( บฟุเฟ่ตป้ิ์งย่างพร้อมขาป ู) ให้ทุกท่านได้เตม็ อ่ิ ม
 กบัขาปยูกัษ์ 3 ชนิดแบบสดๆ ใหม่ๆ ซาชิมิ ซูชิ เทม็ปรุะ พร้อมอาหารทะเลป้ิงย่าง รวม ไ ป
 ถึง เน้ือหม ูเน้ือไก่  เน้ือววั และเคร่ืองด่ืมซอฟท์ดริงค ์ 
บา่ย น าท่านเยอืน ย่านทานุกิ ท่านจะได้เลอืกซื้อสนิคา้มากมาย อาทเิช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้า นาฬิกา  เกมส์  

กลอ้งถ่ายรปู ของฝาก  ของทีร่ะลกึ  เสือ้ผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม เครือ่งส าอางค ์เป็นตน้ 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลา น าท่านชม เทศกาล Sapporo White Illumination เป็นการจดัแสดง แสงส ียามค ่า
คนืใจกลางเมอืงซปัโปโร ใหทุ้กท่านได้ถ่ายภาพประทบัใจกบัความโรแมนตกิของแสงสใีนเทศกาลนี้ 
ลกัษณะการจดังานจะมกีารแบ่งพืน้ทีใ่นแต่ละสว่นของยา่นใจกลางเมอืงและตามถนนเสน้การคา้หลกั  
จากนัน้น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SAPPORO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.princehotels.co.jp/sapporo/ 

 

วนัท่ีห้า             ซปัโปโร  –  อิสระช้อปป้ิงในเมืองซปัโปโร ( ไม่มีรถบสับริการ )  
 เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ย่านซูซูกิโนะ 
เป็นย่านบนัเทงิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทางตอนเหนือของญีปุ่่ น เตม็ไปดว้ยรา้นคา้ บาร ์รา้นอาหาร รา้นคาราโอ
เกะ และตูป้าจงิโกะ รวมกว่า 4,000 รา้น ป้ายรา้นคา้สว่างไสวยามค ่าคนืจนถงึเทีย่งคนืเลยทเีดยีว 
ซปัโปโรแฟคตอร่ี  
เป็นห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ในตัวเมอืงซัปโปโร ที่เน้นในเรื่องของความหรูหราโอ่อ่าเป็นพเิศษ 
เนื่องจากกอ่นหน้าทีก่ลายมาเป็นหา้งสรรพสนิคา้สดุโด่งดงั บรเิวณแหง่นี้เคยเป็นโรงงานทีผ่ลติเบยีร์มา

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


ก่อน แลว้ต่อมาจงึถูกน ามาดดัแปลงใหเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิงชือ่ดงัในเมอืงซปัโปโร ซึง่ความโดดเด่นกอ็ยูท่ี่
โถงของหา้งทีม่ลีกัษณะเป็นเรอืนกระจกขนาดใหญ่เหมาะแกก่ารถ่ายรปู สว่นรา้นคา้ทัว่ ๆ ไปจะเน้นไป
ทีข่องแต่งบา้น สนิคา้เบด็เตลด็ คาเฟ่กาแฟและเบยีรใ์หค้ณุไดน้ัง่พกัผอ่นระหว่างรอคนอืน่ชอ้ปป้ิงกนั 
JR ทาวเวอร ์ 
อาคารสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ทีเ่ชื่อมต่อกบัสถานี JR ซปัโปโร ทีร่วมเอาสถานทีต่่างๆไวด้ว้ยกนั อาทิ
เช่น ชอ้ปป้ิงเซน็เตอร์, ออฟฟิศ, จุดชมววิ T38 , ศนูยก์ารคา้ใตด้นิมรีา้นขายของฝากจาก ฮอกไกโด มี
ศนูยอ์าหารสไตลธ์มีพารค์ ราเมง รพีบัลคิ ซปัโปโร และรา้นขายสง่ 
รบัประทานอาหารกลางวนัและค า่อิสระตามอธัยาศยั 
ท่ีพกั SAPPORO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.princehotels.co.jp/sapporo/ 

วนัท่ีหก           ซปัโปโร – ตลาดปลา – มิตซุย เอ้าท์เลต็ – ชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเยือน ตลาดปลาของเมืองซัปโปโร ในทุกๆเช้าของที่นี่ จะมีผกั ผลไม้เก็บมาสดๆ จาก
หลากหลายแหล่งทัว่ฮอกไกโด และปลาที่จับมาสดๆ ถูกน ารวมอยู่ที่นี่ รวมไปถึง ร้านผลไม้ ร้าน
อาหารแหง้ รา้นปลาตากแหง้ และอืน่ๆ เรยีงรายกว่า 60 รา้น ทัง้รา้นซชูแิละรา้นอาหารชดุทีใ่ชว้ตัถุดบิ
จากตลาด สามารถลิม้รสอาหารของฤดกูาลนัน้ๆ ในราคายอ่มเยาวไ์ด้ 
หลงัจากนัน้เดนิทางสู ่เมืองคิตะฮิโรชิม่า เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงกนัใหจุ้ใจที ่มิตซุย เอ้าท์เลต็ แหล่งชอ้ป
ป้ิงทีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งในญีปุ่่ นทีร่วบรวมของแบรนด์เนมชัน้  น าราคาพเิศษ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบั
การเลอืกซือ้สนิคา้ชือ่ดงัมากมาย อาท ิNike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็นตน้  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั 
บา่ย                  สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ

สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบักรงุเทพฯ 
18.00 น. ออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 681 
23.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
 

 

** หากท่านท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 

 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง  ธนัวาคม :  05 – 10 

 
 
 
 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 49,900.- 30,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 44,900.- 27,900.- 

เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 39,900.- 24,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 8,000.- 8,000.- 

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


หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 
- การเดนิทางในแต่ละครัง้ตอ้งมจี านวนผูร้ว่มเดนิทางตัง้แต่ 10 ทา่นขึน้ไป บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อน หรอืยกเลกิ

การเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า10ท่านโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนัก่อนการ
เดนิทาง 

- ทางบรษิทัฯไมม่นี ้าดื่มบรกิาร (ประเทศญีปุ่่ นสามารถหาน ้าดื่มไดส้ะดวก) 
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทกุวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัรอ์าจจะแตกต่างกนัเนื่องจาก 

ตรงกบัวนัหยดุยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญีปุ่่ น ราคาตัว๋เครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกติ 
- เนื่องจากโรงแรมทีพ่กัในประเทศญีปุ่่ นส่วนใหญ่เป็นเตยีงคู่แยก (TWN) ลูกคา้ทีต่อ้งการหอ้งพกัแบบเตยีงเดยีวพกัคู่ 

(DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย แต่ บางโรงแรมตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิและตอ้งรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อ
สอบถามเจา้หน้าทีก่อ่นการเดนิทางทกุครัง้)  

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษิัทฯไม่รบัผดิชอบต่อการถูกปฎิเสธหรอืห้ามออกนอกประเทศ หรอื ปฎิเสธการเขา้ประเทศของผู้เดินทางได้
เนื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง ,  ภยัธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การก่อจลาจล, 
ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอบุตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง 

 

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบนิ และ เสน้ทางตามทีร่ะบุไว้

เทา่นัน้ 
- ค่าภาษีสนามบนิและภาษนี ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบนิเปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ใน

ภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากทา่นตามความเป็นจรงิ 
- คา่พาหนะรบั-สง่ และคา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ทา่นัน้ 
- คา่โรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ทา่นเทา่นัน้ 
- สายการบนิไทยก าหนดใหน้ ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. สว่นกระเป๋าใบเลก็ทีส่ามารถ

น าขึน้เครือ่งไดอ้ยูใ่นความดแูลของทา่นน ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ (25 ซม. X 56 ซม. 
X 46 ซม.)  หากทา่นเดนิทางดว้ยสายการบนิอืน่ ตอ้งตรวจสอบเรือ่งน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนัเนื่องมาจากอุบตัเิหตุ 
วงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วคอยดแูลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไปกลบัพรอ้มลกูคา้ 1 ทา่น 
- สมนาคณุทกุทา่นดว้ยกระเป๋า ทา่นละ 1 ใบ 
- บรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  
 

อตัราน้ีไม่รวม 
- คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 
- คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือในรายการเชน่คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดื่ม และอาหารทีส่ ัง่เพิม่เตมินอกเหนือจาก

ทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 
- คา่น ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดคอื 20 กโิลกรมัต่อทา่น 
- คา่ธรรมเนียมในการยืน่วซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 
- คา่ธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากทา่นตามความเป็นจรงิ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั

ท่านจะต้องช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัทีน่ัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้
ก าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณีลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋ไปแลว้นัน้ ผูเ้ดนิทางต้องรอ REFUND 
ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯว่าสามารถคนืคา่โดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณีท่านมคีวามประสงค์ต้องการเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม
ไมล ์จะด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เทา่นัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทกุขัน้ตอนดว้ยตวัทา่นเอง 

- ในกรณีทีอ่อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้และตอ้งการเปลีย่นตวัผูเ้ดนิทางในกรณีนี้ทางบรษิทัฯ
จะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชือ่ผูโ้ดยสารทา่นอืน่แทนไดห้รอืไม ่ กรณีถา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมี
คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายตรงนี้เองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รบัจองทีน่ัง่ (LONG LEG) ลูกคา้ทีป่ระสงคท์ีน่ัง่ตรงนี้ ทางลูกคา้ตอ้งชีแ้จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์
เชค็อนิดว้ยตวัทา่นเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมูค่ณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้ 50 % สว่นสายการบนิ
อื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขระหว่างสายการบนินัน้ๆกบัการบนิไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
เงือ่นไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทวัร์ ทีต่้องเดนิทางด้วยสายการบนิภายในประเทศ หรอืสายการบนิอื่น น ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูก
ก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบ
ไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัทา่นเอง 

- กรณุาใสห่มายเลขสะสมไมลท์กุครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯสง่ใหเ้พือ่ประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
(กรุณาเกบ็หางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ไดร้บัไมล์สะสม ท่านสามารถใชห้าง
บตัรโดยสารเพือ่ยนืยนักบัทางสายการบนิได ้


