
#12610        ทัวร�ญ่ีปุ�น ฮอกไกโด 6 วัน
4 คืน เนินแห�งพระพ�ทธเจ�า ชมทุ�ง
ลาเวนเดอร�โทมิตะฟาร�ม บิน TG



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 
20.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ 

C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง 
23.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 
 

วันที่สอง สนามบินชิโตเซ่ – โดราเอม่อนวาคุวาคุสกายพาร์ค – เนินแห่งพระพุทธเจ้า – สวน
ผลไม้ (เก็บเชอร์รี)่ – ยูบาร ิ(บุฟเฟ่ต์เมล่อน) – ออนเซ็น  

08.30 น.  เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น าทุก
ท่านเข้าชม โดราเอมอนวาคุวาคุสกายพาร์ค  (Doraemon Waku Waku Skypark) ซึ่งเป็น
พิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในสนามบินชิโตเซ่ ภายในมีกิจกรรมสนุก ๆ ให้ท ามากมาย โดยแบ่งโซนความสนุก
ไว้ทั้งหมด 7 โซนต่อไปนี้ 

1. Park Zone: เล่นสนุกกับโดราเอมอน 
2. Kids Free Zone: สนามเด็กเล่นของโดราเอมอน 
3. Library: ห้องสมุดวิเศษของโดราเอมอน 
4. Workshop: กิจกรรมสนุก ๆ จากโดราเอมอน 
5. Cafe: กินขนมกับโดราเอมอน 
6. Shop: ของฝากจากโดราเอมอน 



 

7. Amusement Zone: ถ่ายรูปสวย ๆ กับโดราเอมอน 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางเข้าสู่ เนินแหงพระพุทธเจา (Hill of the Buddha) เปนผลงานการสรางชิ้นเอกอีก

ชิ้นหนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ มีลักษณะเปนเนินเขาลอมรอบรูปปนพระพุทธรูปมีความสูง 13.5 เมตร
และมีน้ าหนัก 1500 ตัน พื้นที่ที่ลอมรอบจะคอยๆลาดลง รายลอมดวยธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะ
ในชวงฤดูรอนที่จะสามารถเห็นทุงลาเวนเดอรจ านวนกวา 150,000 ตนลอมรอบรูปปนพระพุทธรูป 
(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ซึ่งเปนการผสมผสานที่ลงตัวระหวางสถาปตยกรรมที่มนุษยสรางขึ้นกับความ
งดงามจากธรรมชาติ มองดูแลวประหนึ่งเปนผลงานศิลปะชั้นเอกที่หาดูไดเฉพาะที่นี่เทานั้น และน า
ท่านเขาชม สวนผลไม (เก็บเชอร์รี่) ขึ้นชื่อของเมืองฮอกไกโด ซึ่งแตละสวนจะมีผลผลิตที่แตกตางกัน
ไปแลวแตฤดูกาลหมุนเวียนใหเก็บเกือบทั้งป (มิ.ย. สตรอเบอร์รี่ , ก.ค. เชอรรี่, ส.ค. พีช, เบอรรี่ และ 
พลัม , ก.ย.-ต.ค. แอปเปล และ องุน) พิเศษสุด!! ใหทานเก็บเชอรรี่หวานๆ จากตนแบบไมอ้ัน ได้เวลา
อันสมควรน าท่านเข้าสู่เมือง ยูบาริ  

  
 
  

 
 

 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก YUBARI RESORT MOUNT RACEY HOTEL หรือเทียบเท่า  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม -- บุฟเฟ่ต์เมล่อน + ขาปูยักษ์  
 
 
 
 



 

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น 
(Onsen) เพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่จะท าให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ ามีนวลและ
ยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น --- 
 

วันที่สาม ยูบาริ – ฟุราโน่ – โทมิตะฟาร์ม (ชมทุ่งลาเวนเดอร์+ลิ้มรสซอฟครีมลาเวนเดอร์)  
 บิเอะ – สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ (นั่งรถแทร็กเตอร์ชมสวนดอกไม้) – บ่อน้ าสีฟ้า  

โซอุนเคียว – ออนเซ็น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองฟุราโน่ เพ่ือชม ทุ่งลาเวนเดอร์ ที ่โทมิตะฟาร์ม (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 

ฟาร์มลาเวนเดอร์ชื่อดังแห่งฟุราโน่ฟาร์มแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็น  “จุดชมดอกลาเวนเดอร์ที่ดีที่สุดของ
เมือง” ที่มีทั้งแปลงดอกลาเวนเดอร์ และดอกไม้ชนิดอ่ืนๆอีกมากมาย พร้้อมชื้อของฝากผลิตภัณฑ์แปร
รูปจากดอกลาเวนเดอร์ อาทิ ขนม ไอศครีม น้ าหอม เป็นต้น พิเศษให้ทุกท่านได้ลิ่มรสซอฟครีมลาเวน
เดอร์ 
 
 

 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ เพ่ือเข้าชม สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ (นั่งรถแทร็กเตอร์ชม

สวนดอกไม้) เนิน 4 ฤดู ชิกิไซ โนะ โอกะ ตั้งอยู่ที่เมืองบิเอะ มีพ้ืนที่กว้างขวางถึง 7 เอเคอร์ ในช่วง 
Green Season คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมจะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยว นิยมมาชม
ดอกไม้ที่นี่ เพราะเป็นช่วงที่มีดอกไม้ต่างๆ มากมายแข่งกันเบ่งบานเช่นดอกทิวลิปในช่วงเดือน
พฤษภาคม ไอซ์แลนด์ป็อปปี้ในเดือนมิถุนายนลาเวนเดอร์เดือนกรกฎาคม (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 
และน าท่านสู่ บ่อน้ าสีฟ้า (Blue Pond) เป็นบ่อน้ าที่ถูกกักไว้จากการสร้างเขื่อนเพ่ือป้องกันโคลน
ถล่มบริเวณภูเขาไฟในแถวนั้น การที่น้ าในบ่อมีสีฟ้าสดกว่าบ่อน้ าทั่วไปๆ ก็เป็นเพราะอลูมิเนียมไฮดร
อกไซด์จากการปะทุของภูเขาไฟที่อยู่ในน้ าได้สะท้อนกับแสงแดดที่ส่องลงมา ซึ่งค าว่า “Aoi-ike” ใน
ภาษาญี่ปุ่นนั้นแปลเป็นไทยได้ว่า “บ่อน้ าสีฟ้า” นั่นเอง นักท่องเที่ยวสามารถมาชมความงามของบ่อน้ า
ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งความสดใสของสีฟ้าจากผืนน้ าจะขึ้นอยู่แสงแดดที่ส่องลงมาและจุดที่มอง ได้เวลาอัน
สมควรน าท่านเดินทางสู่ โซอุนเคียว 

 



 

  
 
 
 
 
 
ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บุฟเฟต์+ขาปูยักษ์ 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก SOUNKAKU TAISETSU HOTEL หรือเทียบเท่า 
----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น 
(Onsen) เพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่จะท าให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ ามีนวลและ
ยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น --- 

 

วันที่สี่ โซอุนเคียว – พิพิธภัณฑ์น้ าแข็ง (Ice Pavillion) – อาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์ 
  อาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมน – มิตซุย เอ้าท์เล็ต   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์น้ าแข็ง (Ice Pavillion) สถานที่จัดแสดงงานศิลปะจากหิมะ ชื่นชมกับผลงาน
การปั้นตุ๊กตาหิมะและการแกะสลักหิมะโดยผลงานเหล่านี้เป็นผลงานของเหล่าบรรดาศิลปินที่มี
ชื่อเสียง ภายในถ้ ายังมีความสวยงามของหิมะที่เหมือนกับอยู่ในถ้ าหินงอกหินย้อย ให้ท่านได้สัมผัส
ความหนาวเย็นกับอุณหภูมิ -41 องศาเซลเซียส และพบกับความน่ารักของนางฟ้าทะเลคลีโอเน่ (Sea 
Angle) และน าท่านชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์ชื่อดังติดอับดับต้นๆ ของญี่ปุ่น สวนสัตว์นี้
ตั้งอยู่ที่เมือง อาซาฮิคาว่า เกาะฮอกไกโด จัดแสดงสัตว์ในมุมมองแปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร ส าหรับไฮ
ไลท์ที่มีชื่อเสียงของสวนสัตว์นี้ คือ การแสดงพาเหรดนกเพนกวิน ตู้ชมสระน้ าหมีขาวขั้วโลกเหนือ มีจุด
ให้ท่านเข้าไปชมสัตว์ได้อย่างใกล้ชิด หลังจากนั้นน าท่านเข้าสู่ หมู่บ้านราเมน ซึ่งถือก าเนิดขึ้นในปี 
1996 โดยรวบรวม 8 ร้านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่า มาอยู่รวมกันในที่เดียว และยังมี ห้อง
เล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านแห่งนี้ให้ส าหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษา 
 

 
 
 

 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านราเมน (แจกคูปอง 1,000 เยน) 



 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอาท์เล็ต ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง
จากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, 
Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าส าหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา 
และสินค้าทั่วไป นอกจากนี้ภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได้ 650 ที่นั่ง และมี Hokkaido 
Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพ้ืนที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสดมาขายอีกด้วย 

ค ่า               รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสสุกี้ยากี้เกรดพรีเมี่ยม เต็มอ่ิมกับเนื้อหมู เนื้อวัว ที่คัดสรรมาอย่างดี ลวกพร้อม
ผักสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมน้ าจิ้มรสเด็ด พิเศษ! ซอฟดริ้งแบบ
ไม่อ้ัน 
น าท่านเข้าสู่ที่พัก KIEO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 
***หมายเหตุ !! ส าหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 2, 
500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจ านวนจ ากัด 

วันที่ห้า ซัปโปโร – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ าโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี   
ท าเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ย่านทานุกิ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เพ่ือน าท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อ
กับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองนี้
ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้
ท่านถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของเมือง และให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย ชม
อาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ าโบราณ ที่
เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ า ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 
นาที หลังจากนั้นน าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐ
แดงแต่โครงสร้างภายในท าจากไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทาง
สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ ส าหรับท่านใดสนใจที่จะท า
กล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง ท่านสามารถเลือกกล่องเพลง และตุ๊กตาประดับ
ต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพ่ือที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็น
ของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ 
 
 
 
 
 
 



 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

พิเศษ! ให้ท่านได้เต็มอ่ิมกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเลสดใหม่ของฮอกไกโด อาทิ ปูยักษ์ 3 ชนิดกุ้ง 
หอยเชลล์ ปลา ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว และ เครื่องดื่มซอฟดริ้ง 

บ่าย น าท่านชม ท าเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านนอก) เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้ง
หลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐมากกว่า 2.5 
ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ท าการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี ค.ศ.1886 และใช้ต่อเนื่องยาวมานาน
ถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ท าการหลังใหม่เป็นอาคารสูง 10 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ น า
ท่านผ่านชม หอนาฬิกา ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนกลายเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง 
สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1878 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นที่ฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะ
เปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี 
ค.ศ.1881 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานาน 
จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ น าท่านเดินทาง น า
ท่านช้อปปิ้ง ย่านทานุกิ ถนนทานุกิโคจิเป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของ
เมืองโดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขาย
กิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่า
วัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกม  เซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่งบน
หลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ อีกท้ังยังมีศาลเจ้าทานุกิเก่าแก่ท่ีสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1973 ด้วย 

  
 
 
 
 
ค่ า 
 
  รับประทานอาหารค่ า  อิสระตามอัธยาศัย 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก KIEO PLAZA SAPPORO HOTELหรือเทียบเท่า 
***หมายเหตุ !! ส าหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 2, 
500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจ านวนจ ากัด 
 

วันที่หก    สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
10.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671 



 

15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง      20 – 25 กรกฎาคม 2562 

 
 

หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 
- การเดนิทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผูร้่วมเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีู้เดนิทางต ่ากว่า10ท่านโดยจะแจง้ให้ผู้เดนิทางทราบ

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 
- ทางบรษิทัฯไมม่นี ้าดื่มบรกิาร (ประเทศญีปุ่่ นสามารถหาน ้าดื่มไดส้ะดวก) 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดินทางมมีาตรฐานเดยีวกัน แต่ราคาทวัร์อาจจะ

แตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญี่ปุ่ น ราคาตัว๋

เครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

ท่านละ ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว 
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 55,900.- 39,900.- 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 50,500.- 35,900.- 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 44,900.- 31,900.- 
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 



 

- เนื่องจากโรงแรมทีพ่กัในประเทศญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เป็นเตยีงคู่แยก (TWN) ลกูคา้ทีต่อ้งการหอ้งพกัแบบ

เตียงเดยีวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย แต่ บางโรงแรมต้องเสยีค่าใช้จ่าย

เพิม่เตมิและตอ้งรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทางทุกครัง้)  

- เมือ่ท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอื ปฎเิสธการเขา้ประเทศของผู้

เดนิทางไดเ้นื่องจากผู้เดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง,  ภยัธรรมชาติ, การ

ประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรอืยกเลกิเที่ยวบิน และอุบตัิเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 

 

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบินไป – กลับ ชัน้ประหยดั (เดินทางไป -กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบิน และ 

เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็น

จรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอัน

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัรผ์ู้มปีระสบการณ์น าเที่ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไปกลบัพรอ้ม

ลกูคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- บรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

 

 

 

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 



 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่ส ัง่

เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดคอื 20 กโิลกรมัต่อท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็น

จรงิ 

 
 
 
 
 

ตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ต้องการเลื่อนวนั

เดนิทางกลบัท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรยีกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป 

เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณีลูกค้ายกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัฯได้ด าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู้เดนิทางต้อง

รอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯว่าสามารถคนื

ค่าโดยสารไดห้รอืไม ่

- กรณีท่านมคีวามประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช้คะแนน

จากบตัรสะสมไมล ์จะด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุป๊แลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุก

ขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบนิไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดนิทางได้ และต้องการเปลี่ยนตวัผู้เดนิทางใน

กรณีนี้ทางบรษิัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้

หรอืไม่  กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมคี่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิในการเปลี่ยนตัว๋ ลูกค้าจะต้องเป็น

ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รบัจองทีน่ัง่ (LONG LEG) ลูกคา้ทีป่ระสงคท์ีน่ัง่ตรงนี้ ทางลูกคา้ต้องชีแ้จงเหตุผล

หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบนิไทยก าหนดให้น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางไม่เกนิ 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ที่สามารถน า

ขึน้เครือ่งไดอ้ยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกนิ (25 

ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางด้วยสายการบนิอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน ้าหนักและ
จ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที ่



 

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใช้ตัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้  50 % 

ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขระหว่างสายการบนินัน้ๆกบัการ

บนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น น ้ าหนัก

กระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่าหรอืสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการ

บนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรณุาใส่หมายเลขสะสมไมลท์ุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งใหเ้พื่อประโยชน์

ของตวัท่านเอง (กรณุาเกบ็หางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบกรณี 

- ท่านไมไ่ดร้บัไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิได)้ 

 
 



 

 
 
 
 
 


