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วนัแรก  กรงุเทพฯ – ชิโตเซ่ 
20.30 น. คณะพรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์C  

สายการบินไทย โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสารและสมัภาระใน 
การเดนิทาง 

23.55 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองชิโตเซ่ ประเทศญีปุ่่ น โดย สายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 670 
 
วนัท่ีสอง ชิโตเซ่ – ซปัโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – หมู่บ้านชอ็กโกแลตอิชิยะ(ด้านนอก) – ท าเนียบ

รฐับาลเก่า(ด้านนอก) – หอนาฬิกา(ผา่นชม) – SAPPORO SNOW FESTIVAL ครัง้ท่ี 69           
ฟรุาโน่ – ออนเซน็  

08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบินชิโตเซ่ น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศุลกากร    
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจา้ลทัธชินิโตตัง้อยู่ภายในสวนสาธารณะมะรยุะมะ   
เดมิชื่อศาลเจา้ซปัโปโร ภายหลงัได้เปลีย่นชื่อเป็นศาลเจา้ฮอกไกโด เพื่อใหส้มกบัความยิง่ใหญ่ของ
เกาะฮอกไกโดที่มศีาลเจ้าชนิโตนี้คอยปกปักรกัษาให้ชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสุข ถึงแม้จะ
ไม่ไดม้ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานเก่าแก่นับพนัปี แต่ทีน่ี่กเ็ป็นทีส่ าหรบัใหค้นทอ้งถิน่ได้กราบไหวส้ิง่
ศกัดิส์ทิธิท์ ีส่งิสถติอยูเ่พื่อเป็นขวญัและก าลงัใจ  น าท่านไปยงั หมู่บ้านชอ็กโกแลต อิชิยะ(แต่งหน้า
คุ๊กกี)้   แหล่งผลติชอ็กโกแลตทีม่ชีื่อเสยีงของญี่ปุ่ น หมู่บา้นชอ็กโกแลตทีน่ี่ดูคลาสสคิและน่ารกัไปอกี
แบบ ชอ็กโกแลตทีข่ ึน้ชื่อทีสุ่ดของทีน่ี่คอื Shiroi Koibito มคีวามหมายว่า ชอ็กโกแลตขาวของคนรกั
สามารถเลอืกซือ้กลบัไปใหค้นทีท่่านรกั หรอืว่าซือ้เป็นของฝากตดิไมต้ดิมอืกลบับา้นกไ็ด ้นอกจากนี้ 
ท่านจะได้เลอืกซื้อชอ็กโกแลตแบบต่างๆมากมายที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้อกีด้วย   พิเศษ!! ให้ทุกท่าน
สนุกสนานกบัการแต่งหน้าคุ๊กกี้ในแบบของท่านเองท่านละ 1 ชิน้และน ากลบัไปเป็นที่ระลกึหรอืเป็น
ของฝากใหค้นทีท่่านรกั 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม ท าเนียบรฐับาลเก่า (ดา้นนอก)  เป็นอาคารสไตลน์ีโอบารอ๊คสรา้งดว้ยอฐิสแีดงทัง้หลงั 

โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรฐับาลแห่งรฐัแมสซาซเูซตส์ สหรฐัอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจ านวน
มากกว่า 2.5 ลา้นกอ้น ตกึแดงหลงันี้ใชเ้ป็นทีท่ าการรฐับาลฮอกไกโดตัง้แต่ปี ค.ศ.1886 และใช้
ต่อเนื่องยาวมานานถงึ 80 ปี ก่อนทีจ่ะยา้ยไปทีท่ าการหลงัใหมส่งู10 ชัน้ ซึง่ตัง้อยู่ดา้นหลงัตกึแดง
หลงันี้ ไดร้บัการบูรณะซ่อมแซมใหมห่ลงัจากถูกไฟไหมเ้มือ่ปีค.ศ.1911 จากนัน้ ผ่านชม หอนาฬิกา 
ซึง่มคีวามเก่าแก่มากจนกลายเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของซปัโปโรอกีแห่งหนึ่ง สรา้งตัง้แต่ ค.ศ.1878 
อาคารแรกเริม่เดมิทใีชเ้ป็นทีฝึ่กงานของวทิยาลยัการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลีย่นมาเป็น
มหาวทิยาลยัฮอกไกโด  ปัจจบุนัหอนาฬกิาถูกสรา้งและมเีสยีงระฆงัตบีอกเวลามาตัง้แต่ปี ค.ศ.1881 
จนถงึปัจจบุนัน้ีกย็งับอกเวลาไดอ้ยา่งเทีย่งตรง ดว้ยความเก่าแก่อยูคู่่กบัเมอืงซปัโปโรมานาน จงึ
ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่ าคญัอกีแห่งหนึ่งของชาต ิ จากนัน้น าท่านชม 
เทศกาล SAPPORO SNOW FESTIVAL 2018 เทศกาลหมิะสุดยิง่ใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ที่
จดัเป็นประจ าทุกปีทีส่วนโอโดรชิมประตมิากรรมหมิะใหญ่เลก็ และ ชมผลงานการแกะสลกัหมิะ
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ระดบันานาชาต ิการแสดงต่างๆ และรา้นอาหารอรอ่ยๆอยูใ่นงาน ช่วงเวลากลางคนืจะมกีารแสดง
แสงส ีLIGHT UP สรา้งสสีนักบัเหล่ารปูแกะสลกัหมิะอนัตระการตา 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั NEW FURANO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 * หลงัรบัประทานอาหารค า่ พลาดไม่ได้กบัการแช่น ้าแร่สไตลญ่ี์ปุ่ น หรือท่ีเรียกกนัว่า  
 การอาบออนเซน็ ให้ท่านได้ผอ่นคลายความเม่ือยล้าจากการเดินทาง และชาวญ่ีปุ่ นยงัเช่ือ
กนัว่าการอาบน ้าแร่นัน้จะท าให้ผิวพรรณมีสขุภาพดีอีกด้วย  
 

วนัท่ีสาม ฟรุาโน่ – ลานสกีฟรุาโน่ปร๊ินส ์(รวมกิจกรรม ขบั Snow Mobile, Snow Ralfting, Snow sled) 
  น ้าตกกิงกะ และ น ้าตกริวเซ – โซอนุเคียว เฮียวบาค ุมตัสึริ (Ice Fall Festival) 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสนุกสนานกบั ลานสกี New Furano prince กบักจิกรรมบนลานหมิะคุณภาพสูง ที่ตกทบั
ถมจนหนานุ่ม ท าให้สนุกกบักจิกรรมได้หลายชนิด สมัผสัเนื้อหมิะที่ละมุนนุ่มมอืเปรยีบเหมอืนผง
แป้ง (Powder Snow) ท่ามกลางธรรมชาตทิีง่ดงามของขุนเขาทีป่กคลุมดว้ยหมิะขาวโพลน 
พเิศษ! ใหท้่านไดส้นุกกบัการกจิกรรมขบั SNOW MOBILE, SNOW RAFTING, SNOW SLED 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดนิทางไปยงั น ้าตกกิงกะ และ น ้าตกริวเซ น ้าตกกงิกะ จะมสีายธารไหลลงมาสวยงาม

เป็นเสน้เลก็ๆสขีาวเหมอืนเสน้ดา้ย  ส่วนน ้าตกรวิเซ เป็นน ้าตกสายใหญ่ไหลดว้ยความแรงเพยีงสาย
เดยีว  น ้าตกทัง้สองนี้ไดช้ื่อว่าเป็นน ้าตกคู่สามภีรรยาแห่งอุทยานแห่งชาตไิดเซทสซึงั  จากนัน้น า
ท่านไปยงัเมอืงโซอุนเคยีว  น าชม โซอนุเคียว เฮียวบาค ุมตัสึริ (ICE FALL FESTIVAL) เป็น   
เทศากาลในช่วงฤดหูนาวทีจ่ดัขึน้เป็นประจ าทุกปีเป็นงานเทศกาลน ้าแขง็ทีม่กีารจดัแสงสอียา่ง
สวยงามภายในงานจะตกแต่งไปดว้ยประตมิากรรมธรรมชาต ิของน ้าแขง็ขนาดใหญ่ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SOUNKYO TAISETSU HOTEL หรือเทียบเท่า 

 ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 อ่ิมอร่อยกบับฟุเฟ่ตข์าป ู * หลงัรบัประทานอาหารค า่ พลาดไม่ได้กบัการแช่น ้าแร่สไตลญ่ี์ปุ่ น 
หรือท่ีเรียกกนัว่า การอาบออนเซน็ ให้ท่านได้ผอ่นคลายความเม่ือยล้าจากการเดินทาง และ
ชาวญ่ีปุ่ นยงัเช่ือกนัว่าการอาบน ้าแร่นัน้จะท าให้ผิวพรรณมีสขุภาพดีอีกด้วย  

 
วนัท่ีส่ี โซอนุเคียว – อาซาฮิกาว่า – สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมน – มิตซุยเอาทเ์ลต็       

โนโบริเบทสึ – ออนเซน็ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดนิทางไปยงัเมอืงอาซาฮกิาว่า น าท่านชม สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า  ท่านจะไดพ้บกบัสตัวม์ากมาย
หลายสายพนัธุ์ โดยจะสลบัสบัเปลี่ยนกนัไปตามช่วงฤดูกาล อาท ิเช่น ลงิภูเขาญี่ปุ่ น นกเพนกวนิ 
หมีขาว และนกนานาชนิด  จากนั ้นน าท่านไปยัง หมู่ บ้านราเมน  (ASAHIKAWA RAMEN 
VILLAGE) หมู่บา้นราเมนเป็นทีร่วมรา้นราเมนชื่อดงัของเมอืงจ านวน 8 รา้นไวภ้ายในหมู่บา้นแห่งนี้
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ซึ่งมปีระวตัยิาวนานตัง้แต่หลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 เพื่อเผยแพร่อาหารที่เป็นความภาคภูมใินของ
เมอืงอาซาฮกิาว่าใหเ้ป็นทีรู่จ้กัในวงกวา้ง ในบรเิวณหมู่บา้นยงัมศีูนยก์ารคา้ และศาลเจา้เพื่อใหคู้่รกั
มาขอพรอกีดว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บ้านราเมน  แจก คปูองท่านละ 1,500 เยน  
บ่าย อสิระใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงกนัใหจ้ใุจที ่มิตซุย เอ้าทเ์ลต็ แหล่งชอ้ปป้ิงทีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งในญีปุ่่ นที่

รวบรวมของแบรนดเ์นมชัน้น าราคาพเิศษ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ชื่อดงัมากมาย 
อาท ิNike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็นตน้  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั NOBORIBETSU MAHOROBA HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 **อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟ่ตข์าป ูและเมนูอ่ืนๆอีกมากมาย 

** หลงัรบัประทานอาหารค า่ พลาดไม่ได้กบัการแช่น ้าแร่สไตลญ่ี์ปุ่ น หรือท่ีเรียกกนัว่า การ
อาบออนเซน็ ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเม่ือยล้าจากการเดินทาง และชาวญ่ีปุ่ นยงัเช่ือกนัว่า
การอาบน ้าแร่นัน้จะท าให้ผิวพรรณมีสขุภาพดีอีกด้วย  
 

วนัท่ีห้า โนโบริเบทสึ – จิโกคดุานิ – โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอน ้าโบราณ – พิพิธภณัฑก์ล่อง
ดนตรี – ช้อปป้ิง ย่านทานุกิ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม จิโกกดุานิ ซึง่มคีวามหมายว่าหุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกดิจากภเูขาไฟซึง่ยงัไมด่บั    
จงึก่อใหเ้กดิน ้าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืดตามธรรมชาต ิอุดมไปดว้ยแรก่ ามะถนัซึง่เกดิจากความรอ้น
ใตพ้ภิพ บรเิวณดา้นบนของผวิดนิจะมแีรก่ ามะถนัสเีหลอืงเป็นจ านวนมาก ท่านจะเห็นควนัทีเ่กดิ
จากความรอ้นพวยพุ่งขึน้มาจากใตด้นิตลอดเวลา   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านไปยงัเมอืงโอตาร ุอดตีเมอืงท่าซึง่ไดช้ื่อว่าเป็นเมอืงโรแมนตกิเมอืงหนึ่งในญีปุ่่ น พาท่านชม 

คลองโอตาร ุทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร เชื่อมต่อกบัอ่าวโอตาร ุในสมยัก่อนช่วงปี ค.ศ. 1920 
อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอืเฟ่ืองฟู คลองนี้ใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนส่งสนิคา้จากคลงัสนิคา้ในตวั
เมอืงออกไปยงัท่าเรอืบรเิวณปากอ่าว ใหท้่านเกบ็ภาพบรรยากาศววิคลองซึง่เป็นจุดถ่ายรปูทีเ่ป็น
ไฮไลทข์องเมอืง และใหท้่านเดนิเล่นตามอธัยาศยั ชมอาคารเก่าแก่รมิคลองและววิทวิทศัน์ทีส่วยงาม
จากนัน้พาท่านถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบั นาฬิกาไอน ้าโบราณ ทีเ่หลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลกเท่านัน้ 
นาฬกิานี้จะพ่นไอน ้า ท าใหเ้กดิมเีสยีงดนตรดีงัขึน้ทุก 15 นาท ีและน าท่านสู่ พิพิธภณัฑก์ล่อง
ดนตรี อาคารเก่าแก่สองชัน้ทีภ่ายนอกถูกสรา้งขึน้จากอฐิแดงแต่โครงสรา้งภายในท าดว้ยไม ้
พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1910 ปัจจบุนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่ควรค่าแก่
การอนุรกัษ์  ส าหรบัท่านท่ีสนใจจะท ากล่องดนตรีท่ีมีอนัเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง 
ท่านสามารถเลือกกล่อง เพลง และตุก๊ตาประดบัต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพ่ือท่ี
ท่านจะได้เกบ็ความประทบัใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของท่ีระลึกจากเมืองโอตาร ุ(ท า
กล่องดนตรีมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมท่านละ 1,500 เยน)   จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงย่านทานุกิ ถนนชอ้ป
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ป้ิงยา่นใจกลางเมอืงซปัโปโร ทีค่รบครนั ทัง้สนิคา้ ประเภท เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, นาฬกิา, เกมส,์ กลอ้ง
ถ่ายรปู, ของฝาก, ของทีร่ะลกึ, เสือ้ผา้, สนิคา้แบรนดเ์นม, เครือ่งส าอาง เป็นตน้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า 

 
วนัท่ีหก   ซปัโปโร – ชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและสมัภาระเพื่อเตรยีมตวั 
เดนิทางกลบั 

10.00 น. ออกเดนิทางสู่กรงุเทพฯ โดย สายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 671 
15.50 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

 

อตัราค่าบริการ 
 
ก าหนดการเดินทาง: 06  -  11  กมุภาพนัธ ์ 2561    

      

ท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผูใ้หญ่พกัห้องละ 2-3 ท่าน 72,900.- 42,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 65,900.- 38,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 58,500.- 34,500.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 

 
 

หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 

- การเดนิทางในแต่ละครัง้ตอ้งมจี านวนผูร้ว่มเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า10ท่านโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 
- ทางบรษิทัฯไมม่นี ้าดื่มบรกิาร (ประเทศญีปุ่่ นสามารถหาน ้าดื่มไดส้ะดวก) 
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- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัรอ์าจจะแตกต่าง

กนัเน่ืองจาก ตรงกบัวนัหยดุยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญี่ปุ่ น ราคาตัว๋เครือ่งบนิและ

โรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมทีพ่กัในประเทศญีปุ่่ นส่วนใหญ่เป็นเตยีงคู่แยก (TWN) ลกูคา้ทีต่อ้งการหอ้งพกัแบบ

เตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้า่ย แต่ บางโรงแรมตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ

และตอ้งรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทางทุกครัง้)  

- เมือ่ท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอื ปฎเิสธการเขา้ประเทศของผู้

เดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง,  ภยัธรรมชาต,ิ การ

ประทว้ง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาท

ของนกัท่องเทีย่วเอง 

อตัราน้ีรวม 

- ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้) สายการบนิ และ เสน้ทาง

ตามทีร่ะบไุวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษสีนามบนิและภาษนี ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียม

ใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- คา่โรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนัเน่ืองมาจาก

อุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วคอยดแูลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไปกลบัพรอ้ม

ลกูคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดื่ม และอาหารทีส่ ัง่เพิม่เตมิ

นอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 
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- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็นจรงิ 

ตัว๋เครื่องบิน 

- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณลีกูคา้ต้องการเลื่อนวนั

เดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัทีน่ัง่ของกรุ๊ป เป็นไป

โดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณลีกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋ไปแลว้นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯว่าสามารถคนืค่า

โดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณที่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจาก

บตัรสะสมไมล ์จะด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุป๊แลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุก

ขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณทีีอ่อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้และตอ้งการเปลีย่นตวัผูเ้ดนิทางในกรณนีี้

ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสารท่านอื่นแทนไดห้รอืไม ่ กรณี

ถา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ย

ตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รบัจองทีน่ัง่ (LONG LEG) ลกูคา้ทีป่ระสงคท์ีน่ัง่ตรงนี้ ทางลกูคา้ตอ้งชีแ้จงเหตุผลหน้า

เคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบนิไทยก าหนดใหน้ ้าหนกักระเป๋าเดนิทางไมเ่กนิ 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ทีส่ามารถน าขึน้

เครือ่งไดอ้ยูใ่นความดแูลของท่านน ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ (25 ซม. X 

56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางดว้ยสายการบนิอื่น ตอ้งตรวจสอบเรือ่งน ้าหนกัและจ านวน 
สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมูค่ณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้  50 % 

ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนินัน้ๆกบัการบนิ

ไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ หรอืสายการบนิอื่น น ้าหนกักระเป๋า

อาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ซึง่ผู้

เดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 
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- กรณุาใส่หมายเลขสะสมไมลท์ุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งใหเ้พื่อประโยชน์

ของตวัท่านเอง (กรณุาเกบ็หางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบกรณที่านไม่ไดร้บัไมล์

สะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิได)้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


