


 



วนัแรก  กรงุเทพฯ – ชิโตเซ่  

19.30 น. คณะพรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์C 
สายการบินไทย โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบัดูแลด้านเอกสารและ
สมัภาระในการเดนิทาง 

23.45 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองชิโตเซ่ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 670 

วนัท่ีสอง ชิโตเซ่ – ปลาแซลม่อนอควาเร่ียม – Northern Horse Park  – โซอุนเคียว – น ้าตกกิง
กะ และ น ้าตกริวเซ – ออนเซน็ 

08.30 น. เดนิทางถึง สนามบินชิโตเซ่ น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมอืงและพิธกีารทาง

ศุลกากร น าท่านเดนิทางสู่  ปลาแซลม่อนอควาเรียม ท่านจะไดรู้เ้ร ือ่งราวต่างๆ เกี่ยวกบั

ปลาแซลม่อนว่าก่อนจะมาเป็นปลาตวัใหญ่ๆ ที่เราได้เห็นนัน้มวีงจรชวีติอย่างไร และยงัมี

สตัว์น ้าจดือื่นๆอกีมากมายให้ท่านได้ชม จากนัน้น าท่านไปยงั Northern Horse Park (ชม

โชว์มา้แสนรู้) เป็นสวนม้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น โดยที่ท่านจะได้ชมความน่ารกัและ

แสนรูข้องมา้โพนีทีไ่ดร้บัการฝึกฝนเป็นอย่างด ีส าหรบัท่านที่ต้องการนัง่รถมา้หรอืขีม่า้จะมี

ค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านไปยงั น ้าตกกิงกะ สายธารไหลลงมาสวยงามเป็นเส้นเล็กๆสขีาวเหมอืนเส้นด้าย

และ น ้าตกริวเซ เป็นน ้าตกสายใหญ่ไหลดว้ยความแรงเพยีงสายเดยีว และน ้าตกทัง้สองได้

ชื่อว่าเป็นน ้าตกคู่สามภีรรยาแห่งอุทยานแห่งชาติไดเซทซึซงั น าท่านเดนิทางสู่   โซอุน

เคียว แหล่งน ้ าแร่ออนเซ็นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในฮอกไกโด ด้วยสภาพภูมิประเทศที่

สวยงาม ชาวญีปุ่่ นจงึนิยมมาแช่ออนเซน็ทีน่ี่มากถงึปีละ 3 ลา้นคนต่อปีเลยทเีดยีว 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั TAISETSU SOUNKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

---- พกัผ่อนกบัสปารีสอรท์แบบญ่ีปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่าง
หน่ึงว่า ออนเซน็ (Onsen) เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือด
ลมดีผิวพรรณสดใสมีน ้ามีนวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น  
 



วนัท่ีสาม โซอนุเคียว – คามิกาว่า ไอซ์ พาวิเลียน – โอตาร ุ– ยอดเขาเทง็ก ุ(กระเช้า) – คลองโอ
ตาร ุ– นาฬิกาไอน ้าโบราณ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – ออนเซน็ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ คามิกาว่า ไอซ์ พาวิเลียน เป็นไอซพ์าวลิเลยีนแห่งแรกของโลกทีจ่ะท า
ให้คุณได้สมัผสัประสบการณ์ความเยน็แบบสุดขัว้ และสามารถสมัผสักบัหมิะได้ตลอดทัง้ปี 
ไฮไลทท์ีส่ าคญัของทีน่ี่คอืหอ้งลมจ าลองอุณหภมู ิ-41 องศาเซลเซยีส และ ชมคลโีอเน่ (SEA 
ANGEL) นางฟ้าแห่งท้องทะเล สัตว์น ้ าเมืองหนาวที่โด่งดังในญี่ปุ่ น  จากนัน้น าท่านนัง่
กระเช้าไฟฟ้า ขึน้สู่ ยอดเขาเท็งก ุ(ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ)  ซมึซบับรรยากาศและผ่อน
คลายไปกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามของอ่าวอิชิคะรแิละเมืองโอตารุ และถ่ายรูปคู่กับต้น
ซากุระซึ่งเหลอือยู่เพียงบนยอดเขานี้เพียงต้นเดยีว  หมายเหตุ: หากกระเช้าไม่สามารถ
ให้บริการได้ภายใต้สภาวะอากาศที่ลงแรง ฝนตกหนัก เนื่ องจากไม่ปลอดภัยของ
นกัท่องเทีย่ว ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าบรกิารน้ี 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ โอตาร ุอดตีเมอืงท่าซึง่ได้ชื่อว่าเป็นแห่งโรแมนตกิเมอืงหนึ่งในญี่ปุ่ น พา

ท่านชม คลองโอตาร ุทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร เชื่อมต่อกบัอ่าวโอตารุ ในสมยัก่อนช่วงปี 
ค.ศ. 1920 อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอืเฟ่ืองฟู คลองนี้ใช้เป็นเสน้ทางในการขนส่งสนิค้า
จากคลงัสนิค้าในตวัเมอืงออกไปยงัท่าเรอืบรเิวณปากอ่าว ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศววิ
คลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรปูที่เป็นไฮไลท์ของเมอืง และให้ท่านเดนิเล่นตามอธัยาศยั ชมอาคาร
เก่าแก่รมิคลองและววิทวิทศัน์ที่สวยงาม จากนัน้พาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกบั นาฬิกาไอ
น ้าโบราณ  ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านัน้ นาฬิกานี้จะพ่นไอน ้ า ท าให้เกิดมี
เสยีงดนตรดีงัขึน้ทุก 15 นาท ีและน าท่านสู่ พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชัน้ที่
ภายนอกถูกสรา้งขึน้จากอฐิแดงแต่โครงสรา้งภายในท าดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้สรา้งขึน้ใน
ปี ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ควรค่าแก่การอนุรกัษ์     
ส าหรบัท่านที่สนใจจะท ากล่องดนตรทีี่มอีนัเดยีวในโลกดว้ยฝีมอืของท่านเอง ท่านสามารถ
เลอืกกล่อง เพลง และตุ๊กตาประดบัต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อทีท่่านจะไดเ้กบ็
ความประทบัใจใส่ลงในกล่องดนตรแีละเป็นของที่ระลกึจากเมอืงโอตารุ (ท ากล่องดนตรมีี
ค่าใชจ้า่ยเพิม่ประมาณท่านละ 1,500 เยน)  

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั GATEAUX KINGDOM HOTEL หรือเทียบเท่า 
  ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



---- พกัผ่อนกบัสปารีสอรท์แบบญ่ีปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่าง
หน่ึงว่า ออนเซน็ (Onsen) เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือด
ลมดีผิวพรรณสดใสมีน ้ามีนวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น  

วนัท่ีส่ี ซัปโปโร – หมู่ บ้านช็อกโกแลตอิชิยะ (แต่งหน้าคุกก้ี ) – ศาลเจ้าฮอกไกโด – 
พิพิธภณัฑเ์บียรซ์ปัโปโร – ช้อปป้ิงทานุกิ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านช็อกโกแลตอิชิยะ(แต่งหน้าคุกกี้)  แหล่งผลติช็อกโกแลตที่มี

ชื่อเสยีงของญี่ปุ่ น ซึง่หมูบ่า้นชอ็กโกแลตทีน่ี่ดคูลาสสคิและน่ารกัไปอกีแบบ และชอ็กโกแลต

ทีข่ ึน้ชื่อทีสุ่ดของทีน่ี่คอื Shiroi Koibito มคีวามหมายว่า ชอ็กโกแลตขาวของคนรกั สามารถ

เลอืกซือ้กลบัไปใหค้นทีท่่านรกั หรอืว่าซือ้เป็นของฝากตดิไมต้ดิมอืกลบับา้นกไ็ด ้นอกจากนี้ 

ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้ชอ็กโกแลตแบบต่างๆมากมายทีห่าซือ้ทีไ่หนไม่ไดอ้กีดว้ย  พิเศษ! ใหทุ้ก

ท่านสนุกสนานกบัการแต่งหน้าคุกกี้ในแบบของท่านเองท่านละ 1 ชิน้ และน ากลบัไปเป็นที่

ระลกึ หรอืเป็นของฝากให้กบัคนที่ท่านรกั  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด 

ศาลเจา้ลทัธชินิโต ตัง้อยูภ่ายในสวนสาธารณะ มะรุยะมะ   เดมิชื่อศาลเจา้ซปัโปโร ภายหลงั

ไดเ้ปลีย่นชื่อเป็นศาลเจา้ฮอกไกโด เพื่อใหส้มกบัความยิง่ใหญ่ของเกาะฮอกไกโดทีม่ศีาลเจา้

ชนิโตนี้คอยปกปักรกัษาใหช้าวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสุข ถงึแมจ้ะไม่ไดม้ปีระวตัศิาสตร์

อนัยาวนานเก่าแก่นบัพนัปี แต่ทีน่ี่กเ็ป็นทีส่ าหรบัใหค้นทอ้งถิน่ไดก้ราบไหวส้ิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ีส่งิ

สถติอยูเ่พื่อเป็นขวญัและก าลงัใจ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าทุกท่านไป พิพิธภณัฑ์เบียรซ์ปัโปโร เบยีรซ์ปัโปโรเป็นเบยีรท์ี่เก่าแก่ทีสุ่ดของญี่ปุ่ นและ

ยงัคงเป็นเบยีรท์ีไ่ด้รบัความนิยมมากอกีดว้ย ตกึของโรงงานสรา้งด้วยอฐิสแีดง พพิธิภณัฑ์

แห่งนี้ได้เปิดให้ชมประวตัิความเป็นมาและขัน้ตอนการผลิตเบียร์เพื่อออกมาเป็นสินค้า

ส าหรบัจดัจ าหน่าย พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสเบียรเ์บยีรฮ์อกไกโดแบบต้นต าหรบัท่านละ 1 

แก้ว หลงัจากนัน้เชญิทุกท่านอสิระช้อปป้ิงตามอธัยาศยัที่ ย่านทานุกิ ย่านชอ้ปป้ิงที่  ครบ

ครนั ทัง้สนิค้า ประเทศ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรปู ของฝาก ของที่ระลกึ 

เสือ้ผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม เครือ่งส าอาง เป็นตน้ 

ค า่ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 พิเศษ!  ใหท้่านไดเ้ตม็อิม่กบับุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งอาหารทะเลสดใหมข่องฮอกไกโด อาท ิปยูกัษ์ 3 

ชนิด กุง้ หอยเชลล ์ปลา ซูช ิเทม็ปรุะ เนื้อหม ูไก่ ววั และเครือ่งดื่มซอฟดริง๊ 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SAPPORO GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า  

  

วนัท่ีห้า ซปัโปโร – ท าเนียบรฐับาลเก่า (ด้านอก) – หอนาฬิกา (ผ่านชม) – ตลาดปลานิโจว – 
มิตซุยเอ้าทเ์ลท – อิออน 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม หอนาฬิกา (ผ่านชม) ซึ่งมคีวามเก่าแก่มากจนกลายเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของ

ซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ ง สร้างตัง้แต่ ค.ศ.1878 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นที่ฝึกงานของ

วทิยาลยัการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมหาวทิยาลยัฮอกไกโดในปัจจุบนั หอ

นาฬิกาถูกสรา้งและมเีสยีงระฆงัตบีอกเวลามาตัง้แต่ปี ค.ศ.1881 จนถงึปัจจุบนันี้กย็งับอก

เวลาได้อย่างเที่ยงตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานาน จงึได้รบัการขึ้น

ทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ  จากนั ้นน าท่านชม 

ท าเนียบรฐับาลเก่า(ดา้นนอก)  เป็นอาคารสไตลน์ีโอบาร๊อคอเมรกิาทีส่รา้งด้วยอฐิสแีดงทัง้

หลงั โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรฐับาลแห่งรฐัแมสซาซูเซตส ์สหรฐัอเมรกิา ใชอ้ฐิ

มากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลงันี้ใช้เป็นที่ท าการรฐับาลฮอกไกโดตัง้แต่ปี ค.ศ.1886 

และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถงึ 80 ปี ก่อนทีจ่ะยา้ยไปทีท่ าการหลงัใหม่เป็นอาคารสูง 10 ชัน้ 

ซึ่งตัง้อยู่ด้านหลงัตึกแดงหลงันี้ ในปัจจุบนัอาคารเก่าที่ยงังดงามอยู่นัน้ ได้รบัการบูรณะ

ซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูกไฟไหม้เมื่อปี ค.ศ.1911 หลงัจากนัน้น าท่านไปยงั ตลาดปลา

นิโจว เป็นตลาดค้าส่งอาหารทะเลที่ใหญ่และคึกคักประจ าเมอืงซัปโปโร ซึ่งเปิดมาเป็น

ระยะเวลายาวนานตัง้แต่ปีเมจทิี ่36 (ค.ศ.1904) ใหท้่านไดช้มิและเลอืกซือ้อาหารทะเลสดๆ 

จากทะเล ทัง้ปูขนของดงัประจ าเมอืงซปัโปโร หอยเชลล์สดๆ ขนาดเท่าก าปั้น กุ้งและปลา

อกีมากมาย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 พิเศษ! ใหท้่านได้ลิม้รสสุกี้ยากี้น ้าด าสูตรต้นต าหรบัของฮอกไกโด จุดเด่นคอืเนื้อของรา้นที่

คดัสรรมาอย่างดลีวกแล้วน ามาจิม้กบัไข่ไก่สด จงึค่อยทานจะได้รสชาติที่ละมุนนุ่มลิ้น ให้

ท่านไดอ้ิม่เตม็ทีก่บัเนื้อหมแูบบไมอ่ัน้ 

บ่าย อสิระให้ทุกท่านชอ้ปป้ิงที ่มิตซุย เอ้าท์เลต็ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่ น
ทีร่วบรวมของแบรนดเ์นมชัน้น าราคาพเิศษ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ชื่อ
ดงัมากมาย อาท ิNike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็นต้น  จากนัน้ให้ท่าน
ได้ชอ้ปป้ิงกนัต่อที่ ห้างอิออน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้หลากหลายชนิดรอใหท้่านเลอืก
ซื้ออาท ิเสื้อผ้าแฟชัน่ กระเป๋า รองเท้า เครื่องส าอาง ของที่ระลกึเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SAPPORO GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า  

  

วนัท่ีหก          ซปัโปโร – ชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ TG671 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและสมัภาระเตรยีมตวั
เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

10.30 น. ออกเดนิทางสู่กรงุเทพฯ โดย สายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 671 
15.30 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง: เมษายน : 14  -  19    (สงกรานต)์ 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผูใ้หญ่พกัห้องละ 2-3 ท่าน 64,900.- 39,900.- 

เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่มีเตียง 58,500.- 35,900.- 

เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 51,900.- 31,900.- 
พกัห้องเด่ียวเพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 
 

หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 

- การเดนิทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการเลื่อน หรอืยกเลกิการเดินทางหากคณะทวัร์มผีู้เดนิทางต ่ากว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้

เดนิทางทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 
- ทางบรษิทัฯไมม่นี ้าดื่มบรกิาร (ประเทศญีปุ่่ นสามารถหาน ้าดื่มไดส้ะดวก) 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัรอ์าจจะ

แตกต่างกนัเนื่องจาก ตรงกบัวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญี่ปุ่ น ราคาตัว๋

เครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมทีพ่กัในประเทศญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เป็นเตยีงคู่แยก (TWN) ลูกคา้ทีต่้องการหอ้งพกั

แบบเตียงเดยีวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ บางโรงแรมต้องเสีย

ค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิและตอ้งรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทางทุกครัง้)  

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ 

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 



- บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืห้ามออกนอกประเทศ หรอื ปฎเิสธการเขา้ประเทศ

ของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมสีิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ,  ภัย

ธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุ

ทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

อตัราน้ีรวม 

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

เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ ามนั ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความ

เป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอัน

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัรผ์ู้มปีระสบการณ์น าเที่ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไปกลบั

พรอ้มลกูคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

อตัราน้ีไม่รวม 

- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่ส ัง่

เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความ

เป็นจรงิ 



ตัว๋เครื่องบิน 

- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะต้องช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัทีน่ัง่

ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณีลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋ไปแลว้นัน้ ผูเ้ดนิทาง

ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่บรษิัทฯว่า

สามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม ่

- กรณีท่านมคีวามประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสารต้อง

ด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางได้ และต้องการเปลีย่นตวัผูเ้ดนิทาง

ในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสารท่านอื่นแทน

ไดห้รอืไม่  กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนไดจ้ะมคี่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ ลูกค้าจะต้อง

เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รบัจองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นัง่ตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจง

เหตุผลหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบนิไทยก าหนดใหน้ ้าหนกักระเป๋าเดนิทางไม่เกนิ 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ทีส่ามารถ

น าขึน้เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางดว้ยสายการบนิอื่น ต้องตรวจสอบเรื่อง
น ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได ้  

50 % ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขระหว่างสายการบิน

นัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทวัร ์ที่ต้องเดนิทางด้วยสายการบนิภายในประเทศ หรอืสายการบนิอื่น น ้าหนัก

กระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่าหรอืสูงกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสาย

การบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 



- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ที่กรอกรายละเอียดการจองทวัร์ที่ทางบรษิัทฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรณุาเกบ็หางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบกรณี

ท่านไมไ่ดร้บัไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิได)้ 

 

 

 
 


