


 



วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 
20.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบัดูแลด้านเอกสาร และ
สมัภาระในการเดนิทาง 

23.45 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงชโิตเซ่ ประเทศญี่ปุ่ น โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 670 

วนัท่ีสอง ชิโตเซ่  – สวนสตัวอ์ะซาฮิยาม่า –  ไอซ ์พาวิเลียน –  โซอนุเคียว –  ออนเซน็ 

08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินชิโตเซ่ น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศุลกากร
เรยีบร้อยแล้ว จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า ซึ่งอยู่ทางตอนกลางของเกาะ     
เป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของเกาะฮอกไกโด รองจากเมอืงซปัโปโร เมอืงแห่งนี้อุดมไปด้วยแม่น ้า
ล าธารหลายสายและลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา และเมอืง อาซาฮิคาว่า ยงัเป็นเมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลาง
ของการผลติเหลา้สาเก อาหารทะเล และราเมนของญี่ปุ่ น อกีทัง้ยงัมสีถานที่ท่องเทีย่ว เช่น โรง
บ่มและพพิธิภณัฑ์โอโตโคยามะ สวนสตัว์อะซาฮยิาม่า หมู่บ้านราเมนอาซาฮคิาว่า และที่อื่นๆ 
อกีมากมาย  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เขา้ชม สวนสตัวอ์ะซาฮิยาม่า สวนสตัวท์ีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงอาซาฮคิาว่า ซึง่ทางสวนสตัว์

อนุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสตัวน์านาชนิดจากหลากหลายมมุมอง เป็นเอกลกัษณ์ทีไ่มเ่หมอืน
สวนสตัวแ์ห่งอื่นๆ 

ไฮไลท ์ไดแ้ก่ อุโมงคแ์กว้ผ่านสระว่ายน ้า
ของเหล่าเพนกวนิ  และโดมแกว้ขนาด
เลก็ทีอ่ยูต่รงกลางของโซนหมขีัว้โลกและ
หมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเหน็ไดอ้ยา่ง
ชดัเจน  

 
สวนสตัวแ์ห่งนี้ยงัเป็นสวนสตัวแ์ห่งแรกทีม่กีารจดัใหน้กเพนกวนิออกเดนิในช่วงฤดหูนาว 
ในส่วนของนิทรรศการจะแสดงเกีย่วกบัสตัวป่์าพืน้เมอืงของฮอกไกโด เช่น กวาง นกอนิทร ีเครน
(ตอนน้ีไดส้ญูพนัธุไ์ปแลว้) หมาป่า และสตัวอ์ื่นๆจากทัว่ทุกมมุโลก เช่น หมขีัว้โลก ลงิ(apes) 
แมวใหญ่ และยรีาฟ 

 
จากนัน้พาท่านเปลีย่นบรรยากาศสมัผสับรรยากาศ
หนาว ที่ คามิกาว่า ไอซ์ พาวิเลียน เป็นไอซ์
พาวิลเลียนที่จะท าให้คุณได้สมัผัสประสบการณ์
ความเยน็แบบสุดขัว้ และสามารถสมัผสักบัหมิะได้
ตลอดทัง้ปี  ไฮไลท์ที่ส าคัญของที่นี่ คือห้องลม
จ าลองอุณหภมู ิ-41 องศาเซลเซยีส  



 
สมควรแก่เวลา น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL SOUNKAKU GRAND หรือเทียบเท่า 

 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

** หลงัรบัประทานอาหารค า่ ขอเชิญท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตล์ญ่ีปุ่ น หรือท่ีเรียก
กนัว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเม่ือยล้าจากการเดินทาง และชาว
ญ่ีปุ่ นยงัเช่ือกนัว่าการอาบน ้าแร่นัน้จะท าให้ผิวพรรณมีสขุภาพดีอีกด้วย **  

 
วนัท่ีสาม โซอนุเคียว – สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ –  ฟรุาโน่  – โทมิตะฟารม์ – 
                         ขึ้นแชรลิ์ฟตช์มสวนดอกไม้ – ออนเซน็ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงบเิอะ เพื่อเขา้ชม  
สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ ทีม่ขีนาดใหญ่ถงึ 
7 เฮคเตอร ์เต็มไปด้วยดอกไมท้ี่บานสะพรัง่ที่
ใหท้่านเพลดิเพลนิไปกบัทุ่งดอกไมห้ลากสี ทีน่ี่
ที่ได้ร ับค านิยมและค าชมว่าจัดสวนไล่สีได้
สวยงาม และในช่วงฤดูหนาวก็เปิดเป็นลาน
กจิกรรมต่างๆ อกีมากมาย 
 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดนิทางสู่เมอืงฟุราโน่ เขา้ชม ทุ่งดอกไม้โทมิตะฟารม์ ให้ท่านได้ชมดอกลาเวนเดอร์ ที่นิยม

ปลูกในภมูภิาคฮอกไกโดมานานกว่าครึง่ศตวรรษ รวมไปถงึทุ่งดอกไมช้นิดต่างๆ ทีม่อียู่ทัว่เมอืง
ฟุราโน่ ที่นี่ป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดงึดูดผู้คนให้มาชมความงดงามของทุ่งดอกไมแ้ห่งนี้  ซึ่งช่วงที่
ดอกลาเวนเดอรบ์านสะพรัง่เตม็ที่ คอืช่วงกลางเดอืนกรกฎาคมถงึต้นเดอืนสงิหาคม ( ขึ้นอยู่กบั
สภาพอากาศ ) นอกจากนี้ยงัมดีอกไมอ้กีมากมายหลายชนิดในฤดอูื่น และภายในฟารม์แห่งนี้ยงั
มรีา้นกาแฟ รา้นคา้ทีจ่ าหน่ายผลติภณัฑจ์ากลาเวนเดอรอ์กีดว้ย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



หลังจากนั ้นน าท่านเปลี่ยนบรรยากาศของการชมดอกไม้ด้วยการนัง่แชร์ลิฟท์ ที่ Choei 
Lavender Farm มแีชรล์ฟิต์ ส าหรบันัง่ขึน้เนินอยู่ขา้ง ๆ สวน ในฤดรูอ้นดอกลาเวนเดอรจ์ะบาน
สะพรัง่ และเปิดใหน้ักท่องเทีย่วนัง่ขึน้ไปชมสวนดอกไมจ้ากมุมสูงได้ ภาพจากมุมสูงกใ็หมุ้มมอง
ของดอกไมส้วยไปอกีแบบ 
 
 
 
 
 
 

 
 

สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั MOUNT RACEY HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

** หลงัรบัประทานอาหารค า่ ขอเชิญท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตล์ญ่ีปุ่ น หรือท่ีเรียก
กนัว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเม่ือยล้าจากการ เดินทาง และชาว
ญ่ีปุ่ นยงัเช่ือกนัว่าการอาบน ้าแร่นัน้จะท าให้ผิวพรรณมีสขุภาพดีอีกด้วย **  

 
วนัท่ีส่ี ฟรุาโน่ –  มิตซุย เอ้าทเ์ลต็ – ซปัโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ซปัโปโรเบียรก์ารเ์ด้น   
                         – ช้อปป้ิง JR ทาวเวอร ์      
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่ เมอืงคติะฮโิรชมิ่า เพื่อใหท้่านชอ้ปป้ิงกนัใหจ้ใุจที ่มิตซุย เอ้าทเ์ลต็ แหล่งชอ้ปป้ิงที่
ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่ นทีร่วบรวมของแบรนด์
เนมชัน้น าราคาพเิศษ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบั
การเลอืกซือ้สนิคา้ชื่อดงัมากมาย อาท ิNike, 
Gaps, Adidas, MK,  Elle, Prada, G2000 เป็น
ตน้  สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร เป็น
เมอืงหลวงของภมูภิาคฮอกไกโด และมพีืน้ทีข่นาด
ใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของญีปุ่่ น ในช่วงสมยัเริม่ตน้ยคุ
เมจมิกีารพฒันาฮอกไกโด ท าใหซ้ปัโปโรไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นศูนยก์ลางการบรหิารภูมภิาค เป็นไป
ตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างชาต ิดงันัน้ซปัโปโรจงึสรา้งขึน้บนพืน้ฐานของระบบแบบ
อเมรกิาเหนือซปัโปโรมชีื่อเสยีงระดบัโลกในปี 1972 คอืช่วงจดัแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกเกมสฤ์ดู
หนาวทีน่ี่ และเป็นเมอืงทีรู่จ้กักนัดใีนการจดัเทศกาลหมิะ ราเมน และเบยีร ์ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



บ่าย   เดนิทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจา้ลทัธชินิโต ตัง้อยูภ่ายในสวนสาธารณะ มะรยุะมะ เดมิชื่อ
ศาลเจา้ซปัโปโร ภายหลงัไดเ้ปลีย่นชื่อเป็นศาล
เจา้ฮอกไกโด เพื่อใหส้มกบัความยิง่ใหญ่ของ
เกาะฮอกไกโดทีม่ศีาลเจา้ชนิโตนี้คอยปกปัก
รกัษาใหช้าวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสุข ถงึแม้
จะไมไ่ดม้ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานเก่าแก่นบัพนั
ปี แต่ทีน่ี่กเ็ป็นทีส่ าหรบัใหค้นทอ้งถิน่ไดก้ราบไหว้
สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ีส่งิสถติอยูเ่พื่อเป็นขวญัและก าลงัใจ 
จากนัน้ 

 
น าท่านเดนิทางไป พิพิธภณัฑเ์บียรซ์ปัโปโรหรอื ซปั
โปโรเบียรก์ารเ์ด้น เป็นอาคารซึง่ ก่อสรา้งดว้ยอฐิ เปิด
เมือ่ปี 1987 ในสมยัเมจเิคยเป็นโรงกลัน่ ภายใน
พพิธิภณัฑจ์ะแนะน าประวตัขิองเบยีรใ์นญีปุ่่ น และ
กระบวนการขัน้ตอนการผลติเบยีร ์ 
*** พิเศษ ให้ทุกท่านได้ลองล้ิมรสเบียรส์ดๆ ท่ีผลิตออกมาใหม่ๆ (ท่านละ 1 แก้ว) *** 

 
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงกนัต่อที ่JR ทาว
เวอร ์อาคารสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ที่
เชื่อมต่อกบัสถานี JR ซปัโปโร ทีร่วมเอา
สถานทีต่่างๆไวด้ว้ยกนั อาทเิช่น ชอ้ปป้ิง
เซน็เตอร,์ ออฟฟิศ, จดุชมววิ T38 , 
ศูนยก์ารคา้ใตด้นิมรีา้นขายของฝากจากฮอก
ไกโด มศีูนยอ์าหารสไตลธ์มีพารค์ ราเมน รี
พบัลคิ ซปัโปโร และรา้นขายส่ง 

 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั KEIO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 



วนัท่ีห้า           ซปัโปโร  –  คลองโอตาร ุ–  นาฬิกาไอน ้าโบราณ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – 
             ช้อปป้ิงถนนซาไกมาจิ – ซปัโปโร – ช้อปป้ิงย่านทานุกิ  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสู่เมอืงโอตารุ น าท่านชม คลองโอตารุ ที่มคีวามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกบัอ่าว
โอตารุ ซึ่งในสมัยก่อน ที่ยุคอุตสาหกรรมการ
ขนส่งทางเรือ เฟ่ื องฟู   คลองนี้ ได้ถูกใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลงัสินค้าในตัว
เมืองออกไปยงัท่าเรอืบรเิวณปากอ่าว ให้ท่าน
ถ่ายรปูกบัววิคลองซึง่เป็นจุดถ่ายรปูทีเ่ป็นไฮไลท์
ของเมอืง เดนิเล่นตามอธัยาศยั ชมอาคารเก่าแก่
รมิคลองและววิทวิทศัน์ทีส่วยงาม 

 
 

จากนั ้นให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน ้ า
โบราณ ที่เหลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบนโลกเท่านัน้ นาฬิกานี้จะพ่น
ไอน ้า ประกอบกบัมเีสยีงดนตรดีงัขึน้ทุกๆ 15 นาท ี 

 
 
น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคาร
เก่าแก่สองชัน้ที่ภายนอกถูกสรา้งขึน้จากอฐิแดงแต่
โครงสรา้งภายในท าด้วยไม ้พพิธิภณัฑ์แห่งนี้สรา้ง
ขึ้น ในปี  ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทาง
สถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรกัษ์ให้
เป็นสมบตัขิองชาต ิ 

 



ส าหรบัท่านใดสนใจท่ีจะท ากล่องดนตรีท่ีมีอนัเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง ท่าน
สามารถเลือกกล่อง เพลง และตุ๊กตาประดบัต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพ่ือท่ี
ท่านจะได้เกบ็ความประทบัใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของท่ีระลึกจากเมืองโอตาร ุ
(ท่านใดท่ีสนใจท ากล่องดนตรีมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมท่านละ 1,500 เยน)   
 
และใหทุ้กท่านเพลดิเพลนิกบั ถนนซาไกมาจิ ซึง่เป็นถนน
คา้ขายทีไ่ดร้บัการอนุรกัษ์ ทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร 
รา้นกาแฟ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นเสือ้ผา้ และพพิธิภณัฑ์
ต่างๆมากมาย  
สมควรแก่เวลาน าทุกท่านเดนิทางกลบัเมอืงซปัโปโร 

 
 
 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

*** ให้ทุกท่านได้เตม็อ่ิมกบัขาปยูกัษ์ 3 ชนิดแบบสดๆ ใหม่ๆ ซาชิมิ ซูชิ เทม็ปรุะ พร้อม
อาหารทะเลป้ิงย่าง รวมไปถึง เน้ือหม ูเน้ือไก่  เน้ือววั และเครื่องด่ืมซอฟท์ดริงค ์*** 

 

บ่าย ใหทุ้กท่าน อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัที ่ยา่นดงั
ทานูกโิคจ ิท่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้มากมาย  อาทิ
เช่น เครือ่งใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา  เกมส ์ กลอ้งถ่ายรปู  
ของฝาก  ของทีร่ะลกึ  เสือ้ผา้  
สนิคา้แบรนดเ์นม เครือ่งส าอางค ์เป็นตน้ 

 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั KEIO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 

 



วนัท่ีหก           ซปัโปโร – ชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและสมัภาระเตรยีมตัว
เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

10.30 น. ออกเดนิทางสู่กรงุเทพฯ โดย สายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 671 
15.30 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
 

 
อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง กรกฎาคม:  28  -  02 ส.ค. 
    กรกฎาคม:  31  -  05 ส.ค. 

 
 

หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 
- การเดนิทางในแต่ละครัง้ตอ้งมจี านวนผูร้ว่มเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า10ท่านโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัรอ์าจจะ

แตกต่างกนัเน่ืองจาก ตรงกบัวนัหยดุยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญี่ปุ่ น ราคาตัว๋

เครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

ท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 67,900.- 39,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผูใ้หญ่ มีเตียง 61,900.- 35,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผูใ้หญ่ ไม่มีเตียง 54,900.- 31,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 



- เนื่องจากโรงแรมทีพ่กัในประเทศญีปุ่่ นส่วนใหญ่เป็นเตยีงคู่แยก (TWN) ลกูคา้ทีต่อ้งการหอ้งพกัแบบ

เตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้า่ย แต่ บางโรงแรมตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ย

เพิม่เตมิและตอ้งรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทางทุกครัง้)  

- เมือ่ท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอื ปฎเิสธการเขา้ประเทศของผู้

เดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง,  ภยัธรรมชาต,ิ การ

ประทว้ง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

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

เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษสีนามบนิและภาษนี ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็น

จรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- สายการบนิไทยก าหนดใหน้ ้าหนกักระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋า

ใบเลก็ทีส่ามารถน าขึน้เครือ่งไดอ้ยูใ่นความดแูลของท่านน ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+

ยาว+สงู ไมเ่กนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางดว้ยสายการบนิอื่น ตอ้งตรวจสอบ

เรือ่งน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วคอยดแูลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไปกลบัพรอ้ม

ลกูคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- ทางบรษิทัฯมบีรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด / ท่าน 

 
 
 
 



อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดื่ม และอาหารทีส่ ัง่

เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นต้น 

- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็น

จรงิ 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณลีกูคา้ต้องการเลื่อนวนั

เดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัทีน่ัง่ของกรุ๊ป 

เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณลีกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋ไปแลว้นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้ง

รอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯว่าสามารถคนื

ค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณที่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนน

จากบตัรสะสมไมล ์จะด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุป๊แลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุก

ขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณทีีอ่อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้และตอ้งการเปลีย่นตวัผูเ้ดนิทางใน

กรณนีี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสารท่านอื่นแทนได้

หรอืไม ่ กรณถีา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ ลกูคา้จะตอ้งเป็น

ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รบัจองทีน่ัง่ (LONG LEG) ลกูคา้ทีป่ระสงคท์ีน่ัง่ตรงนี้ ทางลกูคา้ตอ้งชีแ้จงเหตุผล

หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมูค่ณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้  50 % 

ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนินัน้ๆกบัการ

บนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยู่กบัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ หรอืสายการบนิอื่น น ้าหนกั

กระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการ

บนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 



- กรณุาใส่หมายเลขสะสมไมลท์ุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งใหเ้พื่อประโยชน์

ของตวัท่านเอง (กรณุาเกบ็หางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบกรณที่านไมไ่ดร้บั

ไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิได้ 

 

 


