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วนั โปรแกรมการเดินทาง 
อาหาร 

โรงแรม B L D 
วนัที� 1 กรุงเทพฯ – สนามบนิชิโตเสะ    

วนัที� 2 

สนามบินชิโตะเสะ – เมืองอาซาฮีกาวะ – หมู่บ้านราเมง็ – 

สวนสัตว์อะซาฮิยามะ – พพิธิภณัฑ์หิมะและนํ2าแขง็ 

คามคิาวะ – เมืองโซอนุเคยีว – ออนเซน 

   
TAISETSU SOUNKYO 

HOTEL 

วนัที� 3 
เมืองโซอนุเคยีว – นั�งกระเช้าสู่ภูเขาคูโรดาเกะ – เมืองบิเอะ –  

บ่อนํ2าสีฟ้า – สวนชิกไิซโนะโอกะ –  เมืองฟูระโนะ – ออนเซน    
NEW FURANO PRINCE 

HOTEL 

วนัที� 4 

เมืองฟูระโนะ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ –  

พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี –ซัปโปโร –โรงงานช็อกโกแลตอชิิยะ – 

ย่านทานุก ิ
   

KEIO PLAZA HOTEL 
SAPPORO 

วนัที� 5 
เมืองซัปโปโร – ชิโตะเสะ – อควาเรียมปลาแซลมอน – มติซุย 

เอ้าท์เลต็ – ออิอนมอลล์    
KEIO PLAZA HOTEL 

SAPPORO 

วนัที� 6 เมืองซัปโปโร – สนามบินชิโตะเสะ – กรุงเทพฯ  
   

TG 670 (23.45)    TG 670 (08.30) 
    

        BKKBKKBKKBKK                        CTSCTSCTSCTS    
  กรุงเทพฯ        ชิโตะเสะ 
 

TG 671 (15.30)   TG 671 (10.30) 

 

 01–06, 08–13    ตุลาคมตุลาคมตุลาคมตุลาคม    2562    



 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเสะ 

20.30 น. คณะพร้อมกนัที!ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั2น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย           
พบเจา้หนา้ที!อาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระและการเช็คอิน 

23.45 น. นาํทา่นออกเดินทางสู่ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 670 
 

วนัที�สอง สนามบินชิโตะเสะ – เมืองอาซาฮีกาวะ – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อะซาฮิยามะ –  

                      พพิธิภัณฑ์หิมะและนํ2าแข็งคามิคาวะ – เมืองโซอนุเคียว – ออนเซน 

 

 

 

 

 

 

 

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตะเสะ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี!ปุ่น นาํท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ           
รับสัมภาระเรียบร้อย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮีกาวะ เพื!อนาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเม็ง เป็นหมู่บา้นที!
รวมร้านราเมนชื!อดงัของเมืองจาํนวน 8 ร้านไวภ้ายในหมู่บา้นแห่งนีE  ซึ! งมีประวติัความเป็นมาอนัยาวนาน
ตัEงแต่หลงัสงครามโลกครัE งที! 2 โดยการผสมผสานบะหมี!หลายชนิดของจีน และเปิดหมู่บา้นราเมนขึEนในปี 
1996 เพื!อเผยแพร่อาหารที!เป็นความภาคภูมิใจของเมืองอาซาฮีกาวะใหเ้ป็นที!รู้จกัในวงกวา้ง   

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านเขา้ชม สวนสัตว์อะซาฮิยามะ เป็นสวนสัตวที์!มีชื!อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอาซาฮีกาวะ กลาง
เกาะฮอกไกโด ซึ! งทางสวนสัตวอ์นุญาตให้ผูเ้ขา้ชมได้เขา้ชมสัตวน์านาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็น
เอกลกัษณ์ที!ไม่เหมือนสวนสัตวแ์ห่งอื!น ๆ จากนัEนนาํท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หิมะและนํ2าแข็งคามิคาวะ 
เรียกไดว้า่เป็นพิพิธภณัฑ์ที!คนเมืองร้อนอยา่งไทยนี!ตอ้งลอง เป็นพิพิธภณัฑ์ขนาดใหญ่ที!ครบเครื!องมากที!สุด
ของฮอกไกโดแบบที!ไมไ่ดมี้ดีแคค่วามรู้ที!จะได ้แต่มุมถ่ายรูปสวยๆนี!เพียบเลย  
จากนัEนนาํทา่นเดินทางสู่ เมืองโซอนุเคียว 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

นําท่านเข้าสู่ที�พกั TAISETSU SOUNKYO HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 https://www.hotel-taisetsu.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

คํ�า         บริการอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ---ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายแบบญี!ปุ่นแท้ๆ  โดยการแช่นํE าแร่ร้อน หรือที!ชาวญี!ปุ่นเรียกกนัวา่ ออนเซน (ONSEN) 

เพื!อคลายความเมื!อยลา้ และการแช่ออนเซนยงัดีต่อสุขภาพ โดยทาํให้เลือดลมสูบฉีด ผิวพรรณสดใสมีนํE ามี
นวล และช่วยใหร้ะบบการเผาผลาญดีขึEน--- 

 

วนัที�สาม เมืองโซอนุเคียว – นั�งกระเช้าสู่ภูเขาคูโรดาเกะ – เมืองบิเอะ – บ่อนํ2าสีฟ้า – สวนชิกไิซโนะโอกะ –               

เมืองฟูระโนะ – ออนเซน 

 

 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํทา่น นั�งกระเช้าสู่ภูเขาคูโรดาเกะ เราสามารถชมววิทิวทศัน์จากบริเวณสถานีดา้นบนมีดาดฟ้าชมววิหุบเขา

ที!อยูเ่บืEองล่างไดอี้กดว้ย ภูเขาแห่งนีE มีความสูงอยูที่! 1,984 เมตร บอกเลยวา่ถา้อยากมาดูวิวสวยๆแนวธรรมชาติ

เนน้ๆที!นี!มีใหดู้แบบเตม็อิ!ม  

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ เพื!อนาํท่านชม บ่อนํ2าสีฟ้า บ่อนํE าสีฟ้าเป็นแหล่งท่องเที!ยวทางธรรมชาติที!มี
ชื!อเสียง มีลกัษณะเป็นบ่อนํE าสีฟ้าสดใสกวา่บ่อนํE าตามธรรมชาติทั!วๆ ไป ซึ! งสีฟ้าที!เห็นนีE เกิดขึEนด้วยความ
บงัเอิญหลงัการสร้างเขื!อนเพื!อป้องกนัการเกิดโคลนถล่มจากภูเขาไฟในบริเวณใกลเ้คียง โดยนํE าส่วนที!ถูกกัEน



 

 

 

 

 

ออกจากเขื!อนนัEนเกิดเป็น Blue Pond ทัEงนีEจากการตรวจสอบในสระพบแร่ธาตุอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ในนํE า
ซึ! งสะทอ้นใหเ้ห็นความยาวคลื!นที!สัEนกวา่ของแสงสีฟ้าเช่นเดียวกบัชัEนบรรยากาศโลก  
จากนัEนนาํทา่นชม สวนชิกไิซโนะโอกะ ตัEงอยูภ่ายในเมืองคามิกาวะ ถูกยกใหเ้ป็นสวนสรรคข์องคนรักดอกไม้
นานาสายพนัธ์ุบนพืEนที!สิบห้าเฮกตาร์ เรียกได้ว่ามีความงดงามให้ได้ยลกนัทุกๆฤดูกาล โดยจะดอกไม้
หลากหลายสายพนัธ์ุหมุนเวยีนพากนัมาอวดโฉมมากกวา่ 30 ชนิด ทัEงดอกทิวลิป ลาเวนเดอร์ ดอกทานตะวนั 
และอื!นๆอีกเพียบ ปกติแลว้จะเริ!มชมดอกไมไ้ดต้ัEงแต่ประมาณปลายเดือนเมษายนไปจนถึงปลายเดือนตุลาคม 
นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองฟูระโนะ  
นําท่านเข้าสู่ที�พกั NEW FURANO PRINCE HOTEL หรือเทยีบเท่า 
https://www.princehotels.co.jp/newfurano/  
 

 
 

 
 
 

 

คํ�า         บริการอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
--- ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายแบบญี!ปุ่นแท้ๆ  โดยการแช่นํEาแร่ร้อน หรือที!ชาวญี!ปุ่นเรียกกนัวา่ ออนเซน (ONSEN) 

เพื!อคลายความเมื!อยลา้ และการแช่ออนเซนยงัดีต่อสุขภาพ โดยทาํใหเ้ลือดลมสูบฉีด ผวิพรรณสดใสมีนํEามี

นวล และช่วยใหร้ะบบการเผาผลาญดีขึEน --- 
 

วนัที�สี�  เมืองฟูระโนะ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร –                          

โรงงานช็อกโกแลตอชิิยะ – ย่านทานุก ิ

 

 

 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

 

 

 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เพื!อนาํท่านชม คลองโอตารุ คลองนีE ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร เมือก่อนนีEนํE า
ในลําคลองสกปรกมาก เพราะอยู่ใกล้กับท่าเรือต่อมาได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเพื!อให้กลายเป็น          
แหล่ง ทอ่งเที!ยว นํEาจึงใสแจ๋วเหมือนในปัจจุบนั จนเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองโอตารุ  
จากนัEนนาํทา่นชม พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี โดยตวัอาคารจะมี 3 ชัEน ที!จดัแสดงไวแ้ละจาํหน่ายเป็นของที!ระลึก 
ในวนัหยดุจะมีการจดัแสดงโชวก์ล่องดนตรีและหีบเพลงให้ฟังกนั มีกล่องดนตรีสําเร็จรูปจาํหน่าย หรือท่าน
สามารถสั!งทาํได้โดยเลือก ตวักล่อง ตุ๊กตาเซรามิค และเพลงประกอบกนั ราคาเริ!มตัEงแต่ พนัเยนไปจนถึง
หมื!นเยน ส่วนที!ชัEนล่าง มีบริการนาํเพลงกล่องดนตรีทัEงเพลงญี!ปุ่นและเพลงสากลมาอดัเป็นซีดีโปสการ์ดส่ง
โดยตรงจากทางพิพิธภณัฑ ์ 
 

เที�ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

บ่าย  นาํทา่นเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลตอชิิยะ ตัEงอยูที่!เมืองซปัโปโรในสวนชิโรอิโคอิบิโตะ ซึ! งภายในประกอบ
ไปด้วย ร้านขายของที!ระลึก และโรงงานช็อกโกแลตอนัมีชื!อเสียง โดยอาคารซึ! งเป็นร้านขายของนัEนถูก
ตกแต่งใหเ้หมือนกบัโลกแห่งเทพนิยายคลาสสิก ส่วนภายในโรงงานมีการจดัแสดงอุปกรณ์การผลิตตัEงแต่ยุค 

แรกเริ!ม โดยจาํลองโรงงานและขัEนตอนการผลิตมาไวที้!นี! นอกจากนัEนยงัสามารถชิมและเลือกซืEอช็อกโกแลต
หรือไอศกรีมแบบต่างๆ ที!ผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโดไดที้!นี!   
จากนัEนให้ทุกท่านชอ้ปปิE งที! ย่านทานุกิ เป็นถนนคนเดินที!เก่าแก่ที!สุดของเกาะฮอกไกโด ถนนเส้นนีE ถือเป็น
แดนสวรรคข์องนกัท่องเที!ยวที!ชื!นชอบการช้อปปิE ง เพราะที!มีร้านคา้ให้เลือกชอ้ปกนัมากกวา่ 200 ร้าน โดย
ตวัถนนจะแบบออกเป็น 7 บล็อกเป็นแนวยาวกวา่ 900  เมตร ที!ถนนแห่งนีEท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือก
ซืEอ สินคา้แบรนดเ์นม เสืEอผา้ รองเทา้ ของที!ระลึก ของเล่น  ดองกิโฮเต ้SAPPORO DRUG STORE ฯลฯ 
 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ที�พกั KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทยีบเท่า 
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/  

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

วนัที�ห้า        เมืองซัปโปโร – ชิโตะเสะ – อควาเรียมปลาแซลมอน – มิตซุย เอ้าท์เลต็ – ออิอนมอลล์ 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ ชิโตะเสะ เพื!อนาํท่านเขา้ชม อควาเรียมปลาแซลมอน เจา้ปลาแซลมอนนีE ถือไดว้า่เป็นของ

โปรดของคนค่อนโลก นอกจากจะชอบกินแล้วถ้าเรามาเรียนรู้เกี!ยวกบัเจา้ปลาชนิดนีE  โดยที!นี!นัEนนับเป็น

สถานที!จดัแสดงปลาแซลมอนที!มีชื!อเสียงแห่งหนึ!งของเกาะฮอกไกโด ผูช้มจะไดเ้รียนรู้ขอ้มูลต่างๆเกี!ยวกบั

ปลาแซลมอน และปลาชนิดอื!นๆในแม่นํE าชิโตเสะ และวงจรชีวิตของปลาแซลมอนในระยะต่างๆตัEงแต่ตวั

อ่อนจนโตเตม็ตวั  

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต  OUTLET MALL ขนาดใหญ่ที!สุดในเกาะฮอกไกโด ภายในมีร้านคา้แบ
รนด์เนมต่างๆ กวา่ 120 ร้าน รวมถึงร้านคา้ปลอดภาษี และร้านจาํหน่ายสินคา้พืEนเมืองและสินคา้จากฟาร์ม
ทอ้งถิ!นประจาํเกาะฮอกไกโด ให้ท่านได้เลือกช้อปกนัอย่างเต็มที! จากนัEนนาํท่านเดินทางสู่ อิออนมอล 
ห้างสรรพสินค้าที!นิยมในหมู่นักท่องเที!ยว ภายในตกแต่งในรูปแบบที!ทนัสมยั  สไตล์ญี! ปุ่น มีร้านค้าที!
หลากหลายมากกวา่ 150 ร้าน เช่น MUJI, ร้าน 100 เยน, SARIO  STORE, CAPCOM GAMES ARCADE 
และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึ! งบางร้านไมต่อ้งเสียภาษีสินคา้สาํหรับนกัทอ่งเที!ยวชาติ 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ที�พกั KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทยีบเท่า 
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/  

 

วนัที�หก        เมืองซัปโปโร – สนามบินชิโตะเสะ – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํทา่นเดินทางสู่สนามบินชิโตะเสะ 

10.30 น.       นําท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดย  สายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 671 

15.30 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

******************************************************************************* 



 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 
 

วันเดินทาง ผู้ใหญ ่
เด็กอายุต่ํากว่า 
12 ปี มีเตียง 

เด็กอายุต่ํากว่า 
12 ปี ไม่มีเตียง 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

01 – 06 ตุลาคม 62 64,900.- 64,900.- 51,900.- 8,900.- 

08 – 13 ตุลาคม 62 64,900.- 64,900.- 51,900.- 8,900.- 
**ราคานี�รวมตั �วเครื�องบิน 

 

 
 

- การเดินทางในแต่ละครัE งตอ้งมีจาํนวนผูร่้วมเดินทางตัEงแต่ 15 ท่านขึEนไป บริษทัขอสงวนสิทธิr ในการเลื!อน หรือ
ยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัร์มีผูเ้ดินทางตํ!ากวา่ 15 ทา่นโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั
ก่อนการเดินทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวนัเดินทางมีมาตรฐานเดียวกนั แต่ราคาทวัร์อาจจะแตกต่างกนั
เนื!องจาก ตรงกบัวนัหยดุยาว เทศกาลต่างๆทัEงของไทยและประเทศญี!ปุ่น ราคาบตัรโดยสารเครื!องบินและโรงแรม
จะสูงกวา่ปกติ 

- เนื!องจากโรงแรมที!พกัในประเทศญี!ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก  (TWN)  ลูกคา้ที!ตอ้งการห้องพกัแบบเตียงเดียว
พกัคู ่(DBL) บางโรงแรมมีใหบ้ริการโดยไมต่อ้งเสียคา่ใชจ่้าย แต่บางโรงแรมตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ!มเติมและตอ้งทาํ
การรีเควสเขา้ไป (ติดต่อสอบถามเจา้หนา้ที!ก่อนการเดินทางทุกครัE ง) 

- เมื!อท่านเดินทางไปกบัคณะแลว้ งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ! งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละ
สิทธิr  ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการคืนไมว่า่กรณีใดๆทัEงสิEน 

- บริษทัฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได้
เนื!องจากผูเ้ดินทางอาจมีสิ!งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง, ภยัธรรมชาติ, การประทว้ง, การก่อจลาจล, 
ความล่าชา้การเลื!อนหรือยกเลิกเที!ยวบิน และอุบติัเหตุที!เกิดจากความประมาทของนกัทอ่งเที!ยวเอง 

-  
 
 

- ค่าบตัรโดยสารเครื!องบินไป – กลบั ชัEนประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัEน) สายการบิน และ เส้นทาง
ตามที!ระบุไวเ้ทา่นัEน 

- คา่ภาษีสนามบินและภาษีนํE ามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปลี!ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ!มใน
ภายหลงั ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิr ในการเรียกเกบ็จากทา่นตามความเป็นจริง 

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื�อนไขให้ละเอยีดก่อนทาํการจองทวัร์และชําระค่ามัดจํา 

อตัรานี2รวม 



 

 

 

 

 

- คา่พาหนะรับ-ส่ง และคา่เขา้ชมสถานที!ทอ่งเที!ยวต่างๆตามรายการที!ระบุไวเ้ทา่นัEน 
- คา่โรงแรมที!พกัตามระบุในรายการหรือเทียบเทา่ หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ทา่นเทา่นัEน 
- คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ของ บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั 
- หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเที!ยวคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทางไปกลบัพร้อมลูกคา้ 1 ทา่น 
- สมนาคุณทุกทา่นดว้ยกระเป๋า ทา่นละ 1 ใบ 

 

 

- คา่ทาํหนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื!องดื!ม และอาหารที!สั!งเพิ!มเติม

นอกเหนือจากที!บริษทัฯจดัให ้เป็นตน้ 
- คา่นํEาหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีนํEาหนกัเกินกวา่ที!สายการบินกาํหนดไว ้ 
- คา่ธรรมเนียมในการยื!นวซ่ีาสาํหรับคนต่างชาติ 
- คา่ธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิr ในการเรียกเกบ็จากทา่นตามความเป็นจริง 

 
 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการเลื!อนวนัเดินทาง
กลบัทา่นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ่้ายส่วนต่างที!สายการบินเรียกเกบ็ และการจดัที!นั!งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็น
ผูก้าํหนด ซึ! งทางบริษทัฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

- และในกรณีลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษทัฯไดด้าํเนินการออกบตัรโดยสารไปแลว้นัEน ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัEน กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที!บริษทัฯวา่สามารถคืนค่าโดยสารได้
หรือไม ่

- กรณีท่านมีความประสงค์ตอ้งการเปลี!ยนระดบัชัEนที!นั!งจากชัEนประหยดัเป็นชัEนธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัร
สะสมไมล์ จะดาํเนินได้ภายหลงั หลงัจากออกบตัรโดยสารกรุ๊ปแล้วเท่านัEน โดยผูโ้ดยสารตอ้งดาํเนินการทุก
ขัEนตอนดว้ยตวัทา่นเอง 

- ในกรณีที!ออกบตัรโดยสารไปแลว้นัEน ลูกคา้ไม่สามารถเดินทางไดแ้ละตอ้งการเปลี!ยนตวัผูเ้ดินทาง ในกรณีนีEทาง
บริษทัฯจะทาํการตรวจสอบกบัทางสายการบินก่อนวา่สามารถเปลี!ยนชื!อผูโ้ดยสารทา่นอื!นแทนไดห้รือไม่ กรณีถา้
สามารถเปลี!ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที!เกิดขึEนจริงในการเปลี!ยนแปลงบตัรโดยสาร ลูกค้าจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ
คา่ใชจ่้ายเองทัEงหมด 

- ทางสายการบินไม่รับจองที!นั!ง (LONG LEG) ลูกคา้ที!ประสงคที์!นั!งนีE  ทางลูกคา้ตอ้งชีE แจงเหตุผลหนา้เคาน์เตอร์
เช็คอินดว้ยตวัทา่นเองในวนัเดินทางที!สนามบิน 

อตัรานี2ไม่รวม 

บัตรโดยสารเครื�องบิน 



 

 

 

 

 

- ในบางรายการทวัร์ ที!ตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื!น นํE าหนกักระเป๋าอาจจะถูก
กาํหนดให้ตํ!าหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัE งนีE ขึEนอยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน ซึ! งผูเ้ดินทางสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัทา่นเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมลทุ์กครัE งที!กรอกรายละเอียดการจองทวัร์ที!ทางบริษทัฯส่งใหเ้พื!อประโยชน์ของตวัท่าน
เอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัEงขาไปและขากลบัไวเ้พื!อตรวจสอบกรณีท่านไม่ไดรั้บไมลส์ะสม ท่านสามารถ
ใชห้างบตัรโดยสารเพื!อยนืยนักบัทางสายการบินได)้ 
 

 
1. ส่งใบจองทวัร์และชําระเงินมดัจาํภายใน 3 วนั นับจากวนัที!จอง เงินมดัจาํถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน       

เงินมดัจาํทา่นละ 10,000 บาท 
2. ชาํระคา่ทวัร์ส่วนที!เหลือทัEงหมดล่วงหนา้ 20วนั ก่อนเดินทาง 
3. หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนที!เหลือตามกาํหนดวนัดงักวา่ ทางบริษทั ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื!อนไข 

และทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิr ในการคืนเงินมดัจาํตามเงื!อนไขการยกเลิก 
 

 
 

1. การเลื!อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางนัEน ต้องแจ้งทางบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษร (แฟกซ์-เมล์)              
ในวนัทาํการคือ วนัจนัทร์-วนัศุกร์ ตัEงแต่เวลา 09.00-17.30 น.  

2. หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื!อนไขใดเงื!อนไขหนึ! ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได้โดยอยูใ่นช่วงตาม
กาํหนดเวลา ทางบริษทัฯจะดาํเนินการเปลี!ยนชื!อผูโ้ดยสารใหม่ และขอคิดค่าใชจ่้ายเพิ!มในส่วนค่าเปลี!ยนชื!อบตัร
โดยสาร ทัEงนีEตอ้งไมอ่ยูใ่นเงื!อนไขบตัรโดยสารที!ไมอ่นุญาตให้เปลี!ยนชื!อและไมอ่นุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

3. (ในกรณียื!นวีซ่า) หากท่านยกเลิกการเดินทางอนัเนื!องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ!งในคณะของท่าน ไม่ไดรั้บการ
พิจารณาวีซ่า ไม่วา่จะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม อนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ! งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือ
ยกเลิกพร้อมกนัทัEงหมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเงื!อนไขขัEนตน้ 

 

ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง เกบ็เงิน กรณเีลื�อน หรือ ยกเลิก การเดินทาง หมายเหตุ 
ทางบริษทัฯไดท้าํการจองและชาํระคา่ใชจ่้าย
ตา่งๆที!เกี!ยวขอ้งกบัรายการท่องเที!ยวตา่งๆไว้
ล่วงหนา้ กบัทางสายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร 
และคา่เขา้ชมสถานที!ตา่งๆ เมื!อท่านตกลงชาํระ
เงินใหก้บัทางบริษทัฯแลว้ ถือวา่ท่านยอมรับ
เงื!อนไขการเดินทางที!ระบุไวท้ัEงหมด 

 <   10 วนั เกบ็คา่ทวัร์ทัEงหมด 100% 
11-15 วนั               เกบ็คา่ทวัร์ 50% 
16-30 วนั               เกบ็คา่มดัจาํทัEงหมด 100% 
35-45 วนั               เกบ็คา่มดัจาํ 50% 
> 45 วนั               คืนเงินทัEงหมด 

การชําระเงิน 

การเลื�อน /ยกเลกิ 


