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วนัแรก กรงุเทพฯ – ชิโตเซ่ 
20.30 น. คณะพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4   

เคาน์เตอร์ C โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแล         
ดา้นเอกสาร และสมัภาระในการเดนิทาง 

23.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 670 
 
วนัท่ีสอง ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – นิกเซ่มารีนพาร์ค – นัง่กระเช้าชมฟาร์มหมี –        

จิโกกดุานิ – ออนเซน็ 
08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทาง

ศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เขา้ชม นิกเซ่มารีนพารค์ 
พพิธิภณัฑ์สตัว์น ้า พบกบัขบวนพาเหรด นกเพนกวนิที่น่ารกัอย่างใกล้ชิดแค่มอืเอื้อม 
ชมโชว์แมวน ้า และโชว์ปลาโลมา นอกเหนือจากนัน้ท่านยงัจะได้รบัความเพลิดเพลิน
จากปลาซารด์นีนับหมื่นตวัทีว่่ายวนอยู่ในแทง้ก์กระจก โดยความสวยงามอยู่ตรงทีส่เีงนิ
เลื่อมของปลาตดักบัน ้าสนี ้าเงนิ ซึ่งการว่ายไปในทศิทางเดยีวกนัอย่างพรอ้มเพรยีงนัน้
หาดไูดย้ากในอควาเรีย่มทัว่ไป โดยเฉพาะโชวก์ารใหอ้าหารปลา ท่านยงัจะไดเ้ขา้อุโมงค์
ใต้น ้ าเพื่อดูปลาฉลาม และสตัว์ทะเลอนุรกัษ์ที่หายาก เช่น ปลาหมึกยกัษ์ เต่าทะเล 
มา้น ้า และอื่นๆ อกีมากมาย 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เซท็หม้อไฟสไตลญ่ี์ปุ่ น) 
บ่าย น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า สู่ ฟารม์หมีโนโบริเบทสึ ชมหมสีายพนัธุ์พืน้เมอืงฮอกไกโด 

ไม่ว่าจะเป็นหมสีนี ้าตาลหรอืหมดี ามากกว่า 100 ตวั โดยเฉพาะหมสีนี ้าตาลทีห่าได้ยาก
ในปัจจุบนัซึ่งพบไดท้ี่เกาะฮอกไกโด เกาะซาคารนิ และหมู่เกาะคูรนิเท่านัน้ และพบกบั
กิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ เช่น โชว์หมีโล้ชิงช้า ให้อาหารหมีอย่างใกล้ชิดโดยมีเพียง
กระจกกัน้ระหว่างท่าน และหมตีวัใหญ่ที่คอยโบกไม้โบกมอืต้อนรบัท่าน และร่วมสนุก
กบัการทายผลการแขง่วิง่เป็ดเพือ่ลุน้รบัขอรางวลั เป็นตน้ จากนัน้น าท่านชม จิโกกดุานิ  
ซึ่งมีความหมายว่า หุบผานรก เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน ้ าพุร้อน          
และบ่อโคลนเดือดส่งเสยีงค ารามดัง่ภูเขาไฟที่ก าลงัจะระเบิด และบรเิวณนี้จะมคีวนัสี
ขาวพวยพุง่ออกมาตามรอยแยกของหนิ อนัเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิีย่งัคงอยู่  
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น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั NOBORIBETSU MAHOROBA HOTEL หรือเทียบเท่า  
http://www.h-mahoroba.jp/ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ให้ท่านได้อ่ิมหน าส าราญกบับุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตลญ่ี์ปุ่ นและบุฟเฟ่ต์ขาป ู

 
 
 

 
 

*** หลงัรบัประทานอาหารค ่าขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตล์ญี่ปุ่ น หรอืทีเ่รยีก
กนัว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทาง และชาว
ญีปุ่่ นยงัเชื่อกนัว่าการอาบน ้าแร่นัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 

วนัท่ีสาม ลานหิมะนอรท์ สโนวแ์ลนด์ (กิจจกรรม Snow Tube + Snow Rafting) – 
ช้อปป้ิงมิตซุย เอ้าทเ์ลต็ – ซปัโปโร – พิพิธภณัฑเ์บียรซ์ปัโปโร  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ลานหิมะนอรท์ สโนวแ์ลนด ์ทุกท่านจะไดส้นุกสนานเพลดิเพลนิกบั
หมิะแบบสบายๆ ไม่ว่าจะเป็นกจิกรรม ห่วงยางล่ืนหิมะ หรือ (Snow Tube) รวมไปถงึ 
สโนวร์าฟต้ิง (Snow Rafting)  

  

 
 

 
 
 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เซท็ญ่ีปุ่ น) 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคิตะฮิโรชิม่า เพื่อ ช้อปป้ิง มิตซุย เอ้าท์เลต็ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิง

ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่ นที่รวบรวมของแบรนด์เนมชัน้น าราคาพิเศษ ให้ท่านได้
เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซื้อสนิค้าชื่อดงัมากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, 
Prada, G2000 เป็นตน้  

 
 
 

http://www.h-mahoroba.jp/
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สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร เป็นเมอืงหลวงของภูมภิาคฮอกไกโด         
และมพีืน้ทีข่นาดใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของญี่ปุ่ น และมชีื่อเสยีงระดบัโลกในปี ค.ศ.1972 คอื
ช่วงจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาวที่นี่  และเป็นเมืองที่รู้จ ักกันดีในการจัด
เทศกาลหมิะ ราเมน และเบยีร ์ 

น าท่านเข้าชม พิพิธภณัฑ์เบียร์ซัปโปโร หรอื ซัปโปโรเบียร์การเ์ด้น เป็น
อาคารซึ่งก่อสร้างด้วยอิฐเปิดเมื่อปี ค.ศ.1987 ในสมยัเมจิเคยเป็น โรงกลัน่ 
ภายในพพิธิภณัฑจ์ะแนะน าประวตัขิองเบยีรใ์นญี่ปุ่ น และกระบวนการขัน้ตอน
การผลติเบยีร ์  
พิเศษ!!  ใหทุ้กท่านไดล้องลิม้รสเบยีรส์ดๆ ทีผ่ลติออกมาใหม่ๆ ท่านละ 1 แกว้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู สไตลญ่ี์ปุ่ น) 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั KEIO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/ 

วนัท่ีส่ี  โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอน ้าโบราณ – พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี – 
ซปัโปโร – หมู่บ้านชอ็กโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) – ช้อปป้ิงย่านทานุกิ  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ          
ซึ่ งในสมัยก่ อนประมาณ  ค .ศ .1920 ที่ ยุ ค
อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอืเฟ่ืองฟูคลองนี้
เคยถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจาก
คลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยงัท่าเรอืบรเิวณ
ปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกบัววิคลองซึ่งเป็นจุด
ถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของเมืองและเดินเล่นตามอัธยาศัย ให้ท่านถ่ายรูปที่ระลึกกับ 
นาฬิกาไอน ้าโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรอืนบนโลกเท่านัน้ นาฬิกานี้จะพ่นไอน ้ า 
ประกอบกับมีเสียงดนตรดีังขึ้นทุกๆ 15 นาที และเข้าชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
อาคารเก่าแก่สองชัน้ที่ภายนอกถูกสรา้งขึ้นจากอฐิแดง แต่โครงสร้างภายในท าด้วยไม ้
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่
เก่าแก่ และควรค่าแก่การอนุรกัษ์ให้เป็นสมบตัิของชาติ **ส าหรบัท่านใดสนใจที่จะท า
กล่องดนตรทีีม่อีนัเดยีวในโลกดว้ยฝีมอืของท่านเอง สามารถเลอืกกล่องเพลงและตุ๊กตา
ประดบัต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อทีท่่านจะไดเ้ก็บความประทบัใจใส่ลงใน
กล่องดนตรแีละเป็นของทีร่ะลกึจากเมอืงโอตารุ (มคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ 1,500 เยน)  

 
 
  

https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/
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 เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เซท็ญ่ีปุ่ น) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) 

เป็นแหล่งผลติชอ็กโกแลต ทีม่ชีื่อเสยีงของญี่ปุ่ น และดคูลาสสคิ
น่ารกัไปอกีแบบ ซึ่งชอ็กโกแลตที่ขึน้ชื่อที่สุดของที่นี่คอื Shiroi 
Koibito มีความหมายว่า ช็อกโกแลตขาวของคนรกั สามารถ
เลอืกซื้อกลบัไปให้คนที่ท่านรกั หรอืว่าซื้อเป็นของฝากตดิไม้ติดมอืกลบับ้าน จากนัน้

อสิระให้ทท่านชอ้ปป้ิงกนัที่ ย่านทานุกิ ท่านจะไดเ้ลอืก
ซื้อสนิค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ 
กลอ้งถ่ายรูป ของฝาก ของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ สนิคา้แบรนด์
เนม เครื่องส าอางค ์เป็นตน้  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั KEIO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/ 
**หมายเหตุ : ส าหรบัลูกค้าที่ต้องการห้องพักเตียงใหญ่ นอน 2 คน จะมีค่าใช้จ่าย
เพิม่เตมิ คนืละ 2,500 บาท และหอ้งมจี านวนจ ากดั** 

 

วนัท่ีห้า              ซปัโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลา – ท าเนียบรฐับาลเก่า            
               (ด้านนอก) – หอนาฬิกา (ด้านนอก) – ชิโตเซ่ – อิออน มอลล ์ 

 เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านสักการะ ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าลัทธิ
ชนิโต ตัง้อยู่ภายในสวนสาธารณะ มะรุยะมะ เดมิชื่อศาล
เจ้าซปัโปโร ภายหลงัได้เปลี่ยนชื่อเป็นศาลเจ้าฮอกไกโด 
เพื่อให้สมกบัความยิง่ใหญ่ของเกาะฮอกไกโดทีม่ศีาลเจ้า
ชินโตนี้คอยปกปักรกัษาให้ชาวเกาะฮอกไกโดมีความ

สงบสุข ถงึแม้จะไม่ไดม้ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานเก่าแก่นับพนัปี แต่ทีน่ี่กเ็ป็นทีส่ าหรบั
ให้คนท้องถิน่ได้กราบไหว้สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่สงิสถติอยู่เพื่อเป็นขวญั และก าลงัใจ หลงัจาก
นัน้น าท่านเยอืน ตลาดปลาเมืองซปัโปโร ซึ่งในทุกๆ เชา้ของทีน่ี่ จะมผีกั ผลไมเ้กบ็มา
สดๆ จากหลากหลายแหล่งทัว่ฮอกไกโด และปลาทีจ่บัมาสดๆ ถูกน ารวมอยู่ทีน่ี่ รวมไป
ถึงร้านผลไม้ ร้านอาหารแห้ง ร้านปลาตากแห้ง และอื่นๆ เรยีงรายกว่า 60 ร้าน ทัง้
ร้านซูชิและร้านอาหารชุดที่ใช้ว ัตถุดิบจากตลาด ให้ท่านสามารถลิ้มรสอาหารของ
ฤดกูาลนัน้ๆ ในราคาย่อมเยาวไ์ด ้
 
 
 

https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยัในตลาดปลา 
บ่าย น าท่านชม ท าเนียบรฐับาลเก่า (ด้านนอก) เป็นอาคารสไตล์นีโอ บาร๊อค อเมรกิา       

ทีส่รา้งดว้ยอฐิสแีดงทัง้หลงั โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรฐับาลแห่งรฐัแมสซาซู
เซตส ์สหรฐัอเมรกิา ใชอ้ฐิมากกว่า 2.5 ลา้นก้อน ตกึแดงหลงันี้ใชเ้ป็นที่ท าการรฐับาลฮ
อกไกโดตัง้แต่ปี ค.ศ.1886 และใชต้่อเนื่องยาวมานานถงึ 80 ปี ก่อนทีจ่ะยา้ยไปทีท่ าการ
หลงัใหม่เป็นอาคารสงู 10 ชัน้ ซึ่งตัง้อยู่ดา้นหลงัตกึแดงหลงันี้ ในปัจจุบนัอาคารเก่าทีย่งั
งดงามอยู่นัน้ ไดร้บัการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูกไฟไหมเ้มื่อปี ค.ศ.1911 และชม 
หอนาฬิกา (ด้านนอก) ซึ่งมคีวามเก่าแก่มากจนกลายเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของซปัโป
โรอกีแห่งหนึ่ง สรา้งตัง้แต่ ค.ศ.1878 อาคารแรกเริม่เดมิทใีช้เป็นที่ฝึกงานของวทิยาลยั
การเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน                
หอนาฬกิาถูกสรา้งและมเีสยีงระฆงัตบีอกเวลามาตัง้แต่ปี ค.ศ.1881 จนถงึปัจจุบนัน้ีกย็งั
บอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กบัเมอืงซปัโปโรมานาน จงึไดร้บัการ
ขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่ าคญัอกีแห่งหนึ่งของชาต ิ 

 
 
 
 
 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ชิโตเซ่ เยือน ห้างอิออนมอล์ ห้างที่รวมเอา
ซูเปอร์มาร์เก็ต และช้อปป้ิงมอลล์ไว้ด้วยกนั มสีาขาอยู่มากมายทัว่ประเทศญี่ปุ่ น และ
เนื่องจากมสีนิคา้หลากหลายครบครนัตัง้แต่เสือ้ผา้เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสอื 
ยาชนิดต่างๆ รา้นคา้รา้นอาหาร ต่างๆ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.air-terminal-hotel.jp/ 
 

วนัท่ีหก ชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้สู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อตรวจเชค็เอกสารการเดนิทาง และสมัภาระเตรยีม
ตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  

10.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 671 
15.50 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 

https://www.air-terminal-hotel.jp/
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง :    มีนาคม    10 – 15 

 
หมายเหตุ: กรณุาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 

- การเดินทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดินทางตัง้แต่ 10 ท่านขึ้นไป บรษิัทขอสงวน

สิทธิใ์นการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต ่ ากว่า  10 ท่าน             

โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดียวกนั แต่ราคาทวัร์

อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกบัวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทย  และประเทศ

ญีปุ่่ น ราคาตัว๋เครื่องบนิ และโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมที่พกัในประเทศญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ

ห้องพกัแบบเตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม

ต้องเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิและต้องรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทาง

ทุกครัง้)  

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพร้อม

คณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บริษัทฯไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า

ประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิก

เทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 49,900.- 29,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 44,900.- 26,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 39,900.- 23,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 8,000.- 8,000.- 
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อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบินไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบิน 

และ เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-สง่ และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัร์ผู้มปีระสบการณ์น าเที่ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไป

กลบัพรอ้มลูกคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- บรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร        

ทีส่ ัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนดคือ 30 กิโลกรมั        

ต่อท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัที่

นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง

ได ้ 
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- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบรษิัทฯได้ด าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู้

เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่

บรษิทัฯว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณีท่านมคีวามประสงคต์้องการเปลีย่นระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะด าเนินได้ภายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผู้โดยสาร

ตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้

เดนิทางในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสาร

ท่านอื่นแทนได้หรอืไม่  กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนไดจ้ะมคี่าใชจ่้ายที่เกดิขึ้นจรงิในการเปลี่ยน

ตัว๋ ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบินไม่รบัจองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นัง่ตรงนี้  ทางลูกค้าต้อง

ชีแ้จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบินไทยก าหนดให้น ้ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่

สามารถน าขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกนิ 7 กก. และมคีวาม กว้าง+

ยาว+สูง ไม่เกนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางด้วยสายการบนิอื่น ต้อง

ตรวจสอบเรื่องน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได ้  

50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขระหว่างสายการ

บนินัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยู่กบัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดร้บัไมล์สะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้ 
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