
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กาํหนดการเดนิทาง  5 – 10 ธันวาคม 2562 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 
20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัดูแลดา้นเอกสาร
และสมัภาระในการเดนิทาง 

23.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองชิโตเซ่ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 670 
 
 

HHOOKKKKAAIIDDOO  ––  HHAAKKOODDAATTEE  77DD  55NN 



 

 

วนัท่ีสอง ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – จิโกกดุานิ – ชมวิวทะเลสาบโทยะ –  
  ** Hakodate Christmas Fantasy ** – ออนเซน็ 
08.30 น. ถึง สนามบินชิโตเซ่ ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร

เรยีบรอ้ยแล้ว ต่อมานําท่านเดนิทางไปยงั เมืองโนโบริเบทสึ เมอืงกลางหุบเขาทาง
ตะวนัตกเฉียงใต้ของฮอกไกโด เที่ยวชม จิโกกดุานิ ซึ่งมคีวามหมายว่าหุบผานรก ซึ่ง
เ
กิ
ด
จ
า
ก
ภเูขาไฟทีย่งัไมด่บั จงึก่อใหเ้กดิน้ําพุรอ้น และบ่อโคลนเดอืดตามธรรมชาต ิอุดมไปดว้ย
แร่กํามะถนั ซึ่งเกดิจากความรอ้นใต้พภิพ บรเิวณดา้นบนของผวิดนิจะมแีร่กํามะถนัสี
เหลอืงเป็นจํานวนมาก ซึ่งท่านจะพบเหน็ควนัทีเ่กดิจากความรอ้นพวยพุ่งขึน้มาจากใต้
ดนิตลอดเวลา จากนัน้นําท่านชม วิวทะเลสาบโทยะ ท่านสามารถมองเหน็ทศันียภาพ
ของทะเลสาบโทยะ รวมถงึเกาะนาคาจมิะ เขาอุสุ เขาโชวะชนิซงั ทีใ่หท้่านไดถ่้ายภาพ
ประทบัใจตามอธัยาศยั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็หม้อไฟสไตลญ่ี์ปุ่ น ) 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ เมอืงที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของภูมภิาคฮอกไกโด 

ตัง้อยู่ปลายสุดทางตอนใต้ของเกาะ มชีื่อเสยีงดา้นทวิทศัน์ที่สวยงาม และอาหารทะเล
สดใหม่ ต่อมาเดนิทางสู ่โกดงัอิฐแดง ซึง่ไดป้รบัปรุงมาจากคลงัสนิคา้อฐิสแีดงทีเ่คยใช้
ค้าขายในปลายสมยัเอโดะ ตัง้อยู่รมิแม่น้ําของ
อ่ าวฮาโกดาเต ะ  ศู น ย์ รวมแหล่ งช้ อป ป้ิ ง 
ร้านอาหาร และสถานบันเทิงที่ให้บรรยากาศ
เก่าๆ  นอกจากร้านขายของที่ระลึกทันสมัย 
เสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นขายอุปกรณ์ตกแต่งบา้น และ
รา้นขนมหวานแล้ว ยงัมรี้านอาหาร ลานเบียร ์
โบสถ์สําหรบัจัดพิธีแต่งงานอีกด้วย จากนัน้นําท่านเข้าชม Hakodate Christmas 
Fantasy หรือ งานแสงสีแห่งคริสต์มาสประจาํเมืองท่าฮาโกดาเตะ ทีม่าพรอ้มต้น
ครสิต์มาสขนาดยกัษ์ประดบัไฟ เวทงีานพธิกีารต่างๆ และมคีนดงัของญี่ปุ่ นมารว่มออก



 

อเีวน้ท ์อกีทัง้ภายในงานยงัมกีารจุดไฟตน้ครสิตม์าสและจุดพลุอยา่งสวยงามใหท้่านชม
อกีดว้ย 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั HEISEIKAN KAIYOTEI HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.kaiyo-tei.com/ 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 

*** หลงัรบัประทานอาหารคํ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น้ําแรส่ไตลญ์ีปุ่่ น หรอืทีเ่รยีก
กนัว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทาง และชาว
ญีปุ่่ นยงัเชื่อกนัวา่การอาบน้ําแรน่ัน้จะทาํใหผ้วิพรรณมสีขุภาพดอีกีดว้ย *** 
 

วนัท่ีสาม ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – หอคอยโกะเรียวคะค ุ– เมืองโทยะ  
  ฟารม์หมีสีน้ําตาล – ออนเซน็ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางชม ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ตลาดเชา้ทีเ่ปิดตหีา้ถงึเทีย่งตรง ในตลาดจะ
จําหน่ายอาหารทะเลสด เช่น ปู, ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่น พรอ้มทัง้ผลไม้ต่างๆ 
หลงัจากนัน้นําทา่นเขา้ชม หอคอยโกะเรียวคะค ุซึง่หอคอยแหง่น้ีสงู 
10 เมตร เป็นจุดชมววิทีส่ามารถมองเหน็ทวิทศัน์รอบสวนสาธารณะ 
โกะเรยีวคะคุทัง้หมดได ้ไมเ่พยีงแต่จะเหน็ป้อมรปูดาวอนัสวยงาม 
เทา่นัน้ แต่ยงัเหน็ภเูขาฮาโกดาเตะ  
ชอ่งแคบทสกึาร ุและเทอืกเขาโยโคทส ึ
อกีดว้ย 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น ) 
บา่ย สมควรแก่ เวลานํ าทุ กท่ าน เดินทางสู่  เมื อ งโทยะ           

เพือ่เขา้ชม ฟารม์หมีสีน้ําตาล หรอืศนูยอ์นุรกัษ์พนัธุห์มสีี
น้ําตาล ซึ่งเป็นหมพีนัธุ์ที่หาไดย้ากในปัจจุบนั และจะพบ
ไดท้ีเ่พยีงเกาะฮอกไกโด เกาะซาคารนิ และหมูเ่กาะครูนิ 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั TOYA SUN PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.toyasunpalace.co.jp/room/ 



 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
*** หลงัรบัประทานอาหารคํ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น้ําแรส่ไตลญ์ีปุ่่ น หรอืทีเ่รยีก
กนัว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทาง และชาว
ญีปุ่่ นยงัเชื่อกนัวา่การอาบน้ําแรน่ัน้จะทาํใหผ้วิพรรณมสีขุภาพดอีกีดว้ย *** 

 

วนัท่ีส่ี คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอน้ําโบราณ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี –  
  ช้อปป้ิงทานุกิ – ** เทศกาล Sapporo White Illumination ** 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโอตาร ุเทีย่วชม คลองโอตาร ุทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และ
เชื่อมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมยัก่อนที่
ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอืเฟ่ืองฟู  
คลองน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนส่ง
สนิคา้จากคลงัสนิคา้ในตวัเมอืงออกไปยงั
ท่าเรอืบรเิวณปากอ่าว พรอ้มทัง้ให้ท่าน
ถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่
เป็นไฮไลท์ของเมือง นอกจากน้ีท่าน

สามารถเดนิเล่นตามอธัยาศยั ชมอาคารเก่าแก่รมิคลองและววิทวิทศัน์ทีส่วยงามไดอ้กี
ดว้ย จากนัน้ใหท้่านถ่ายรูปที่ระลกึกบั นาฬิกาไอน้ําโบราณ ที่เหลอือยู่เพยีง 2 เรอืน
บนโลกเท่านัน้ ซึ่งนาฬิกาน้ีจะพ่นไอน้ํา ประกอบกบัมเีสยีงดนตรดีงัขึน้ทุกๆ 15 นาท ี
ต่อดว้ยเขา้ชม พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชัน้ทีภ่ายนอกถูกสรา้งขึน้จาก
อฐิแดงแต่โครงสรา้งภายในทําดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์ห่งน้ีสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1910 ปัจจุบนั
นับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรกัษ์ให้เป็นสมบตัิของ
ชาต ิ
** สาํหรบัท่านใดสนใจทีจ่ะทํากล่องดนตรทีีม่อีนัเดยีวในโลกดว้ยฝีมอืของท่านเอง ท่าน
สามารถเลอืกกล่องเพลง และตุ๊กตาประดบัต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่
ท่านจะได้เก็บความประทบัใจใส่ลงในกล่องดนตรแีละเป็นของที่ระลกึจากเมอืงโอตาร ุ
(ทา่นใดทีส่นใจทาํกล่องดนตรมีคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ1,500 เยน) **  

 
 

 



 

สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร เป็นเมอืงหลวงของภูมภิาคฮอกไกโด และมี
พืน้ทีข่นาดใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของญีปุ่่ น ในช่วงสมยัเริม่ตน้ยุคเมจมิกีารพฒันาฮอกไกโด 
ทาํใหซ้ปัโปโรไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นศูนยก์ลางการบรหิารภูมภิาค เป็นไปตามคาํแนะนําของ
ผูเ้ชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ดงันัน้ซปัโปโรจงึสรา้งขึน้บนพื้นฐานของระบบแบบอเมรกิา
เหนือซปัโปโรมชีื่อเสยีงระดบัโลกในปีค.ศ. 1972 คอืช่วงจดัแข่งขนักฬีาโอลมิปิกเกมส์
ฤดหูนาวทีน่ี่ และเป็นเมอืงทีรู่จ้กักนัดใีนการจดัเทศกาลหมิะ ราเมน และเบยีร ์ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( บฟุเฟ่ตป้ิ์งย่างพร้อมขาป ู) 
พิเศษ! ใหทุ้กท่านไดเ้ต็มอิม่กบัขาปูยกัษ์ 3 ชนิดแบบสดๆ ใหม่ๆ ซาชมิ ิซูช ิเทม็ปุระ
พรอ้มอาหารทะเลป้ิงยา่ง รวมไปถงึเน้ือหม ูเน้ือไก่ เน้ือววั และเครือ่งดื่มซอฟดริง้ ** 
 
 
 
 

 
บา่ย นําท่านชอ้ปป้ิงกนัใหจุ้ใจที ่ย่านทานุกิ ย่านชอ้ปป้ิงในร่มทีม่ลีกัษณะเป็นถนนเสน้ยาว

ประมาณ  1 กิโลเมตร โดย 2 ฝัง่จะเต็มไปด้วย
รา้นค้ามากมายหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นของที่
ระลกึ ขนม เสื้อผา้ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส ์ 
กล้อ ง ถ่ าย รูป  ของฝ าก  สิน ค้ าแบ รนด์ เน ม 
เครื่องสาํอางค ์สนิคา้มอืสอง รวมไปถงึรา้นอาหาร
ต่างๆ เป็นตน้  

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ อิสระตามอธัยาศยั 
จากนัน้นําท่านชม เทศกาล Sapporo White Illumination เป็นการจดัแสดงแสงส ี

ยามคํ่าคนืใจกลางเมอืงซปัโปโร ใหทุ้ก
ท่านไดถ่้ายภาพประทบัใจกบัความโร
แม น ติ ก ข อ งแ ส งสี ใน เท ศ ก าล น้ี 
ลกัษณะการจดังานจะมกีารแบ่งพื้นที่
ในแต่ละส่วนของยา่นใจกลางเมอืงและ
ตามถนนเสน้การคา้หลกั  

 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั SAPPORO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.princehotels.co.jp/sapporo/ 



 

วนัท่ีห้า ซปัโปโร  –  ** อิสระช้อปป้ิงในเมืองซปัโปโร ** ( ไม่มีรถบสับริการ )  
 เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ย่านซูซูกิโนะ 
เป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของญี่ปุ่ น เต็มไปด้วยร้านค้า บาร ์
รา้นอาหาร รา้นคาราโอเกะ และตู้ปาจงิโกะ รวมกว่า 4,000 รา้น มป้ีายรา้นคา้สว่างไส
วยามคํ่าคนืจนถงึเทีย่งคนืเลยทเีดยีว 
ซปัโปโรแฟคตอร่ี  
เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ในตวัเมอืงซปัโปโร ทีเ่น้นในเรื่องของความหรหูราโอ่อ่า
เป็นพเิศษ เน่ืองจากก่อนหน้าทีก่ลายมาเป็นหา้งสรรพสนิคา้สุดโดง่ดงั บรเิวณแหง่น้ีเคย
เป็นโรงงานที่ผลติเบยีรม์าก่อน แลว้ต่อมาจงึถูกนํามาดดัแปลงใหเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิงชื่อ
ดงัในเมืองซปัโปโร ซึ่งความโดดเด่นก็อยู่ที่โถงของห้างที่มลีกัษณะเป็นเรอืนกระจก
ขนาดใหญ่เหมาะแก่การถ่ายรูป ส่วนรา้นค้าทัว่ๆ ไปจะเน้นไปที่ของแต่งบ้าน สนิค้า
เบด็เตลด็ คาเฟ่กาแฟ และเบยีรใ์หคุ้ณไดน้ัง่พกัผอ่นระหวา่งรอคนอื่นชอ้ปป้ิงกนั 
JR ทาวเวอร ์
อาคารสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกบัสถานี JR ซปัโปโร ที่รวมเอาสถานที่ต่างๆ 
ไวด้ว้ยกนั อาท ิชอ้ปป้ิงเซน็เตอร,์ ออฟฟิศ, จุดชมววิ T38, นอกจากน้ีศูนยก์ารคา้ใตด้นิ
ยงัมรีา้นขายของฝากจากฮอกไกโด, ศนูยอ์าหารสไตลธ์มีพารค์ ราเมน รพีบัลคิ ซปัโปโร 
และรา้นขายสง่อกีดว้ย 
รบัประทานอาหารกลางวนั และคํา่อิสระตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั SAPPORO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.princehotels.co.jp/sapporo/ 

 

วนัท่ีหก ซปัโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลา – มิตซุย เอ้าทเ์ลต็ – ชิโตเซ่ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสกัการะ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจา้ลทัธชินิโต ซึ่งตัง้อยู่ภายในสวนสาธารณะ    
มะรุยะมะ เดมิชื่อศาลเจา้ซปัโปโร ภายหลงัไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็นศาลเจา้ฮอกไกโด เพื่อให้
สมกบัความยิง่ใหญ่ของเกาะฮอกไกโดที่มศีาลเจา้ชนิโตน้ีคอยปกปักรกัษาใหช้าวเกาะ 
ฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นับพนัปี     
แต่ที่น่ีก็เป็นที่สําหรบัให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่สงิสถิตอยู่เพื่อเป็นขวญั
และกาํลงัใจ จากนัน้นําท่านเยอืน ตลาดปลาเมืองซปัโปโร ซึง่ในทุกๆ เชา้ของทีน่ี่ จะมี
ผกั ผลไมเ้กบ็มาสดๆ จากหลากหลายแหล่งทัว่ฮอกไกโด และปลาทีจ่บัมาสดๆ ถูกนํา
รวมอยู่ที่น่ี รวมไปถึงรา้นผลไม ้รา้นอาหารแหง้ รา้นปลาตากแหง้ และอื่นๆ เรยีงราย



 

กว่า 60 รา้น ทัง้รา้นซูชแิละรา้นอาหารชุดทีใ่ชว้ตัถุดบิจากตลาด ใหท้่านสามารถลิ้มรส
อาหารของฤดกูาลนัน้ๆ ในราคายอ่มเยาวไ์ด ้

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั 
 

 
 

 
 
 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่เมืองคิตะฮิโรชิม่า เพื่อใหท้่านชอ้ปป้ิงกนัใหจุ้ใจที ่มิตซุย เอ้าทเ์ลต็ 

แหล่งชอ้ปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงในญี่ปุ่ นที่รวบรวมของแบรนด์เนมชัน้นําราคาพเิศษ 
ใหท้่านได้เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซื้อสนิค้าชื่อดงัมากมาย อาท ิNike, Gaps, Adidas, 
MK, Elle, Prada, G2000 เป็นตน้  
 
 
 

 
 
 
 
คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ อิสระตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลา นําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรม 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั GRAND TERRACE CHITOSE HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://breezbay-group.com/hgt-chitose/ 

 

วนัท่ีเจด็ สนามบินชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระ
เตรยีมตวัเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

10.00 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 671 
15.50 น. เดนิทางถงึ สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

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



 

อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง :  05 – 10   ธนัวาคม 2562 
 

 

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเง่ือนไขให้ละเอยีดก่อนทาํการจองทวัร์และชําระค่ามัดจาํ 
- การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีจาํนวนผูร่้วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านข้ึนไป บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเล่ือน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทวัร์มีผูเ้ดินทางตํ่ากวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดินทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวนัเดินทางมีมาตรฐานเดียวกนั แต่ราคาทวัร์อาจจะ

แตกต่างกนัเน่ืองจาก ตรงกบัวนัหยดุยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศญ่ีปุ่น ราคาตัว๋

เคร่ืองบินและโรงแรมจะสูงกวา่ปกติ 

- เน่ืองจากโรงแรมท่ีพกัในประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกคา้ท่ีตอ้งการ

หอ้งพกัแบบเตียงเดียวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย แต่บางโรงแรมตอ้ง

เสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมและตอ้งรีเควสเขา้ไป (ติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีก่อนการเดินทางทุกคร้ัง)  

- เม่ือท่านเดินทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ 

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

- บริษทัฯไม่รับผดิชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขา้ประเทศ

ของผูเ้ดินทางไดเ้น่ืองจากผูเ้ดินทางอาจมีส่ิงผดิกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง, ภยั

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 49,900.- 30,900.- 
เดก็อายตุํา่กว่า 12 ปี พกัรวมผูใ้หญ่ มีเตียง 44,900.- 27,900.- 
เดก็อายตุํา่กว่า 12 ปี พกัรวมผูใ้หญ่ ไม่มีเตียง 39,900.- 24,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 8,000.- 8,000.- 



 

ธรรมชาติ, การประทว้ง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเล่ือนหรือยกเลิกเท่ียวบิน และอุบติัเหตุ

ท่ีเกิดจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

อตัรานีร้วม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ 

เสน้ทางตามท่ีระบุไวเ้ท่านั้น 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีนํ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปล่ียนแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลงั ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็จากท่านตามความ

เป็นจริง 

- ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามรายการท่ีระบุไวเ้ท่านั้น 

- ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านั้น 

- ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอนั

เน่ืองมาจากอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั 

- หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวคอยดูแลอาํนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลบั

พร้อมลูกคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- บริการนํ้าด่ืมบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

อตัรานีไ้ม่รวม 
- ค่าทาํหนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืม และอาหารท่ีสัง่

เพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีนํ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าสาํหรับคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆ จากสายการบิน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็จากท่านตามความ

เป็นจริง 

 



 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการ

เล่ือนวนัเดินทางกลบัท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่

ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณีลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษทัฯไดด้าํเนินการออกตัว๋ไปแลว้นั้น ผูเ้ดินทาง

ตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯวา่

สามารถคืนค่าโดยสารไดห้รือไม่ 

- กรณีท่านมีความประสงคต์อ้งการเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะดาํเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านั้น โดยผูโ้ดยสารตอ้ง

ดาํเนินการทุกขั้นตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดินทางได ้และตอ้งการเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง

ในกรณีน้ีทางบริษทัฯจะเช็คกบัทางสายการบินก่อนวา่สามารถเปล่ียนช่ือผูโ้ดยสารท่านอ่ืนแทน

ไดห้รือไม่ กรณีถา้สามารถเปล่ียนไดจ้ะมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในการเปล่ียนตัว๋ ลูกคา้จะตอ้ง

เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายตรงน้ีเองทั้งหมด 

- ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ (LONG LEG) ลูกคา้ท่ีประสงคท่ี์นัง่ตรงน้ี ทางลูกคา้ตอ้งช้ีแจง

เหตุผลหนา้เคาน์เตอร์เช็คอินดว้ยตวัท่านเองในวนัเดินทางท่ีสนามบิน 

- สายการบินไทยกาํหนดใหน้ํ้าหนกักระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ท่ีสามารถ

นาํข้ึนเคร่ืองไดอ้ยูใ่นความดูแลของท่านนํ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดินทางดว้ยสายการบินอ่ืน ตอ้งตรวจสอบเร่ือง

นํ้าหนกัและจาํนวน สมัภาระอีกคร้ังกบัเจา้หนา้ท่ี 

- การสะสมไมลข์องสายการบินไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้

50 % ส่วนสายการบินอ่ืนๆในเครือ STAR ALLIANCE ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขระหวา่งสายการบิน

นั้นๆกบัการบินไทย ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขข้ึนอยูก่บัสิทธ์ิของสายการบิน 

- ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอ่ืน นํ้าหนกั

กระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่าหรือสูงกวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสาย

การบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 



 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมลทุ์กคร้ังท่ีกรอกรายละเอียดการจองทวัร์ท่ีทางบริษทัฯส่งใหเ้พื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเกบ็หางบตัรโดยสารทั้งขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดรั้บไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพ่ือยนืยนักบัทางสายการบินได)้ 

 


