
 

SAPPORO 

THAI AIRWAYS 

เที่ยวซัปโปโร 6 วัน 4 คืน  

 
 

 
 

 

วันท่ี กำหนดการเดินทาง อาหาร โรงแรม 

วนัที1่ 
สนามบนิสวุรรณภมู ิถงึ สนามบนิชโิตเซะ โดยสายการบนิ 
TG670 23:55 – 08:20  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

วนัที2่ สนามบนิชโิตเซะ – สวนฟรุะโนะ – หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาว่า – 
สวนสัตวห์มขีาว 

 
 
- L D 

ASAHIKAWA 

MANSEIKAKU HOTEL 
OR OTARU HOTEL  

หรอื เทยีบเท่า 

 

วนัที3่ 
เมอืงโอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงงาน
เครือ่งแกว้ – ถนนซาไกมาจ ิ– สก ีรสีอรท์ (เฉพาะฤดหูนาว

เท่านัน้) 

B L D 

TOYA SAN PALACE 
HOTEL OR 

NOBORIBETSU ONSEN 

HOTEL หรอื เทยีบเท่า 

 

วนัที4่ หบุเขานรกจโิงคดุาน ิ– ภเูขาไฟโชวะชนิซัน – หมู่บา้นไอนุ – 

สวนผลไม ้– ธรรมเนยีบรฐับาลหลังเกา่  
B 

 

 
- 

 

 
- 

SAPPORO GRAND 
HOTEL OR SAPPORO 

CHITOSE (AIRPORT)  
หรอื เทยีบเท่า 

 

วนัที5่ 

วันนี้อสิระชอ้ปป้ิงยา่นถนนโอโดร ิย่านซซูกูโินะ – ถนนคนเดนิทา
นุกโิคจ ิ

(NO BUS) – HAVE GUIDE 

B 

 

 
- 

 

 
- 

SAPPORO GRAND 
HOTEL OR SAPPORO 
CHITOSE (AIRPORT)  

หรอื เทยีบเท่า 

วนัที6่ สนามบนิชโิตเซะ – กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ TG671 10:00 – 

15:50  
B 

 

- 

 

- 

 
- 

7M 



 

 

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ มีเจ้าหน้าที่รอต้อนรับ และโหลดสัมภาระก่อนขึ้นเครื ่อง นำท่านผ่าน

ขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยเพื่อออกเดินทางสู่สนามบินนาโกย่าชูบุเซ็นแทรร์ประเทศญี่ปุ่น โดยสาย

การบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 23:55 – 08:20 

 

วันท่ี2 สนามบินชิโตเซะ – สวนฟุระโนะ - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยามะ (สวน
สัตว์หมีขาว) 

    

 

 

 

 

เดินทางถึงสนามบินคันไซ นำทุกท่านเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้น นำทุกท่าน

ออกเดินทางสู่ สวนฟุระโนะ เต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้หลากสีสัน “สระน้ำสีฟ้า (Blue Pond) ” และ “ฟาร์มโทมิ

ตะ (Farm Tomita) ” ช่วงที่ดอกลาเวนเดอร์บานสะพรั่งเต็มที่ คือช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือน

สิงหาคม ภายในฟาร์มยังมีสวนดอกไม้อื่นๆ อีกมากมาย อาทิ Irodori Field ที่จะชมทุ่งดอกไม้ 7 สีได้ และ

เมื่อมาถึงท่ีนี่ต้องไม่พลาดชิม ซอฟครีมรสลาเวนเดอร์ และรสเมล่อน อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า “Asahikawa Ramen” เป็นราเมงที่มีประวัติ

มายาวนาน สามารถนับย้อนหลังไปต้ังแต่สมัยต้นโชวะ โดยมีการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีนจนกลาย

มาเป็นราเมงขึ้นชื่อที่ได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 1996 

โดยรวบรวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่านี้มีร้านราเมง 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

วันท่ี1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซะ 



 

       

 

 

 

 

 

สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า สวนสัตว์แห่งนี้มีช่ือเสียงมากๆของตรงท่ีทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์

นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง ส่ิงท่ีถือได้ว่าเป็น ไฮไลท์!! เด็ดของท่ีนี่นั่นก็คือ “อุโมงค์แก้วเพนกวิน” ซึ่ง

จะเป็นอุโมงค์ท่ีจะผ่านบริเวณสระว่ายน้ำของเจ้าฝูงเพนกวินท้ังหลาย ทำให้เราเหมือนได้เข้าไปใกล้ชิดกับเจ้า

เพนกวิน อีกส่วนหนึ่งที่ก็ดีงามไม่แพ้กันก็คือ “โดมแก้วขนาดเล็ก” ซึ่งจะตั้งอยู่ตรงกลางของโซนหมีขาวขั้ว

โลกและหมาป่า จึงทำให้เราได้เห็นเจ้าสัตว์ที่ไม่ได้เห็นง่ายๆ อย่างหมีขั้นโลกและหมาป่ากันแบบระยะใกล้ๆ 

ยิ่งช่วงฤดูหนาว ทางสวนสัตว์จะมีการนำเหล่าเพนกวินออกมาเดินโชว์ตัวท้าลมหนาวกันอย่างสนุกสนาน ยังมี

โซนจัดแสดงนิทรรศการจะแสดงเกี่ยวกับสัตว์ป่าพื้นเมืองของฮอกไกโด อย่าง กวาง นกอินทรี หมาป่า เครน 

โดยเฉพาะเครนท่ีตอนนี้หาดูท่ีไหนไม่ได้อีกแล้วเนื่องจากตอนนี้ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว และสัตว์อื่นๆจากท่ัวทุกมุม

โลก อาทิ หมีข้ัวโลก ลิง (apes) แมวใหญ่ และยีราฟ (ราคาไม่รวมค่าเข้าชมสวนสัตว์) 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม  

ที่พัก  ASAHIKAWA MANSEIKAKU HOTEL OR SIMILAR CLASS 

วันท่ี3 เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเครื่องแก้ว – ถนนซาไกมาจิ – 
สกี รีสอร์ท (เฉพาะฤดูหนาวเท่านั้น) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

 

 

 

 

 

 

จนได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโอตารุ เป็นเมืองท่าเรือท่ีสำคัญของฮอกไกโด ท่ีไว้ขายของ

กับรัสเซียต้ังแต่สมัยคนญี่ปุ่นอพยพเข้ามาเกาะฮอกไกโดเลยก็ว่าได้ ตึกรามบ้านช่อง โกดังท่ีเก็บสินค้า  



 

ส่ิงต่างๆ ในเมืองนี้ยังคงถูกอนุรักษ์ให้คงสภาพเดิมไว้ ในปัจจุบัน เมืองโอตารุไม่ได้เป็นเมืองท่าเรืออย่างเดียว 

แต่กลายเป็นเมืองท่องเท่ียวยอดฮิตของฮอกไกโดอีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

จากนั้นพาทุกท่านเดินชม บรรยากาศ ทัศนียภาพของ คลองโอตารุ คลองโอตารุเป็นคลองท่ียาว 1,140 เมตร

ในฮอกไกโด เชื่อมระหว่างแนวชายฝั่งดั้งเดิมและพื้นที่นอกฝั่งที่ได้มีการบุกเบิก สร้างเสร็จในปี 1923 แม้

คลองเคยเป็นสถานที่ขนถ่ายสินค้าจากเรือจำนวนมาก พื้นที่นี ้ตกต่ำลงหลังสงครามโลกครั้งที ่ 2 ต่อมา 

ครึ่งหนึ่งของคลองถูกถม และปรับเปลี่ยนเป็นทางเดินที่มีโคมไฟแก๊สจนเป็นแบบในปัจจุบัน มีคลังสินค้า

จำนวนมาก ซึ่งทำจากอิฐและหินซัปโปโร เหลืออยู่ทั้งสองฝั่งของคลองโอตารุ ทำให้นึกถึงการดำเนินชีวิตใน

สมัยก่อน ปัจจุบันคลังสินค้าเหล่านั้น ได้ถูกนำมาใช้เป็นร้านอาหารร้านช้อปปิ้ง และอื่นๆ เพื่อให้บริการแก่

นักท่องเท่ียวและผู้ท่ีมาเย่ียมชมเมือง  

 

 
 

  

 

 

 

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ท่ีมีช่ือเสียง เก่าแก่ และใหญ่มากท่ีสุดในญี่ปุ่น สร้างขึ้นมาต้ังแต่ปี ค.ศ 1910 เป็นตึก 

3 ชั้น มีอายุกว่าร้อยปีมาแล้ว โดดเด่นด้วยผนังอิฐสีแดง และหน้าต่างสไตล์เรเนสซอง โดยได้รวบรวมกลอ่ง

ดนตรีสารพัดรูปแบบไว้กว่า 3,000 ชิ้น มีทั้งขายและตั้งโชว์ ด้านหน้ามีนาฬิกาไอน้ำโบราณ ซึ่งเมืองแวนคู

เวอร์ได้มอบให้เป็นที่ระลึกแก่เมืองโอตารุ โดยจะมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบน

โลกเท่านั้น  

 

 



 

 

 

 

 

 

โรงงานเคร่ืองแก้ว ต้ังเลียบริมคลองโอตารุ ตัวโรงงานเองก็จะมีความโดดเด่นมากๆ แบบสามารถมองเห็นได้

แต่ไกล ภายในโรงงานสามารถชมสาธิตวิธีการทำเครื่องแก้ว อีกท้ังยังมีเครื่องแก้วรูปแบบต่างๆ แบบน่ารักๆ

ไว้ให้เลือกช็อปเป็นของท่ีระลึกอีกด้วย บริเวณด้านบนนั้นจะเปิดใหน้ักท่องเท่ียวสำหรับชมวิวเมืองโอตารุ มุม

สูงได้อย่างสวยมาก  

  

 

 

 

 

ถนนซาไกมาจ ิต้ังอยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ ท่ีถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวแลนมาร์กของเมืองนี้

เป็นถนนที่มีเสน่ห์และเต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษ์ แหล่งช็อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอตารุ ในระหว่างช่วงพัฒนาฮ

อกไกโดปลายยุค 1800 ต้นยุค 1900  เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าเรือ และการค้าการขนส่งท่ีหลากหลาย อาคาร

ต่างๆ เป็นแบบสไตล์ตะวันตก ปัจจุบันได้รับการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของท่ี

ระลึก ร้านเส้ือผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมาย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จนได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโนโบริเบทสึ และถือเป็น "เมืองน้ำพุร้อน" ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ในฮกไกโด เป็นเมืองท่ีขึ้นช่ือด้านออนเซ็นและบ่อน้ำพุร้อนอันดับต้นๆ ของญี่ปุ่น นอกจากนี้ โนโบริเบ็ตสึ ยัง

เป็นที่ตั้งของอุทยานหมีสีน้ำตาล ซึ่งเป็นหมีเฉพาะถิ่นของฮกไกโด ซึ่งหมีสีน้ำตาลยังถือเป็นสัญลักษณ์อย่าง

หนึ่งของเมืองนี้อีกด้วย 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

สกี รีสอร์ท เพลิดเพลินกับการเล่นสกี และหิมะท่ีปกคลุมเต็มพื้นท่ีลานกิจกรรม พร้อมอุปกรณ์การเล่นสกี มี

ให้บริการเช่า ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ สำหรับท่านที่อยากเล่นหิมะ ก็มีลานกิจกรรมอำนวยความสะดวกใหแ้ก่

ท่าน 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม  

ที่พัก  TOYA SAN PALACE HOTEL OR NOBORIBETSU ONSEN HOTEL OR SIMILAR CLASS 

 

วันท่ี4 หุบเขานรกจิโงคุดานิ – ภูเขาไฟโชวะชินซัน - หมู่บ้านไอนุ – สวนผลไม้ – เมืองซัปโปโร - ท่ีว่า
การเมืองฮอกไกโดหลังเก่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ หุบเขานรกจิโงคุดานิ เป็นบริเวณที่มีความร้อนจากปากปล่อง

ภูเขาไฟและยังเป็นต้นกำเนิดของน้ำพุร้อนและออนเซ็นหลายแห่ง ทำให้เมืองโนโบริเบตซึเป็นเมืองแห่งออน

เซนอันดับหนึ่งของฮอกไกโด ด้านในมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นปล่องความร้อน ท่ีเกิดจากปฏิกริยาภูเขาไฟ 

และยังมีสะพานไม้ให้เดินไปด้านล่างเพื่อชมบ่อน้ำร้อนอย่างใกล้ชิด ที่สำคัญหุบเขานรกแห่งนี้เองที่เป็น

สถานท่ีถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องแฟนเดย์อีกด้วย 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภูเขาไฟโชวะชินซัน ถือเป็นภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่ของฮอกไกโด ได้รับการจัดว่าอันดับเป็นภูเขาไฟที่มีอายุ

น้อยท่ีสุดในประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟแห่งนี้แรกเริ่มมีท่ีมาจากการเกิดแผ่นดินไหวและก่อตัวขึ้นบนพื้นท่ีราบทุ่ง

ข้าวสาลี ที่มีความสูง 290 เมตร โดยจะอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1943-1945 นับเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่มอดดับสนิท

และยังคงมีควันกำมะถัน ลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟให้เห็นจนถึงปัจจุบัน ด้วยความท่ีภูเขาไฟแห่งนี้ต้ังอยู่ใน

ใกล้กับภูเขาไฟอูสุ ทำให้สามารถมองเห็นภูเขาไฟได้อย่างชัดเจน จากจุดชมวิวภูเขาไฟอูสุ โดยสามารถขึ้น

กระเช้าอูสุซันอีกด้วย  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนช่วงเวลาของทุกท่าน 

 

 

 

 

 

หมู่บ้านไอนุ ชนเผ่าไอนุ เป็นชนเผ่าโบราณที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น ว่ากันว่าพวกเขาอพยพมาตั้งรกรากอยู่ใน

เกาะฮอกไกโดยาวนานกว่า หมื่นปีก่อนที่จะมีชนเผ่าอื่นๆ ในญี่ปุ่น ดังนั้นสถานท่ีต่างๆ ในเมืองฮอกไกโดจะ

เป็นภาษาไอนุเสียส่วนมาก เช่น ซัปโปโร่ ท่ีแปลว่า แม่น้ำอันไหลผ่านท่ีลุ่ม เป็นต้น จนกระท่ังชาวญี่ปุ่นอพยพ

มาจากเกาะฮอนชูเข้ามาอยู่ในฮอกไกโด จึงทำให้ชนเผ่าไอนุถูกกลืนกินวัฒนธรรมดั้งเดิมไปเสียสิ้น ปัจจุบัน

แทบจะหาชนเผ่าไอนุแท้ๆ ไม่เจอแล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นได้เล็งเห็นว่าควรอนุรักษ์ชนเผ่าด้ังเดิมโบราณนี้ไว้ จึงได้มี

การสร้างหมู่บ้านไอนุจำลองขึ้น เรียกว่าไอนุวิลเลจ (Ainu Village) เพื่อแสดงให้เห็นเรื่องราวของชนเผ่าไอนุ 

ท้ังการดำเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมีอย่างครบถ้วนเลยทีเดียว 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

สวนผลไม้ ขึ้นชื่อในทุกๆเทศกาล ในแต่ละฤดูผลไม้ที่ซัปโปโรก็จะให้ผลผลิตที่แตกต่างกันออกไปและผลไม้

เป็นส่ิงท่ีทุกคนคุ้นชินกัน ไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาล กระเช้าผลไม้ ของฝากท่ีระลึก นำทุกท่านเพลิดเพลินไปกับ

การเดินเล่น ชม ชิม ภายในสวนแอปเป้ิล เชอรี่ สตอเบอรี่ ส้ม พลับ ได้อย่างจุใจ 

 

 

 

 

 

จนได้เวลาอันสมควร พาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซัปโปโร นำทุกท่านเดินทางไปยัง ศาลาว่าการเมืองฮอก

ไกโดหลังเก่า (ทำเนียบอิฐแดง) เป็นอาคารท่ีถูกสร้างตามแบบนีโอ บาโรกของอเมริกาในปีค.ศ.1888 

(ปีเมจิท่ี 21) เป็นเวลากว่า 80 ปีท่ีศาลาว่าการเมืองหลังเก่าทำหน้าท่ีรับใช้บ้านเมือง ก่อนท่ีศาลาว่าการหลัง

ใหม่ที ่ใช้ในปัจจุบันจะแล้วเสร็จ ภายในศาลาว่าการเมืองหลังเก่านี้ท่าน สามารถสัมผัสกับความงามที่มี

ประโยชน์ใช้สอยได้ เช่น กระจกที่มีความบิดเบี้ยวที่ถูกผลิตขึ้นตั้งแต่ยุคเมจิและประตูสองชั้นที่มีไว้เพื่อ

ป้องกันความหนาวเย็นท่ีถูกยึดด้วยค้ิวบัว เป็นต้น ภายในอาคารเปิดให้บุคคลท่ัวไปเข้าชม และมีการจัดแสดง

ข้อมูลส่ิงของท่ีเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับประวัติศาสตร์ของฮอกไกโด หากมีเวลามากพออยากแนะนำให้รับฟังการ

บรรยายจากไกด์ท่องเท่ียวอาสาสมัครท่ีประจำการอยู่ เพื่อสัมผัสถึงความลึกซึ้งของอาคารหลังนี้ 

ค่ำ  อิสระอาหารค่ำ เพื่อไม่ใหเ้ปน็การรบกวนช่วงเวลาของทุกท่าน 

ที่พัก  SAPPORO GRAND HOTEL OR SAPPORO CHITOSE AIRPORT HOTEL OR SIMILAR CLASS 

วันท่ี5 วันนี้อิสระช้อปปิ้ง ย่านถนนโอโดริ - ย่านซูซูกิโนะ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินทานุกิโคจิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก                                                                                 

วันนี้อิสระ หลังรับประทานอาหารเสร็จ นำโดยไกด์พาทุกท่านนำท่านเท่ียว ไม่มีพาหนะ ช้อปปิ้งย่านถนนโอ

โดริ, ย่านซูซูกิโนะ, ช้อปปิ้งถนนคนเดินทานุกิโคจิ และย่านช้อปป้ิง ยอดฮิตของขึ้นช่ือต่างๆ ในเมืองซัปโปโร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ย่านซุซุกิโนะ ย่านนี้เป็นย่านกลางคืน มีท่ีช้อปป้ิง ร้านอาหาร สถานบันเทิง ร้านคาราโอเกะ มากมาย 

- สวนโอโดริ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองซัปโปโรเป็นแนวยาวตรงกลางระหว่างถนนโอโดริ 

- ย่านทานุกิโคจ ิย่านช้อปป้ิงปิดดึก ให้เดินยาวๆ แบบไม่หลงแน่นอน ท่ีนี่มีร้านช่ือดังท่ีใครๆ ก็พลาดไม่ได้อย่าง

ร้านดองกี้ ร้านสินค้าราคาถูก ร้านขายยาต่างๆ สำหรับสาวๆ ท่ีมองหาสินค้าเช่น SK-II, Shiseido ฯลฯ  หรือ

คอเกมคีบตุ๊กตา ท่ีถนนสายนี้ก็มีร้านคีบตุ๊กตา ท่ีจัดวางอย่างล่อตาล่อใจให้ต้องคิดในใจว่า “ตานี้ช้ันคีบได้แน่” 

- Sapporo Clock Tower ซึ่งเป็นหอนาฬิกาสัญลักษณ์ประจำเมืองซัปโปโร ปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์สองช้ัน 

เป็นจุดท่ีใครมาซัปโปโรแล้วต้องมาถ่ายรูป ท่ีนี่เปิดเวลา 8:45 สามารถแวะมาชมได้ ค่าเข้า 200 yen 

- Sapporo TV Tower อยู่ทางตะวันออกของสวนโอโดริ เป็นจุดชมวิวท่ีเราจะได้เห็นความสวยงามของเมือง

ซัปโปโร แบบมุมสูง แต่ท่ีนี่เปิดต้ังแต่ 9:00 ค่าขึ้นอยู่ที่ 720 yen  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนช่วงเวลาของทุกท่าน 

 ค่ำ  อิสระอาหารค่ำ เพื่อไม่ใหเ้ปน็การรบกวนช่วงเวลาของทุกท่าน 

ที่พัก  SAPPORO GRAND HOTEL OR SAPPORO CHITOSE AIRPORT HOTEL OR SIMILAR CLASS  

 

วันท่ี6 สนามบินชิโตเซะ – สนามบินสุวรรณภูม ิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซะ เหินฟ้า สู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671 

10:00 – 15:50 

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

..................................ขอบพระคุณทุกท่านที่วางใจให้เราดูแลท่านตลอดการเดินทาง............................... 



 

กำหนดการเดินทาง 

***กิจกรรมและสถานท่ีท่องเท่ียวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*** 

***การเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน ข้ึนไป หากต่ำกว่ากำหนด ซึ่งอยู่ในอัตราท่ีไม่ต่ำจนเกินไปยังสามารถออกกรุ๊ปได้  

ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมและนโยบายของบริษัท*** 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าต๋ัวแบบกรุ๊ป ช้ันประหยัด โดยสายการบิน FULL SERVICE รวมค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน สัมภาระน้ำหนักได้ไม่

เกิน 23+7 กิโลกรัม/ต่อเท่ียว กรณีไม่ใช้ต๋ัวของกรุ๊ป ส่วนลดเร่ิมต้นที่ 18,000 บาท 

2. ค่าห้องพักคู่ ตามท่ีระบุไว้ในโปรแกรม (พักเด่ียวเพิ่มตามท่ีระบุ) 

3. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในโปรแกรม 

 4. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุไว้ในโปรแกรม  

 5. ค่าพาหนะในการเดินทางพร้อมนำทัศนาจรตลอดเส้นทาง 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินออกให้ในนามบริษัท 

2. ค่าขนกระเป๋าเดินทางน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม สำหรับการบินไทยช้ันประหยัด 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องด่ืม อื่นๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในโปรแกรม  

4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท ต่อท่าน/ทริป 

หมายเหตุ 
 1. หากต้องการอัพเกรดโรงแรม 4 ดาวแท้ ปรับขึ้นท่านละ 3,500 – 5,000 บาท 

 2. COMMISSION FOR AGENT 2,500 บาท หากส่ง 20 ท่านขึ้นไป/กรุ๊ป จะได้คอมมิชชั่น 2,500 + 500 บาท 

 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อันนอกเหนอืการควบคุมของบริษัท อาทิ การล่าช้าของ

สายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล ฯลฯ ทั้งสิ้น  

 

อัตราค่าบริการ 

3-4 STARS (ท่านละ) ราคา พักเด่ียว 
ผู้ใหญ่ ท่านละ  เร่ิมต้น 49,900 – 55,900 บาท 7,500 บาท 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  มีเตียง เร่ิมต้น 47,900 – 53,900 บาท 7,500 บาท 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง เร่ิมต้น 45,900 – 51,900 บาท 7,500 บาท 


