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GOAL JAPAN GRAND HOKKAIDO 
WAKKANAI SHIRETOKO SNOWWALL 

 7 วนั 5 คนื 
สายการบนิไทย BY TG 

 



CODE : GL14 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง    17-23 เมษำยน 2562 

 

 21.00 น.          กรุป๊ทวัรพ์รอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 

4 แถว C เคาน์เตอรส์ายการบินไทย 

เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัดูแลดา้นเอกสาร เช็คอนิและสมัภาระในการเดนิทาง  

 23.55 น.          เหนิฟ้าสูป่ระเทศญี่ปุ่ นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 

วนัที่ โปรแกรมท่องเที่ยว 
อาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่า เชา้ เที่ยง เย็น 

วนัที่ 

1 

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะ - - -  

วนัที่ 

2 

สนามบินชิโตเซะ – เมืองโทกาจ ิ– สวนป่าโทคาจ ิ–  

ลอ่งเรือทะเลสาบอะคงั – ออนเซ็น  

 

- - 

 

AKAN  ONSEN 

HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 

3 

ก าแพงหมิะเมืองชิเรโตโกะ  - เมืองอะบาชิริ – ออนเซ็น    

 

ABASHIRI ONSEN 

HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 

4 

เมืองมอมเบ็ทส ึพพิธิภณัฑน์ ้ าแข็ง – เมืองวกักะไน –   แหลมโซ

ยะ  

– แนวก าแพง BREAKWATER DOME  

 

 
 

 

WAKKANAI ANA  

HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 

5 

เมืองวกักะไน – ศาลเจา้คมปิระ – CLARK HORSE GARDEN – 

 ออิอนชอ้ปป้ิง  

  
ASAHIKAWA  WBF 

HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 

6 

ตลาดปลาโจไก – ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ 

 

  
SAPPORO PRINCE 

HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 

7 

สนามบินชิโตเซะ– กรุงเทพฯ 

 

- -  

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะ - - - 
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08.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่ น น าท่านผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากร 

เดินทางสู่ โทคาจิ ฮิลส ์(Tokachi Hills) ภายในสวนสามารถชมพนัธุไ์มอ้นัหลากหลาย

กว่า 1,000 ชนิดที่จะเปลี่ยนโฉมหนา้ทุกวนัในทุกช่วงฤดู ผืนดินอนักวา้งใหญ่ น า้ใส

สะอาด อากาศบริสุทธ์ิ ทอ้งฟ้าใสกระจ่าง พรอ้มวตัถดุบิที่สามารถน ามาประกอบอาหารได ้

ท ัง้สี่ฤดู สมัผสัชีวติสโลวไ์ลฟ์ท่ามกลางธรรมชาติ ภายใตแ้นวคิดธีมปารค์แห่งดอกไม ้

อาหาร และเกษตรกรรม ภายในมสีวนดอกไมห้ลายสวน ฟารม์ที่เปิดโอกาสใหไ้ดส้มัผสั

ชีวติเกษตรกร รา้นอาหารและรา้นขายของที่ระลกึ รวมถงึโบสถส์  าหรบัจดัพธีิแต่งงานอีก

ดว้ย 

 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบอะคงั (Akan Lake) เป็นทะเลสาบที่อยู่ในส่วนหนึ่งของอุทยาน

แห่งชาติอะคงั  มีความกวา้งท ัง้หมด 13.28 ตารางกิโลเมตร และเสน้โดยรอบ 30 

กิโลเมตร  ความลกึของน า้ช่วงที่ลกึที่สุด 45 เมตร เป็นทะเลสาบน า้ตื้นที่จะกลายเป็นผืน

น า้แขง็ท ัง้หมดในช่วงฤดูหนาว ทศันียภาพที่เปลี่ยนแปลงในทุกฤดูกาลเป็นที่ขึ้นชื่อเรื่อง

ความงดงาม ท าใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มชีื่อเสียงตลอดทัง้ปี กิจกรรมที่น่าสนใจ **การ

ล่องเรือชมทัศนียภาพทะเลสาบอะคัง (Akan Sightseeing Boats) โดยใช้เวลา

ประมาณ 1 ชัว่โมง** มกีารแวะที่ศูนยจ์ดัแสดงสาหร่ายมะริโมะ (Marimo Exhibition 

Center)  โดยสาหร่ายมะริโมะนัน้เป็นพชืน า้ชนิดหนึ่งจ  าพวกสาหร่าย ลูกกลมๆ และจะโต

ขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี  พพิิธภณัฑอ์ะคงัโคฮนัอโีค่ แห่งนี้ เป็นศูนยใ์หข้อ้มลูประจ าอุทยาน

แห่งชาติอะคงั สามารถเขา้ชมตามอธัยาศยั  

น าท่านสูท่ี่พกั โรงแรม AKAN ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่ 2 สนามบินชิโตเซะ – เมืองโทกาจ ิ– สวนป่าโทคาจ ิ–  

ลอ่งเรือทะเลสาบอะคงั – ออนเซ็น  

- เที่ยง เย็น 
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ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

         น าท่านอาบน ้ าแร่สปารสีอรท์สไตลญ์ี่ปุ่ นแท ้ๆ ที่เรียกวา่“ออนเซ็น”เพื่อสุขภาพและ

ผิวพรรณที่ด ี

 

 

 

 

 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางชม ก าแพงหมิะ ณ อทุยานแหง่ชาติชิเรโตโกะ เป็นก าแพงที่เกิดจากการ

ตดัถนนเนื่องจากหมิะที่ตกในช่วงฤดูหนาวเป็นจ านวนมาก เมือ่หมดฤดูกาลที่หมิะตก 

ถนนสายนี้จงึเปิดใชอ้กีคร ัง้ หมิะที่ปกคลุมจงึถกูตดัเพือ่เปิดช่องทางถนนและเกิดขึ้นเป็น

ก าแพงหมิะสองขา้งทาง ร่วมชมก าแพงหมิะอนัตระการตา 

 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสู่ เมืองอะบาชิริ 

น าท่านสูท่ี่พกั โรงแรม ABASHIRI ONSEN HOTEL  หรือเทียบเท่า 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

         น าท่านอาบน ้ าแร่สปารสีอรท์สไตลญ์ี่ปุ่ นแท ้ๆ ที่เรียกวา่“ออนเซ็น”เพื่อสุขภาพและ

ผิวพรรณที่ด ี

 

 

 

 

 

 

วนัที่ 3 ก าแพงหมิะเมืองชิเรโตโกะ  - เมืองอะบาชิริ – ออนเซ็น เชา้ เที่ยง เย็น 
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เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พพิธิภณัฑน์ ้ าแข็งขัว้โลก  พพิธิภณัฑท์ี่รวบรวมเรื่องราวอนัน่าทึ่งของน า้แขง็ข ัว้โลกเหนือ

ในทะเลโอคอทสก ์โดย  จะพาเราลงลกึไปถงึความเป็นมาของกอ้นน า้แขง็ขนาดยกัษใ์น

หอ้งจ าลองที่มอีุณหภมู ิ-15 องศา ก่อนพาไปชมหนงัจอใหญ่เก่ียวกบัเรือตดัน า้แขง็ และ

นิทรรศการเก่ียวกบัสิ่งมชีีวติตวันอ้ยที่อาศยัในทะเลแห่งนี้ โดยเฉพาะคลโิอเนะ ซึง่ไดช้ื่อ

วา่เป็นนางฟ้าแห่งทอ้งทะเล สิ่งมชีีวติจ  าพวกหอยที่มลี  าตวัใสๆ ยาวเพยีง 1 เซนติเมตร 

และมคีรีบแหวกวา่ยไปในน า้งดงามราวผเีสื้อ นอกจากนี้ยงัมปีลาหลากสสีนัหนา้ตาแปลก

ประหลาดที่หาชมไดย้าก ส่วนชัน้บนสุดเป็นจดุชมววิแบบพาโนรามาซึง่สามารถมองเหน็

เมอืงอะบะชิริ และทะเลโอคอทสกไ์ดอ้ย่างตระการตา 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านไปยงั เมืองวกักะไน (Wakkanai) เป็นพื้นที่ที่ต ัง้อยู่ทางเหนือสุดของเกาะฮอกไก

โด และเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่ น เมืองแห่งนี้ เคยเป็นเมืองท่าขา้มไปยงัเกาะซาฮาลิน

(Sakhalin) (เมอืงที่เคยอยู่ภายใตอ้  านาจของญี่ปุ่ น ปจัจุบนัเป็นของรสัเซยี) ปจัจุบนัเริ่ม

กลบัมาคึกคักขึ้นในการคา้ขายกบัร ัสเซียอีกคร ั้ง และมีสถานที่ที่ น่าสนใจเยอะแยะ

มากมายใหท้่านไดเ้ที่ยวชมกนัอย่างสนุกสนานและพรอ้มดว้ยความประทบัใจในตลอด

วนัที่เมอืงวกักะไนพาท่านชม แหลมโซยะ (Cape Soya) คือจุดเหนือสุดของญี่ปุ่ น อยู่

ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองวกักะไน ห่างไปประมาณ 30 กิโลเมตร บริเวณ

แหลมมสีญัลกัษณ ์Northernmost Point Monument ซึง่ท  าเป็นรูปสามเหลีย่ม และรูป

ปัน้ของ Mamiya Rinzo นกัส ารวจชาวญี่ปุ่ นที่มชีื่อเสียงในปลายยุคโชกุน เป็นผูส้  ารวจ

เกาะซาฮาลนิ(Sakhalin) 

น าท่านไปเที่ยวชม แนวก าแพง (Breakwater Dome) เป็นแนวก าแพงส าหรบักนัคลื่น

ลมขนาดใหญ่ สูง 13 เมตร ยาว 427 เมตร ตัง้เลยีบตามแนวชายฝัง่ สรา้งขึ้นในปี 1930 

เพือ่ป้องกนัคลืน่และลมที่พดัเขา้มาในท่าเรือ มรูีปทรงโคง้ และมเีสาแบบโรมนั ดูแปลกตา 

ถอืเป็นสญัลกัษณป์ระจ าเมอืงวกักะไน  

วนัที่ 4 เมืองมอมเบ็ทส ึพพิธิภณัฑน์ ้ าแข็ง – เมืองวกักะไน –   แหลมโซยะ  

– แนวก าแพง BREAKWATER DOME  

เชา้ เที่ยง เย็น 
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ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

น าท่านสูท่ี่พกั โรงแรม WAKKANAI ANA HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้คมปิระ (Kompira) หรือที่เรียกอีกชื่อว่า ศาลเจา้โคโตฮิ

ระ (Kotohiragu) ที่สถิตของ เทพเจา้โอโมโนะนุชิโนะคามิ (Omononushi no Kami) 

เทพเจา้แห่งทอ้งทะเล เทพเจา้แห่งการเดินเรือ เทพเจา้การเกษตร การแพทย ์ศิลปะและ

การดนตรี ต่อมาภายหลงัไดอ้ญัเชิญดวงวญิญาณของอดีตจกัรพรรดิซุโตคุ (Shutoku-

tenno) ไปสถติย ์ณ ที่ศาลเจา้ดว้ย 

  ศาลเจา้โคโตฮิราตูตัง้อยู่ในกลางของเทอืกเขาโซซูซงัหรือโคโตฮิระยามะ จากดา้นลา่งตอ้ง

เดินขึ้นบนัไดกว่า 785 ข ัน้เพื่อขึ้นไปยงัศาลเจา้หลกั (Hondo) แถมถา้จะเขา้ไปถงึศาลเจา้

ดา้นในนัน้ตอ้งเดินขึ้นไปอีกรวมแลว้ 1,278 ข ัน้ งานนี้ ตอ้งอาศัยท ัง้พลงักายและแรง

ศรทัธาจริงๆ ค่ะ แต่ระหวา่งทางขึ้นไปนัน้ช่วงแรกๆ นัน้จะมรีา้นรวงมากมายใหไ้ดแ้วะชม

วนัที่ 5 เมืองวกักะไน – ศาลเจา้คมปิระ – CLARK HORSE GARDEN – 

 ออิอนชอ้ปป้ิง  

เชา้ เที่ยง เย็น 
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เพือ่คลายความเหมือ่ยลา้ จนถงึประมาณข ัน้ 365 จะเริ่มเขา้สู่เขตศาลเจา้ เมือ่ผ่านเดนิผ่าน

ประตูใหญ่ หรือไดมง (Daimon) จะสมัผสัไดถ้งึธรรมชาติอนังดงาม ความสงบ และความ

ศรทัธาของผูค้นที่ต่างพากนัเดนิขึ้นไปยงัศาลเจา้หลกั   

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

คลารก์ฮอรส์การเ์ดน้ สถานที่ขี่มา้สไตลค์าวบอยตะวนัตก มบีริการคอรส์ต่างๆส าหรบั

ผูส้นใจเรียนรูก้ารขีม่า้ ซึ่งขา้งในมรีา้นกาแฟและเปิดเพลงคนัทรีตะวนัตกบรรยากาศที่ดีๆ

และกินแกงกะหรี่ญี่ปุ่ นที่เจา้ของรา้นแนะน า พซิซา่ แฮมเบอรเ์กอรแ์ละอื่น ๆได ้

ใหท้่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงใน หา้งออิอน ศูนยร์วมแห่งสินคา้ช ัน้น านานาชนิด อาทิ นาฬกิา, 

กลอ้ง, กระเป๋า รองเทา้, เสื้อผา้ เป็นตน้ และยงัมี “รา้น 100 เยน” สินคา้ทีมีคุณภาพดี

จากประเทศญี่ปุ่ นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระใหท้่านไดเ้พลนิเพลนิกบัการ “เลอืกชม และ

ซื้อ” สนิคา้ตามอธัยาศยั 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

น าท่านสูท่ี่พกั โรงแรม ASAHIKAWA WBF HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

ภเูขาโมอวิะ เป็นหนึ่งในภูเขาเลก็ๆ ในป่าทางทศิตะวนัตกเฉียงใตข้องใจกลางเมอืงซปัโป

โร ภเูขาแห่งนี้ เป็นที่นิยมส าหรบัการชมววิของเมอืง โดยเฉพาะช่วงพระอาทติยต์กดนิเป็น

ตน้ไป ขึ้นสู่ยอดเขาไดโ้ดยนัง่กระเชา้ขึ้นไปที่ระดบัความสูง 3 ใน 4 ของภูเขา จากนัน้

เปลีย่นมานัง่มนิิเคเบิ้ลคาร ์เพื่อขึ้นไปยงัสถานีดา้นบนยอดเขา บนยอดเขามดีาดฟ้าชมววิ 

วนัที่ 6 ภเูขาโมอวิะ – ชอ้ปป้ิงทานุกิโคจ ิ เชา้ เที่ยง เย็น 
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รา้นอาหาร”The Jewel” ที่สามารถมองเหน็ทศันียภาพทัว่เมอืงซปัโปโร บา้นทอ้งฟ้าจ าลอง 

และโรงละคร 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านสู่ย่าน ทานูกิโคจ ิท่านจะไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้มากมาย อาทเิช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

นาฬกิา เกมส ์กลอ้งถา่ยรูป ของฝากของที่ระลกึ เสื้อผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม เครื่องส  าอาง 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสูท่ี่พกั โรงแรม SAPPORO PRINCE HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

     น าท่านเดนิทางสู่สนามบินชิโตเซะ 

    10.30 น.          ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบนิที่ TG 671 

    15.30 น.            เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

      

 
 
 
 
 

วนัที่ 7 สนามบินชิโตเซะ– กรุงเทพฯ เชา้ - - 



CODE : GL14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ      

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ 
1 ผูใ้หญ่+1 เดก็มี

เตียง 
เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว เพ่ิม 

17-23 เมษายน2562 65,900 62,900 62,900 59,900 8,900 

ราคาไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

45,900 42,900 42,900 39,900 - 

ราคาเดก็ทารก อายุ ต า่กว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละครัง้ต้องมีผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป*** 

หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุป๊ หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป – กลบั ชัน้ทศันาจรตามเสน้ทางรายการทีร่ะบุเท่านัน้ 
 ราคาน้ีรวมภาษีน ้ามนั ณ. วนัท่ี 29 ส.ค. 2561  และ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรบัภาษีน ้ามนัขึน้ 

หากทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม โดยทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตัว๋เครื่องบิน 
 ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้  
 ค่าพาหนะรบัส่งตามรายการน าเทีย่วทีร่ะบุเท่านัน้   
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 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้     
 ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้       
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้ 
 ค่าขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกนิ 30 กก. 
 บรกิารน ้าวนัละ 1 ขวด  
 บรกิาร WIFI ฟรบีนรถบสั 
 ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อายุ 6 เดอืน – ไม่ถงึ 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิ 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  

 
 
 
 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุน่ 
 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอืพาสปอรต์   
       ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดืม่และอาหารทีส่ ัง่เพิม่เตมิจาก 
 รายการทีท่างบรษิทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณนี ้าหนกัเกนิกวา่สายการบนิก าหนด คอื 20 กโิลกรมัต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตส าหรบัคนตา่งดา้วทีก่ลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษนี ้ามนัทีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หรอืมกีารเปลีย่นแปลงกะทนัหนั 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพ่ิมจากราคาค่าทวัร ์
 
 
 
 
 

เมื่อท่านท าการจองทวัรก์บัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอเรยีกเกบ็มดัจ าค่าทวัรท์า่นละ  10,000-20,000 บาท 
(ขึน้อยู่กบัชว่งเวลาทีเ่ดนิทาง หรอืกฎของสายการบนิ)  ส่วนทีเ่หลอืตอ้งช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท า
การ  
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***กรณุาพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทวัรข์องบริษทั ก่อนท่านท าการจองทวัร*์** 
หากท่านได้ท าการจองทวัร ์ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้รบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  45 วนั    ไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  21-30 วนั   หกัคา่มดัจ า   
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  15-20 วนั  หกัคา่ใชจ้่าย  50 % ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง    8-14  วนั   หกัคา่ใชจ้่าย  75 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง    1-7  วนั  หกัคา่ใชจ้่าย  100% ของราคาทวัร ์
 ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หน้าที ่ หกัค่าใชจ้่าย 100% 

*** ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หน้าที ่ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็
ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด*** 

 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องตัว๋เครื่องบิน  

 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะต้องช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการ
บนิเป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออก
ตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ (กรณตีัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  
 
ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมท่ีพกั  
 
 เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้หอ้งพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) 
และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั 
  กรณีมงีานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มาก และหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องสมัภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
 
    ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน  คือ 20 กิโลกรมั (ส าหรับ
ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่
อาจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนทีโ่ดนเรยีกเกบ็เพิม่) 
    ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และมคีวาม
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเิมตร (18 
นิ้ว)  
   กรณีที่ต้องมบีนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระส่วนของค่าใชจ้่ายทีส่มัภาระน ้าหนกั
เกนิ (ท่านตอ้งช าระในส่วนทีโ่ดนเรยีกเกบ็เพิม่) 
   ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผิดชอบ กรณเีกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
 
 
หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางต้องรบัทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง 

1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั 
การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั 
อคัคภียั หรอืไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ กต็าม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ทีเ่หนือการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทาง
บรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาต
ภยั อคัคภียั  ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยงัคงใหบ้รกิาร
อยู่เป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืน
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายไปแลว้ 

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณี
ดงันี้ 
** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผดิกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน าเข้า
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามที่ทางกอง
ตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง  
** กรณทีีส่ถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
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** กรณทีี่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างด้าวที่
พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกิดเหตุการณ์
ดงักล่าว 
 

 
 

 
 
 


