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GOAL JAPAN GRAND HOKKAIDO WINTER  

5 วนั 3 คนื  

สายการบนิไทย BY TG 



CODE : GL25 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง           03 – 07 // 09-13 // 14-18 เมษำยน 2562     

 

 

 21.00 น.          กรุป๊ทวัรพ์ร้อมกนัท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมิู อำคำรผู้โดยสำรขำออก
ระหว่ำงประเทศ ชัน้ 4 แถว C เคำน์เตอรส์ำยกำรบินไทย 

เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรบัดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสมัภาระในการ
เดนิทาง  

 23.45 น.          เหิรฟ้ำสู่ประเทศญ่ีปุ่ นโดย สำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 670 

 

วนัท่ี โปรแกรมท่องเท่ียว 
อำหำร โรงแรม หรือเทียบเท่ำ 

 เช้ำ เท่ียง เยน็ 

1 กรงุเทพฯ – สนำมบินชิโตเซะ - - -  

2 สนำมบินชิโตเซะ  – ภเูขำไฟโชวะ  – ฟำรห์มีสีน ้ำตำล  – จิโก
กดุำนิ – แช่น ้ำแร่  

-   NOBORIBETSU 

SEKISUITEI HOTEL  

หรือเทียบเท่ำ 

3 สวนสตัวนิ์กเซ่มำรีนพำรค์ ชมโชวเ์พนกวิน – คลองโอตำร ุ– 
พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ   

  THE B SUSUKINO 
HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

4 อิสระช้อปป้ิงทำนูกิโคจิ –  ซูซูกิโนะ ไม่มีรถบสับริกำร 

 
  THE B SUSUKINO 

HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

5 สนำมบินชิโตเซะ – กรงุเทพฯ 

 

- -  

วนัท่ี 03 เมษำยน 2562 กรงุเทพฯ – สนำมบินชิโตเซะ - - - 
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08.20 น.  เดนิทางถงึ สนำมบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจ
คนเขา้เมอืงและศุลกากร 

 น า ท่ า นสู่  ภูเขำไฟ โชวะชินซัน (Showa 
Shinzan)  ถอืเป็นภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่ของฮ
อกไกโด (Hokkaido) ที่ไม่ธรรมดาตรงที่ได้รบั
การจดัอันด ั บว่ามีอายุน้อยที่สุดในประเทศ
ญี่ปุ่นน่ีเอง ดว้ยความทีภู่เขาไฟแห่งน้ีตัง้อยูใ่กล้
กบัภูเขาไฟอุสุ ท าให้สามารถมองเห็นภูเขาไฟได้อย่างชดัเจนจากจุดชมวิว
ภูเขาไฟอุสุโดยขึน้กระเชา้อูสุซนั(Usuzan Ropeway)อกีดว้ย ความเป็นมาของ
ภูเขาไฟแห่งนี้แรกเริม่ก็มาจากการเกิดขึน้โดยการเกิดแผ่นดนิไหวและก่อตวั
ขึน้บนพืน้ทีร่าบทุง่ขา้วสาล ีทีม่คีวามสงูอยูท่ี ่290 เมตร โดยจะอยู่ในระหว่างปี 
ค.ศ. 1943-1945 นับเป็นอกีหนึ่งภูเขาไฟทีย่งัไม่มอดดบัสนิทและยงัคงมคีวนั
ก ามะถนัลอยอยูเ่หนือปล่องภูเขาไฟใหเ้หน็จนถงึปจัจุบนั           

     เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูเซท็เทปันยำกิ 

จากนัน้น าทา่นสู ่สวนหมีภเูขำไฟโชวะชินซนั(Showa-Shinzan Bear Park) 
ตัง้อยู่ใกล้กบั สถานีกระเช้าภูเขาไฟอุสุ(Usuzan Ropeway) บอกเลยว่าคนที่
รกัเจา้หมสีนี ้าตาลตอ้งกรดีร้องใหก้บัความน่ารกัของหมเีหล่านี้ เพราะทีน่ี่นัน้
เป็นสถาทีเ่พาะพนัธุ์หมสีนี ้าตาลทีม่ตี ัง้แต่เจา้
หมตีวัน้อยๆไปจนถงึหมตีวัโตเลยไม่  ต้อง
กลวัว่าหมตีวัโตจะดุรเึปล่า เพราะหมขีองที่นี่
เคา้ได้รบัการดูแลและฝึกให้คุน้เคยกบัคน มี
หมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุ ร้ายโชว์ลีลาอ้อนขอ
อาหารจากนักท่องเทีย่ว เป็นภาพทีน่่ารกัน่า

วนัท่ี 04 เมษำยน 

2562 

สนำมบินชิโตเซะ  – ภเูขำไฟโชวะ  – ฟำรห์มีสีน ้ำตำล  
– จิโกกดุำนิ – แช่น ้ำแร่ 

- เท่ียง เยน็ 
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เอ็นดูทีเดียว ยิง่ใครอยากจะเห็นหมีตวัน้อยๆอย่างใกล้ชิดก็สามารถท าได้ 
เนื่องจากทีน่ี่นัน้เตา้จะเปิดใหน้ักท่องเทีย่วสามารถเยีย่มชมลูกหมีสนี ้าตาลได้
อย่างใกล้ชดิผ่านกระจกใส หากยงัไม่จุใจมาทัง้ทอียากใกล้ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได้
ตอ้งมายงัโซน หอ้งสงัเกตการณ์พเิศษ”กรงมนุษย”์  ซึ่งจะมองเหน็หมสีนี ้าตาล
เดินผ่านไปมา และได้ยินเสียงและกลิ่นของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆ 
ประหน่ึงวา่ไดอ้ยูก่บัเจา้หมพีวกนี้ระยะประชดแตก่ม็คีวามปลอดภยัหายหว่งค่ะ 
เราอาจจะเคยไปชมหมใีนหลายๆทีท่ีแ่คเ่หน็อยา่งเดยีวใชไ่หมคะ ทีน่ี่พเิศษตรง
นกัท่องเทีย่วสามารถป้อนอาหารเหล่าหมทีัง้หลายดว้ย ขนมปงั และแอปเป้ิล 
ซึง่เคา้จะจุดจ าหน่ายอาหารหมใีหซ้ือ้กนัแบบรวัๆเลย  

น าท่านสู่ หุบเขำนรกจิโกคุดำนิ (Jigokudani) 
น ้ารอ้นในล าธารของหุบเขาแห่งนี้แร่ธาตุก ามะถนั
ซึง่เป็นแหล่งตน้น ้าของย่านบ่อน ้ารอ้นโนโบรเิบทสึ 
มองเห็นควนัจากน ้ าพุร้อนพุ่งขึ้นมาตลอดเวลา 
ช่วงเวลาที่สวยที่สุดคือช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 
ประมาณกลางเดอืนตุลาคม แต่กส็ามารถเทีย่วไดท้ัง้ปี ยกเวน้ชว่งฤดหูนาวที่
อาจจะมหีมิะท าใหท้างเดนิขึน้เขานัน้อาจจะปิด นอกจากนี้ในเดอืนมถุินายนถงึ
เดอืนสงิหาคม จะมเีทศกาล Onibi Michi ซึง่แปลวา่ ทางเดนิแหง่ไฟของปีศาจ 
โดยจะมกีารประดบัประดาแสงไฟสวยงามตามทางเดนิและมกีารแสดงดอกไม้
ไฟบรเิวณรอบๆ หุบเขาแหง่นี้ 

น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม  TOYA KOHANTEI HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 

ค ำ่                 รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม BUFFET  

 น ำท่ำนอำบน ้ำแร่สปำรีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆท่ีเรียกว่ำ“ออนเซน็”เพ่ือ

สขุภำพและผิวพรรณท่ีดี 
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เช้ำ            รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ นิกเซ่มำรีนพำรค์ (Nixe Marine Park) พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้า
ในเกาะฮอกไกโด มสีตัวน์ ้า  มากมายทีน่่ารกั นกเพนกวนิ โชวแ์มวน ้า และโชว์
ปลาโลมา อุโมงคใ์ตน้ ้าเพื่อดปูลาฉลามและสตัวท์ะเลอนุรกัษ์ทีห่ายาก (ไฮไลท์
ชมโชวพ์ำเรดแพนกวินสดุน่ำรกั) 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 05 เมษำยน 2562 

 

 

สวนสตัวนิ์กเซ่มำรีนพำรค์ ชมโชวเ์พนกวิน – คลองโอ
ตำร ุ– พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ 

เช้ำ เท่ียง - 
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เท่ียง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูเซท็ปลำฮกเกะ  

    ร้ำนดงัในต ำนำนเมืองโอตำร ุATSOUKA  

 

 

 

 

คลองโอตำรุ เป็นคลองที่ยาว1,140 เมตรในฮอกไกโด เชื่อมระหว่างแนว
ชายฝ ัง่ด ัง้เดิมและพื้นที่นอกฝ ัง่ที่ได้มกีารบุกเบิก สร้างเสร็จในปี 1923 แม้
คลองเคยเป็นสถานทีข่นถ่ายสนิคา้จากเรอืจ านวนมาก พืน้ที่นี้ตกต ่าลงหลงั
สงครามโลกครัง้ที่ 2 ต่อมา ครึ่งหนึ่งของคลองถูกถม และปรบัเปลี่ยนเป็น
ทางเดนิทีม่โีคมไฟแก๊สจนเป็นแบบในปจัจุบนั มคีลงัสนิคา้จ านวนมาก ซึ่งท า
จากอฐิและหนิซปัโปโร เหลอือยู่ทัง้สองฝ ัง่ของคลองโอตารุ ท าให้นึกถงึการ
ด าเนินชวีติในสมยัก่อน ปจัจุบนั คลงัสนิคา้เหล่าน้ีน ามาใชเ้ป็นรา้นอาหารและ
อื่น 

 

 

 

 

 

จากนั ้นน าท่านสู่  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ร้านนี้ มีชื่ อว่า  Otaru Orgel 
Emporium ที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมกล่องดนตรีสารพดัรุปแบบ หลากหลาย
สไตล์ ลกัษณะเป็นอาคารเก่าแก่ 3 ชัน้ ภายนอกถูกสรา้งขึน้จากอฐิแดง และ
โครงสร้างภายในท าด้วยไม้ พิพธิภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี  1910โดยได้รบั

https://www.japanhoppers.com/th/hokkaido/otaru/kanko/484/
https://www.japanhoppers.com/th/hokkaido/
https://www.japanhoppers.com/th/hokkaido/sapporo/
https://www.japanhoppers.com/th/hokkaido/otaru/kanko/484/
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อทิธพิลจากชาวยุโรปทีเ่ขา้มาตัง้รกรากทีน่ี่ในสมยัก่อน จนในปจัจุบนักลายมา
เป็นแหล่งผลติกล่องดนตรทีีม่อีายุ  รอ้ยกว่าปีทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดของญี่ปุ่นเลยก็ว่า
ไดภ้ายในบรเิวณชัน้ 1 ซึง่มพีืน้ทีม่ากทีสุ่ดจะเป็นโซนจ าหน่ายของทีร่ะลกึและ
กล่องดนตรีส าเร็จรูปที่มีลวดลายต่างๆให้เลือกตามความสนใจบรรยากาศ
ภายในรา้นตกแตง่ดว้ยแสงไฟสสีม้นวลใหค้วามรูส้กึอบอุ่นโรแมนตกิ จะสงัเกต
ไดว้่ามคีูร่กัชาวญี่ปุ่นหลายคู่เดนิจูงมอืกนัมาเลอืกซือ้กล่องดนตรคีูก่นัเพื่อเป็น
ของที่ระลึกระหว่างกัน เห็นแล้วแอบอิจฉาความหวานของคนมีคู่จริงๆ 
นอกจากนี้ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ยังมี “นำฬิกำไอน ้ำ  โบรำณ (Stream 
Clock)”สไตล์องักฤษ ที่เหลืออยู่เพยีง 2 เรอืนบนโลกเท่านัน้ ซึ่งเป็นของที่
ระลึกที่เมือง  Vancouver มอบให้แก่ เมือง  Otaru นาฬิกานี้ จะพ่นไอน ้ า
ประกอบกบัมเีสยีงดนตรดีงัขึน้ทุกๆ 15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอน ้าอกีเรอืน
หน่ึงทีป่ระเทศแคนนาดา 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ร้ำนนันดะ บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด พร้อม

อำหำรทะเลสดๆและป้ิงย่ำงอ่ืนๆมำกมำย 

 

 

 

น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม THE B SUSUKINO  HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
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เช้ำ          รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

  จากนัน้น าท่าน อิสระท่องเท่ียวซปัโปโร หรอื เลอืกชอ้ปป้ิงซปัโปโร ทางเรา
ขอแนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่ว อาท ิ

ย่ำนทำนุกิโคจิ (Tanuki Koji) ถอืว่าเป็นย่านชอ็ป
ป้ิงชื่อดงัของเมอืงซปัโปโร(Sapporo) ทีช่อบสุดๆก็
ตรงการที่เป็นแหล่งช็อปป้ิงในร่มแบบว่าจะแดด
แผดเผาหรอืฝนตกเท่าไหรก่็ไม่หวัน่ชอ็ปป้ิงไดแ้บบ
ไม่มถีอย เพราะทีน่ี่นัน้เคา้จะมหีลงัคาคลุมยาวตาม
แนวถนน ยาว 1 กโิลเมตรถ้านับง่ายๆก็ประมาณ 7-8 บล็อกได ้จนถงึแม่น ้า 
Sosei ที่นี่เปิดมานานเป็นร้อยปี นับว่าเป็นตลาดเก่าแก่ที่เปิดตัง้แต่ปี ค.ศ. 
1873 แม้จะเก่าแต่บอกเลยว่าเก๋ามากของกินของใช้เดนิช็อปกนัอย่างเพลิน 
โดยสองข้างทางเตม็ไปดว้ยรา้นค้ากว่า 200 ร้าน ขายของทีร่ะลึก ขนม ของ
เล่น เครื่องส าอาง ชอ็คโกแลต เสือ้ผา้ ขา้วของเครื่องใชต้่างๆ และรา้นอาหาร
ให้เลือกรับประทานมากมายย่านน้ี ปจัจุบันมีการจัดเทศกาลต่างๆ เช่น 
เทศกาลทะนุก ิในฤดูรอ้น ซึง่จะจดัขึน้ในช่วงเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคมของทุก
ปี แถวๆนี้ก็จะมกีารประดบัประดาไปดว้ยไฟ และตกแต่งอย่างสวยงาม เรยีก
ได้ว่าเป็นเทศกาลที่พาให้บรรยากาศภานในเมืองและบรรยากาศกาค้าขาย
คกึคกัมากเป็นพเิศษ 

เท่ียง    อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั  

วนัท่ี 06 เมษำยน 2562 อิสระช้อปป้ิงทำนูกิโคจิ –  ซูซูกิโนะ ไม่มีรถบสับริกำร เช้ำ - - 
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ย่ำนซูซูกิโนะ (Susukino) นบัเป็นยา่นทีเ่ตม็ไป
ดว้ยแหล่งบนัเทงิทีโ่ด่งดงัมากทีสุ่ดของเมอืงซปั
โปโร(Sapporo) อีกทัง้ย ังเรียกได้ว่าเป็นย่าน
บันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของญี่ปุ่น 
บอกเลยว่าอยากมาบันเทิงเริงใจยามค ่ าคืน
สมัผสัไลฟ์สไตล์แบบคนญี่ปุ่นแท้ๆ ตอ้งมาทีน่ี่ให้
ได ้เพราะเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ บาร ์รา้นอาหาร รา้นคาราโอเกะ และตูป้าจงิโกะ 
รวมกวา่ 4,000 รา้น บางรา้นน่ีเปิดจนถงึเทีย่งเทีย่งคนืหรอืมากกว่านัน้ก็ม ีแต่
ถ้าท้องหิวเรียกร้องอยากลิ้มรสของอร่อยต้องมาต าที่ร้านก๋วยเตีย๋วราเมน 
Yokochoทีต่ ัง้อยู่บรเิวณซอยแคบๆแลดูลกึลบัซบัซ้อน ซึ่งบอกเลยว่าราเมน 
Yokochoนี่มชีื่อเสยีงโดง่ดงัมาก อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารอกีเพยีบไวใ้หไ้ดล้องเขา้
ไปแวะชมิรสชาตแิบบคนซปัโปโรแท้ๆ เคา้กนิกนั ยิง่ชว่งทีพ่คีมากๆตอ้งยกให้
ในฤดูหนาวราวๆเดอืนกุมภาพนัธ์ของทุกปีนี่ เพราะจะมกีารจดัเทศกาลหมิะ
ยงัเป็นเจา้ภาพการแขง่ขนัแกะสลกัน ้าแขง็ทีแ่ถวย่านซูซูกโินะ เรยีกไดว้่าเป็น
ทเีดด็ของเมอืงซปัโปโรทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลก 

 ค ำ่                 อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม THE B SUSUKINO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

เช้ำ            รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

     น าทา่นเดนิทางสูส่นำมบินชิโตเซะ 

      10.30 น.          ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 681 

       15.55 น.           เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

วนัท่ี 07 เมษำยน 25625 สนำมบินชิโตเซะ-กรงุเทพฯ เช้ำ - - 



CODE : GL25 

 

 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร      

วนัเดินทำง ผูใ้หญ่ 
1 ผูใ้หญ่+1 เดก็มี

เตียง 
เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว เพ่ิม 

03-07 เมษำยน 2562 45,900 42,900 42,900 39,900 9,900 

รำคำไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

25,900 22,900 22,900 19,900 - 

09-13 / 14-18 เมษำยน 

2562 
49,900 46,900 46,900 43,900 9,900 

รำคำไม่รวมตัว๋

เคร่ืองบิน 
29,900 26,900 26,900 23,900 - 

รำคำเดก็ทำรก อำย ุต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,000 บำท 

***หมำยเหต ุ    กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ต้องมีผู้เดินทำงจ ำนวน 10 ท่ำนขึ้นไป*** 
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หำกมีผู้เดินทำงไม่ถึง 10 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุป๊ หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำย

เพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป – กลบั ชัน้ทศันาจรตามเสน้ทางรายการทีร่ะบุเท่านัน้ 

 รำคำน้ีรวมภำษีน ้ำมนั ณ. วนัท่ี 29 ส.ค. 2561  และ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นกำรปรบัภำษีน ้ำมนัขึน้ 
หำกทำงสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมเติม โดยทำงบริษทั จะแจ้งให้ทรำบก่อนกำรออกตัว๋เครื่องบิน 

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

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

 

 

 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุน่ 
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 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอืพาสปอรต์   

       ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดืม่และอาหารทีส่ ัง่เพิม่เตมิจาก 

 รายการทีท่างบรษิทัฯ จดัให ้เป็นตน้   

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณนี ้าหนกัเกนิกวา่สายการบนิก าหนด คอื 20 กโิลกรมัต่อท่าน 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตส าหรบัคนตา่งดา้วทีก่ลบัเขา้ประเทศ 

 ค่าภาษนี ้ามนัทีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หรอืมกีารเปลีย่นแปลงกะทนัหนั 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% ซ่ึงต้องจ่ำยเพ่ิมจำกรำคำค่ำทวัร ์
 

 

 

 

 

เมื่อท่านท าการจองทวัรก์บัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอเรยีกเกบ็มดัจ าค่าทวัรท์า่นละ  10,000-20,000 บาท 
(ขึน้อยู่กบัชว่งเวลาทีเ่ดนิทาง หรอืกฎของสายการบนิ)  ส่วนทีเ่หลอืตอ้งช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท า
การ  

 

 

***กรณุำพิจำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลิกทวัรข์องบริษทั ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร*์** 

หำกท่ำนได้ท ำกำรจองทวัร ์ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนได้รบัทรำบและยอมรบัเง่ือนไขทุกอย่ำง

เรียบร้อยแล้ว 

 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 ์
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 ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หน้าที ่ หกัค่าใชจ้่าย 100% 
*** ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หน้าที ่ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็
ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด*** 

ข้อมลูเพ่ิมเติม เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  

 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั 
ท่านจะต้องช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ และกำรจดัท่ีนัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง และไดด้ าเนินการออก
ตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ (กรณตีัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  

 

ข้อมลูเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั  

 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 

 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองสมัภำระ และค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ (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)  
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          กรณทีีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้
ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระส่วนของค่าใชจ้่ายทีส่มัภาระน ้าหนกัเกนิ 
(ท่านตอ้งช าระในส่วนทีโ่ดนเรยีกเกบ็เพิม่) 

   ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผิดชอบ กรณเีกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

 

หมำยเหต.ุ. (ส ำคญัมำก ผูโ้ดยสำรท่ีเดินทำงต้องรบัทรำบ และยินยอม ก่อนกำรเดินทำง 

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

2. หากท่านยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาต
ภยั อคัคภียั  ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดินทางท่องเทีย่ว ยงัคงใหบ้รกิาร
อยู่เป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืน
ค่ำใช้จ่ำย เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายไปแลว้ 

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน ในกรณี
ดงันี้ 
** กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีท่างกองตรวจคนเขา้
เมอืงหา้มเดนิทาง  

** กรณทีีส่ถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

** กรณทีี่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างด้าวที่
พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

              (ซ่ึงทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน หำกเกิดเหตุกำรณ์

ดงักล่ำว 
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