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ก ำหนดกำรเดินทำง  18 – 24 เมษำยน 2562 

 

 

 19.30 น.          กรุป๊ทวัรพ์ร้อมกนัท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมิู อำคำรผู้โดยสำรขำออก
ระหว่ำงประเทศ ชัน้ 4 แถว D เคำน์เตอรส์ำยกำรบินไทย 
เจ้ำหน้ำท่ีคอยให้กำรต้อนรบัดูแลด้ำนเอกสำร เช็คอินและสมัภำระใน
กำรเดินทำง  

 22.30 น.          เหิรฟ้ำสู่ประเทศญ่ีปุ่ นโดย สำยกำรบินไทย  เท่ียวบินท๋ี TG 682  
  
 
 
 

วนัท่ี โปรแกรมท่องเท่ียว 
อำหำร โรงแรม 

หรือเทียบเท่ำ เช้ำ เท่ียง เยน็ 
18 กรงุเทพฯ – สนำมบินฮำเนดะ  - - -  

19 สนำมบินฮำเนดะ – นัง่รถไฟชินคนัเซน็สู่เมืองอำโอโมริ 
สวนสำธำรณะฮิโรซำกิ – ฮำชิมนัไต – ออนเซน็ 

- - 

 

HACHIMANTEI ONSEN 
HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

20 ก ำแพงหิมะ – สวนซำกรุะคิตำคำมิ – คำคโุนดำเตะ –  
แม่น้ำฮิโนคิไนกำว่ำ – ออนเซน็ 

   HANAMAKI ONSEN 
HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

21 ล่องเรือแม่น ้ำโมกำมิ – กินซงัออนเซน็ – ออนเซน็    IIZAKA JURAKU 
HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

22 สวนผลไม้ – ปรำสำทซึรกุะ – ทะเลสำบโกะชิกินุมะ – 
หมู่บ้ำนโออจิุจคุ ุ– ออนเซน็ 

   KINUGAWA ONSEN  
HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

23 ฮิตำชิ ซีไซดพ์ำรค์ - ชินจกู ุช้อปป้ิง – สนำมบินฮำเนดะ 
 

 -  

24 สนำมบินฮำเนดะ – กรงุเทพ ฯ  - -   

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ – สนำมบินฮำเนดะ - - - 
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 06.00 น. เดนิทางถงึ สนำมบินฮำเนดะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อตอ่เครื่องเดนิทางสู ่
สนำมบินอำโอโมริ โดยสำยกำรบิน JL 141  

09.15 น.  เดนิทางถงึ สนำมบินอำโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น น าท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจ
คนเขา้เมอืงและศุลกากร 
จากนัน้น าทา่นเดนิทาง ปรำสำทฮิโรซำกิ จงัหวดัอาโอโมร ิประจ าปี 2015 จดั
ขึน้อย่างต่อเนื่อง มาตัง้แต่ปีค.ศ. 1962 ถ้าช่วงฤดู
ใบไม้เปลี่ยนสี ท่านสามารถชมใบไม้เปลี่ยนสี
ภายในสวน Botanical ของปราสาทฮโิรซาก ิทีป่ลูก
ตน้เมเป้ิลนับพนัตน้ และตน้ซากุระกว่า 2,600 ต้น 
จ ะมีก า ร ป ร ะ ดับ ไฟอ ย่ า ง ส ว ย ง า ม ใ นตอน
กลางคืน ซึ่งปราสาทนี้ ตัง้อยู่ใน สวนฮิโรซำกิ อิสระให้ท่านเที่ยวชมตาม
อธัยาศยั 

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   
เทือกเขำฮำจิมนัไต เป็นเขตภูเขาสูงอนัเป็นส่วนหนึ่งของ อุทยานแห่งชาติ
โทวาดะฮาจิมนัไต โดยตัง้อยู่บริเวณตอนใต้
ของอุทยาน พื้นที่ถูกแบ่งให้กบัจงัหวดัอากิตะ 
และจงัหวดัอวิาเตะในอตัราสว่นเทา่ๆ กนัจุดชม
ววิทีย่อดสูงสุดของเทอืกเขา ในระดบัสงูกว่าน ้า
ทะเล 1,614 เมตรนัน้ มีการปรับปรุงใหม่ใน
ค.ศ. 2014 เพื่อใหส้ามารถรบัชมทศันียภาพงดงาม ของแอ่งน ้าสเีขยีวมรกต 
น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม  HACHIMANTEI ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม    
         น ำท่ำนอำบน ้ำแร่สปำรีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆท่ีเรียกว่ำ“ออนเซน็”เพ่ือ

สขุภำพและผิวพรรณท่ีดี 
 
 

วนัท่ี 2 สนำมบินฮำเนดะ –สนำมบินอำโอโมริ –  
สวนสำธำรณะฮิโรซำกิ – ฮำชิมนัไต – ออนเซน็ 

- เท่ียง เยน็ 
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เช้ำ            รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ ถนนสำยแอสไพต์ คอืถนนชมทวิทศัน์ภูเขายาว 
27 กม. ซึ่งทอดผ่านอุทยานแห่งชาตโิทวาดะ-ฮะจมินัไตซึ่งอยู่ระหว่างอวิาเตะ
และอาคติะ เป็นถนนทีด่ทีีสุ่ดแห่งหนึ่งใน
ญี่ปุ่นส าหรบัการขับรถชมทิวทัศน์ซึ่งมี
บ้านพกัอยู่บนจุดสูงสุด โดยเฉพาะในฤดู
ใบไม้ร่ว งซึ่ ง เ ป็น เวลาที่คุณสามารถ
รื่นรมย์กบัทศันียภาพของต้นบีชและต้น
เมเปิลหลากสสีนัในทุกๆ โค้งถนน ถนน
สายแอสไพต์ปิดในระหว่างฤดูหนาวเนื่องจากหมิะตกหนัก แต่ในปลายเดอืน 
เม.ย. ถนนจะเปิดอกีครัง้โดยมกี าแพงหมิะสูงบนสองขา้งทาง ก าแพงหมิะซึ่ง
สามารถสูงไดถ้งึ 6 เมตรในบางพืน้ทีน่ัน้มคีวามเรยีบและตัง้ตรงราวกบัถกูหัน่
ดว้ยมดี สมัผสัความงดงามของถนนสายแอสไพตท์ัง้ในฤดหูนาวและฤดใูบไม้
ผลดิว้ยการขบัรถไปบนถนนทีเ่ตม็ไปบนหมิะซึง่พาคุณไปสูด่อกซากุระทีก่ าลงั
เบ่งบานบนพืน้ทีร่าบของฮะจมินัไต 

เท่ียง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   
สวนสำธำรณะคิตำคำมิเท็นโชจิ (Kitakami Tenshoji Park) ในจงัหวดัอวิา
เตะ นบัเป็น 1 ใน 3 ของสถานทีน่อกตวัเมอืงในภูมภิาคโทโฮคุ ยอดฮติส าหรบั
ชมซากุระ นอกเหนือจากฮโิรซาก ิ(Hirosaki) ในจงัหวดัอาโอโมร ิและคาคุโนะ
ดาเตะ (Kakunodate) ในจังหวัดอาคิตะ ภายในสวนมีต้นซากุระรวมกว่า 
10,000 ตน้!!! เรยีงรายตามทางยาวกว่า 2 กม. แถมตอนตน้พฤษภาคม ยงั
สามารถชื่นชมตน้ซึซึจ ิหรอื กุหลาบพนัปี กว่าอีก 100,000 ตน้ **กำรบำน
ของซำกรุะขึ้นอยู่กบัสภำพอำกำศ** 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคำคโุนดำเตะ (Kakunodate) จงัหวดั Akita ภูมภิาค 
Tohoku แอบมโนไปว่า ได้ยนืกลางสะพานแดงในบรรยากาศซากุระสวยๆ 

วนัท่ี 3         ก ำแพงหิมะ – สวนซำกรุะคิตำคำมิ – คำคโุนดำเตะ – 
แม่น ้ำฮิโนคิไนกำว่ำ– ออนเซน็ 

เช้ำ เท่ียง เยน็ 
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แสนโรแมนตกิ อยู่เรยีบแม่น ้ำฮิโนคิไนกำว่ำ (Hinokinai-gawa) ช่างสุขใจ
จริงๆ ค่ะ ที่นี่มีซากุระนับหลายร้อยต้น พร้อมจะบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิ 
ประมาณปลายเดอืนเมษายน-ตน้เดอืนพฤษภาคม จงึท าใหม้ผีูค้นนิยมมาชม
ความงามของซากุระเมอืงนี้เป็นจ านวนมาก ทีเ่มอืง Kakunodate ยงัมหีมูบ่า้น
ซามูไรที่อนุรกัษ์เอาไว้ มชีื่อเสียงมากในยามที่ซากุระบาน เมืองนี้มจุีดชม
ซากุระทีส่วยงามอยู ่2 แหง่ โดยสามารถเดนิถงึกนัได ้คอื ซอยหมู่บา้นซามไูร 
และ รมิแมน่ ้าฮโินคไินกาวา่ 
 
 
 
 
 
 
 
น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม  HANAMAKI ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น ำท่ำนอำบน ้ำแร่สปำรีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆท่ีเรียกว่ำ“ออนเซน็”เพ่ือ
สขุภำพและผิวพรรณท่ีดี 
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         เช้ำ                 รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านสนุกสนานกบัการ ล่องเรือแม่น ้ำโมกำมิ ล่องไปตามแม่น ้า โมกามิ
ของจงัหวดียามากาตะ การล่องเรอืดงักล่าว
จะท า ให้คุณเพลิด เพลินกับภูมิทัศ น์อัน
สวยงามของแม่น ้าโมกามใินขณะทีค่นขบัเรอื
ก าลังร้องเพลง  แม่น ้ าโมกามิจะมีลักษณะ
แตกต่างกันออกไปในแต่ละฤดูกาล ในฤดู
ใบไมผ้ลคิุณจะไดช้มดอกซากุระและฤดใูบไมร่่
สงคุณจะไดเ้หน็สขีองใบไมเ้ปลี่ยนส ีทุกๆ ทริ
ปทีล่่องไปกบัเรอืนี้จะไดป้ระสบการณ์ทีแ่ตกตา่งและแสนพเิศษ 

เท่ียง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   
กินซังออนเซน เป็นเมืองน ้ าพุร้อนที่
เงยีบสงบในภูเขาของจงัหวดัยามากะตะ 
ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รอบเหมืองแร่เงินที่ได้
ปรบัปรุงและพฒันาใหม่ มชีื่อเสยีงเป็น
อนัดบัตน้ๆของประเทศญี่ปุ่นวา่เป็นเมอืง
ออนเซนทีส่วยงามทีสุ่ดดว้ยหอ้งพกัแบบ
เรยีวกงัที่เรยีงรายตามสองข้างทางของ
แม่น ้า ซึ่งเป็นอาคารไม้ 3-4 ชัน้ ผสมผสานกบัผนังปูนสขีาวสะอาดท าใหรู้ส้กึ
เหมอืนยอ้นกลบัไปในอดตี อสิระใหท้า่นเทีย่วชมตามอธัยาศยั 
น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม  IIZAKA JURAKU HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น ำท่ำนอำบน ้ำแร่สปำรีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆท่ีเรียกว่ำ“ออนเซน็”เพ่ือ
สขุภำพและผิวพรรณท่ีดี 
 
 
 

วนัท่ี 4 ล่องเรือแม่น ้ำโมกำมิ – กินซงัออนเซน็ – ออนเซน็ เช้ำ เท่ียง เยน็ 
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 เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นไปยงั สวนผลไม้ เพื่อใหท้า่นไดล้ิ้มรสผลไมจ้ากตน้เดด็กนัจาก
ขัว้เลือกกินเลือกทานกนัตามอธัยาศยัใหเ้ตม็ที่กบัการมาเยอืน **(ผลไมท้ีใ่ห้
ทา่นรบัประทานนัน้จะเป็นไปตามฤดกูาลของเมอืงแหง่นี้)** 

เท่ียง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   
ปรำสำทสึรกุะ ถูกสรา้งขึน้ในปี 1384 มกีารเปลีย่นการปกครองมาหลายครัง้
ในช่วงที่ย ังเป็นภูมิภาค อาอิซู  และถูก
ท าลายลงหลังจากเกิดสงครามโบชิน
(Boshin War) ปี 1868 ซึ่งเกิดการจลาจล
ตอ่ตา้นรฐับาลสมยัเมจ ิท าใหส้ิน้สุดยุคศกัดิ
นายดึอ านาจท่านโชกุนโทคกกาว่า ต่อมา
ปร าส าทได้ถู ก ฟ้ื น ฟู ขึ้ นม า ใ หม่ ด้ ว ย
คอนกรีตในปี  1960 เสร็จสมบูรณ์ในปี  
2011 หลงัคาเดมิซึ่งเป็นสเีท่ากลบักลายเป็นสแีดง เป็นเอกลกัษณ์ไม่ซ ่ากบั
ปราสาทแหง่อื่นในญี่ปุ่น 

วนัท่ี 5 สวนผลไม้ – ปรำสำทซึรกุะ – ทะเลสำบ 5 สีโกะชิกินุ 
มะ –หมู่บำ้นโออจิุจคุ ุ– ออนเซน็ 

เช้ำ เท่ียง เยน็ 
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น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสำบ 5 สี สีโกชิ
กินมะ ตัง้อยูใ่นอุทยานแห่งชาต ิBandai-
Ashai บรเิวณมทีัง้ทะเลสาบ บงึน้อยใหญ่ 
รวมทัง้บ่อน ้าพุรอ้นหลายแห่ง ทีเ่กิดจาก
การระเบดิของภูเขาไฟ  Bandai  ในอดตี 
และ แร่ธาตุในดนิไม่ว่าจะเป็นแคลเซียม 
แมกนีเซยีม คอ็ปเปอร ์หนิปนู ฯลฯ ท าให้
สขีองน ้าที่สะท้อนกบัแสงแดดดูมีหลากหลายสีสนั คนญี่ปุ่นจึงเรียกที่นี้ว่า 
Goshikinuma หรอืบงึน ้าหา้ส ี
น าท่านสู ่หมู่บำ้นโออจิุจูค(ุOuchi-juku) กเ็ป็นอกีหมุบ่้านทีย่งัอบอวลไปดว้ย
กลิน่อายของอดตี ไมย่ิง่หยอ่นไปกวา่กนั 
หมุ่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงมาตัง้แต่สมัย
สงครามจนถึงยุคเอโดะ ปจัจุบันยังคง
สภาพเดิม แต่กิจกรรมการค้าการขาย
อาจเปลี่ยนไปตามยุคสมยั สนิคา้ทีน่ ามา
ขายส่วนใหญ่จะเป็นสนิคา้เกี่ยวกบัของที่
นะลกึทีน่กัทอ่งเทีย่วชอบ 
น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม KINUGWA ONSEN  หรือเทียบเท่ำ 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น ำท่ำนอำบน ้ำแร่สปำรีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆท่ีเรียกว่ำ“ออนเซน็”เพ่ือ
สขุภำพและผิวพรรณท่ีดี 
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  เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าทา่นชม สวนฮิตำชิ ซีไซค ์พำรค์ (Hitachi Seaside Park) ตัง้อยูใ่น เมอืง
ฮติาชนิากะ ในจงัหวดัอบิารากิ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มเีนื้อทีก่วา้ง 
1,187.5 ไร่ ทีน่ี่เป็นสวรรค์ของคนรกัดอกไม้เพราะเต็มไปดว้ยไม้ดอกนานา
ชนิดทีจ่ะหมุนเวยีนเปลีย่นกนับานใหน้กัเทีย่วไดช้มตลอดทัง้ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   
ย่ำนช้อปป้ิงชินจูกใุห้ท่านอิสระและเพลิดเพลิน
กบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครื่องใชไ้ฟฟ้า 
กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องเล่นเกมส ์หรอื
สนิค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า 
เสื้อผ้า  แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชัน่ส าหรบัวยัรุ่น 
เครื่ อ งส าอางยี่ห้อดังของญี่ ปุ่ นไม่ว่ าจะ เ ป็น  KOSE, KANEBO, SK II, 
SHISEDO และอื่นๆ 

     น าทา่นเดนิทางสูส่นำมบินฮำเนดะ 
 
 
 
 

วนัท่ี 6 ฮิตำชิ ซีไซดพ์ำรค์ - ชินจกู ุช้อปป้ิง – สนำมบินฮำเน 
ดะ 

เช้ำ เท่ียง - 
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       00.05 น.         ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 661  
 05.05 น.            เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อม

ความ ประทบัใจ 
 

 
 

อตัรำค่ำบริกำร      

วนัเดินทำง ผู้ใหญ่ 
1 ผู้ใหญ่+1 เดก็มี

เตียง 
เดก็มีเตียง 

เดก็ไม่มี
เตียง 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

18 – 24  เมษำยน 2562 65,900 62,900 62,900 59,900 9,900 

รำคำไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

45,900 42,900 42,900 39,900 9,900 

รำคำเดก็ทำรก อำย ุต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,000 บำท 
***หมำยเหต ุ    กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ต้องมีผู้เดินทำงจ ำนวน 10 ท่ำนขึ้นไป*** 

หำกมีผู้เดินทำงไม่ถึง 10 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุป๊ หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำย
เพ่ิมเติม 

 
 

วนัท่ี 7 สนำมบินฮำเนดะ – กรงุเทพ ฯ - - - 
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 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเสน้ทางรายการที่ระบุเท่านั้น 
 ราคานี้รวมภาษีน ้ามัน ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2561  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน ้ามนัขึน้ หากทาง

สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเที่ยวที่ระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการที่ระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้ าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
 บริการน ้ าวนัละ 1 ขวด 
 บริการ WIFI ฟรีบนรถบสั 
 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  
 

 

 

 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารที่สัง่เพิม่เติมจาก 
 รายการที่ทางบริษทัฯ จดัให้ เป็นตน้   
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้ าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วที่กลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ ามนัที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่เติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทัวร์ 
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เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยูก่บั
ช่วงเวลาที่เดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนที่เหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัท าการ  

 
 
 
 

 
 
***กรุณาพจิารณาเงือ่นไขต่างๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์*** 
หากท่านได้ท าการจองทัวร์  ทางบริษัทฯ ถอืว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงือ่นไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    ไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-30 วนั   หกัค่ามดัจ า   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    8-14  วนั   หกัค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-7  วนั  หกัคา่ใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่  หกัค่าใชจ่้าย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด*** 

 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกัน หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้
ก  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไป
แลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมที่พกั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และ
หอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
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  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร
ชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 
(ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิม่) 
    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต  ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายที่สัมภาระน ้ าหนักเกิน 
(ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิม่) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่ว่า
จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 
อคัคีภยั  ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยงัคงให้บริการอยูเ่ป็น
ปกติ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน
ค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขา้
เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีที่สถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  



CODE : GL27 

 

** กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วที่พ  านัก
อยูใ่นประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 
 

 
 
 
 
 

 
 


