
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GOAL JAPAN FLOWER HOKKAIDO COOL 

5 วนั 3 คนื 

 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์ 
 



ก ำหนดกำรเดนิทำง  

29 มิถุนำยน – 03 กรกฎำคม 2561  
06 – 10  / 13 – 17  / 24 – 28 กรกฎำคม 2561 
 
 
 
 

 

 
 

 20.00 น.          กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัทีท่่ำอำกำศยำนดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 3 ประตู 4 
เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ 

เจ้ำหน้ำทีค่อยให้กำรต้อนรับดูแลด้ำนเอกสำร เช็คอนิและสัมภำระในกำรเดินทำง  
23.45 น.           เหิรฟ้ำสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สำยกำรบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ เทีย่วบินที ่XJ 620 

 
  
 

  
08.30 น.   เดินทางถึง สนำมบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เมืองฟูรำโน่ (ชมดอกไม้ หรือ ทุ่งลำเวนเดอร์) เมืองนอ้ยท่ีอยูใ่นแอ่งกระทะ ห้อมลอ้มดว้ยเทือกเขา
ไทเซ็ทสึและ เทือกเขายบูาริ ท าใหเ้มืองฟูราโน่ มีอากาศเยน็ แหง้ ประกอบกบัสภาพดินในแถบนั้น 
เป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่กาเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้ตั้งแต่เดือน

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว   
อำหำร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่ำ เช้ำ เทีย่ง เยน็ 
1 กรุงเทพฯ –สนำมบินชิโตเซะ - - -  

2 สนำมบินชิโตะเซะ –  เมืองฟูรำโน่ (ทุ่งลำเวนเดอร์ หรือ ทุ่งดอกไม้) –  
BLUE POND (บ่อน ำ้สีฟ้ำ)  – ทุ่งดอกไม้ – เมืองโซอุนเคยีว 

- - 

 

SOUNKYO KANKO 
HOTEL   
หรือเทยีบเท่ำ 

3 หุบผำโซอุนเคยีว – น ำ้ตกริวเซ – น ำ้ตกงงิงะ – ถ ำ้น ำ้แข็ง ไอซ์พำวเิลยีน 
เมืองอำซำฮิคำว่ำ –  หมู่บ้ำนรำเมง  – ศิลปะบนนำข้ำว – ขำปูยกัษ์ไม่อั้น 

  

 

ANA HOLIDAY INN 
SAPPORO HOTEL หรือ
เทยีบเท่ำ 

4 โอตำรุ – คลองโอตำรุ – พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรี – โรงงำนเป่ำแก้ว –  
โรงงำนช็อคโกแลต – ช้อปป้ิงทำนูกโิคจ ิ 
 

 - - ANA HOLIDAY INN 
SAPPORO HOTEL หรือ
เทยีบเท่ำ 

5 สนำมบินชิโตเซะ – กรุงเทพ ฯ 
 

 - -  

วนัที ่1  กรุงเทพฯ –สนำมบินชิโตเซะ - - - 

วนัที ่2 สนำมบินชิโตะเซะ -  เมืองฟูรำโน่ (ทุ่งลำเวนเดอร์ หรือ ทุ่งดอกไม้) 
 BLUE POND (บ่อน ำ้สีฟ้ำ)  -  ทุ่งดอกไม้ - เมืองโซอุนเคียว 

- เทีย่ง เยน็ 



พฤษภาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม จะมีดอกไมน้านาชนิด ไม่วา่จะเป็นดอกทิวลิป ดอกไอริสดอกป๊
อปป้ี ดอกกุหลาบ ดอกมสัตาร์ด ดอกกุหลาบญ่ีปุ่น ดอกลาเวนเดอร์ ดอกทานตะวนั และ ดอกคอ
สมอส เป็นตน้ (ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ) 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   

 เดินทางสู่ เมืองบิเออิ เมืองท่ีไดช่ื้อว่า Small town of the most beautiful hills มีจุดชมวิวช่ือ 
PATCHWORK ROAD ส่วนทางใตข้องเมืองมี PANORAMA ROAD ความเล็กท่ีแสนน่ารักของ
เมืองน้ีอยู่ท่ีภาพวิวทิวทศัน์แบบพาโนรามา วิวระหวา่งสองขา้งทางท่ีเต็มไปดว้ยทุ่งขา้วบาร์เล่ยสี์
เหลืองทองตดัสลบักบัไร่ขา้วโพดและมนัฝร่ังสีเขียวสด โดยมีสีฟ้าครามของทอ้งฟ้าตดัเป็นฉาก
หลงัสลบัเนินเขาจึงท าใหเ้มืองน้ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของทศันียภาพท่ีสวยงามมาก โดยเฉพาะทิวทศัน์
ของทุ่งขา้วบาเรย ์และ รวมถึงทุ่งดอกไมห้ลากสีจากฟาร์มดอกไมม้ากมายของเมืองน้ี พาท่านแวะ
ชมทุ่งดอกไมท่ี้ ชิกไิซ ฮิลล์ SHIKISAI HILL ซ่ึงมีจุดเด่นอยูท่ี่เนินทุ่งดอกไมสี้รุ้ง ท่ีเป็นสโลปเนิน
เขายาวสุดสายตา แมว้า่จะเร่ิมเขา้ช่วงฤดูใบไมร่้วงน้ีก็ยงัสวยงามถึงแมจ้ะไม่มีดอกลาเวนเดอร์ให้
ชมแลว้ก็ตาม ใหเ้วลาท่านเพลิดเพลินถ่ายรูปตามอธัยาศยั (ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ) 
BLUE POND หรือ สระสีฟ้ำ แห่งน้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเพิ่งเร่ิมมีช่ือเสียงไดไ้ม่
นานของฮอกไกโด ตั้งอยูใ่จกลางเมืองบิเอะ ช่ือเสียงท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวหลายคนสนใจมาเท่ียวชม
นั้น เป็นเพราะน ้าสีฟ้าท่ีสดใสเกินกวา่บ่อน ้าตามธรรมชาติทัว่ไปและ 
ตอไมสู้งจ านวนมากท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาท่ีแสนพิเศษของน ้าในบ่อ 
 
 
 
 
 

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโซอุนเคียว แหล่งน ้าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งของเกาะฮอกไกโด 
 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  SOUNKYO KANKO HOTEL  หรือเทยีบเท่ำ 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม     
         น ำท่ำนอำบน ำ้แร่สปำรีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่ำ“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภำพและผวิพรรณทีด่ี 

 



 
เช้ำ             รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

  หุบผำโซอุนเคียว หุบเขาท่ีมีความงดงาม ยิ่งใหญ่ ตั้งอยู่ตรงกลางของวนอุทยานแห่งชาติภูเขาได
เซทสึ   มีความสูง 150 เมตร   และแผข่ยายออกไปตามแนวนอนถึง 20 กม. หุบผาแห่งน้ีเกิดข้ึนจาก
ลาวาท่ีแข็งตวักลายเป็นแท่งหิน ขนาดมหึมาอนัน่าเหลือเช่ือจ านวนมากมาย และมีน ้ าตกไหลลงสู่
เบ้ืองล่างหลายสาย จึงเกิดภาพวิวทิวทศัน์อนังดงาม   ท าให้ท่ีน่ีมีผูค้นหลัง่ไหลมาชมความงามอนั
ยิ่งใหญ่เป็นจ านวนมาก ในทุกๆ ฤดูกาลความสวยงามของท่ีน่ีจะมีสวยงามแตกต่างกันไป ซ่ึง
สามารถท่องเท่ียวไดต้ลอดปี 

  น ำ้ตกริวเซ  ท่ีมีความสูงถึง 90 เมตร   และ น ้ำตกงิงงะ  ท่ีมีความสูงถึง 120 เมตร  ซ่ึงเป็นน ้ าตกท่ีมี
ความงดงามเป็นอยา่งมาก ทั้ง 2 น ้าตกน้ีถูกขนานนามวา่เป็นน ้ าตกผวัเมียซ่ึงอยูคู่่กนัมาเป็นเวลาเน่ิน
นานและเรียกนกัท่องเท่ียวเขา้ไปชมความงามมากมายนบัไม่ถว้น 

  ถ ้ำน ้ำแข็ง ไอซ์ พำวิเลียน ท่ีมีความแตกต่าง จากพิพิธภณัฑ์ เกล็ดหิมะ ตั้ งแต่ทางเดินเขา้จะถูก
ประดบัดว้ยแสงไฟหลากสี เร่ือยไปจนถึงอุโมงคถ์ ้าน ้าแขง็ท่ีคดเค้ียวไปมา ภายในอุโมงคน์ ้ าแข็งนั้น
ท่านจะไดช้มความงามของหยดน ้าแขง็รูปร่างสวยงามต่างๆ  

   ท่ีอุณหภูมิ    - 20 องศา 
 
 
 

            
 
 
 

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
เมืองอำซำฮิคำว่ำ  ชมความงามโดยรอบ ซ่ึงเป็นเมืองขนาดใหญ่รองจากเมืองซัปโปโร เป็น
ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมของภูมิภาคตอนกลางของเกาะ  
น าท่านชม หมู่บ้ำนรำเมง ท่ีแห่งน้ีจะประกอบดว้ยร้านราเมนท่ีมีช่ือเสียง 8 ร้านท่ีต่างแข่งขนักนัท า
ราเมนของตนเองใหอ้ร่อยท่ีสุด เพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาท่ีถ่ายทอดกนัมาและยกระดบัคุณภาพ
และมาตรฐานราเมนอะซะฮิคะวะเพื่อใหเ้ป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก 

ภำพศิลปะบนนำข้ำว เป็นภาพท่ีเกิดจากแรงงานคนทอ้งถ่ิน ท่ีร่วมใจกนัสร้างผลงาน เป็นภาพท่ีก่อ
ร่างสร้างข้ึนดว้ยตน้ขา้วหลากหลายสายพนัธ์ุเพื่อให้ไดสี้สันท่ีหลากหลาย โดยแต่ละปี ภาพก็จะไม่
ซ ้ าแบบกนัเลย เปล่ียนลายภาพไปทุกๆ ปี เพื่อให้นักท่องเท่ียวและคนผ่านไปมาได้เห็นภาพอนั
งดงามตระการตาแบบไม่เบ่ือกนัเลยให้ท่านไดเ้ก็บภาพความงดงามของทุ่งนาขา้วท่ีสามารถสร้าง
ภาพอนังดงามราวกบัภาพวาด 

วนัที ่3 หุบผำโซอุนเคียว -  น ำ้ตกริวเซ – น ำ้ตกงิงงะ  -  ถ ำ้น ำ้แข็ง ไอซ์พำวเิลยีน 
เมืองอำซำฮิคำว่ำ -  หมู่บ้ำนรำเมง  - ศิลปะบนนำข้ำว- สวนผลไม้ (เกบ็เชอร่ี) 

เช้ำ เทีย่ง เยน็ 



สวนผลไม้เชอร่ี ให้ท่านไดล้ิ้มรสอร่อยทานเชอร่ีสดๆ จากตน้ อร่อยหวานช่ืนใจ ท่ีเกาะฮอกไกโด 
เชอร่ีเป็นผลไมท่ี้รสชาติอร่อยไม่แพท่ี้ไหนเลย พร้อมใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือของฝาก 
และผลิตภณัฑข้ึ์นช่ือท่ีท าจากเชอร่ีหลากหลายรูปแบบ 

 
 

 
 
 
 

ค ่ำ                 รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  TOYA KOHANTEI HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

                  

          
    เช้ำ                 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

จากนั้น เดินทางสู่ เมืองโอตำรุ เมืองท่าเล็กๆท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซ่ึงมีร้านขายของอยู่
ตลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนนั้นส่วนใหญ่ ไดถู้ก
ออกแบบเป็นตะวนัตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจาก การท าการคา้ระหว่าง
ประเทศญ่ีปุ่นเองและประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ      
คลองโอตำรุ ใหท้่านช่ืนชมทศันียภาพท่ีงดงามท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และสัญลกัษณ์ของท่ีน่ี  คลองโอตา
รุสร้างเพื่อให้เรือเล็กล าเลียงสินคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดงัท่ีอยูต่ามริมคลองเม่ือวิทยาการ
เจริญกา้วหนา้เรือใหญ่จึงเปล่ียนไปเขา้ท่าท่ีใหญ่และขนส่งเขา้โกดงั ไดง่้ายข้ึนตึกเก่าเก็บสินคา้ริม
คลองเหล่าน้ีจึงถูกดดัแปลงเป็นร้านอาหารสไตลต่์างๆและพิพิธภณัฑ ์

พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี  ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองโอตารุ ซ่ึงตวัอาคารมี 3 ชั้น ท่ีน่ี   ท่านจะไดช้มกล่อง
ดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ   รวมถึงท่านยงัสามารถ
เลือกท ากล่องดนตรีแบบท่ีท่านตอ้งการไดด้ว้ย  ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและเพลง
มาประกอบกนั ราคาตั้งแต่หลกัพนัถึงหม่ืนเยน ส่วนท่ีชั้นล่าง มีบริการน าเพลงกล่องดนตรีทั้งเพลง
ญ่ีปุ่นและเพลงสากลมาอดัเป็นซีดีโปสการ์ดส่งไดโ้ดยตรงจากทางพิพิธภณัฑ์ ให้ท่านได้สัมผสั
และช่ืนชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่านไดท้  ากล่องดนตรีน่ารักๆ ในแบบท่ีท่านช่ืนชอบดว้ย
ตวัท่านเอง    (ค่ำอุปกรณ์กำรท ำกล่องดนตรี  ไม่รวมอยู่ในค่ำทวัร์)  

 
    เทีย่ง    อสิระรับประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย 

วนัที ่4 โอตำรุ – คลองโอตำรุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงำนเป่ำแก้ว – โรง
งำนช็อคโกแลต – ช้อปป้ิงทำนูกโิคจิ  
 

เช้ำ - - 



โรงงำนเป่ำแก้ว ท่ีน่ีไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งท าโรงงานเคร่ืองแกว้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด ท่านจะไดช้มวิธีการ
สาธิตการผลิตเคร่ืองแก้ว และยงัมีเคร่ืองแก้วหลากหลายให้ท่านช่ืนชม และเลือกซ้ือได้แต่ใน
ปัจจุบนั เมืองน้ีมีช่ือเสียงในดา้นการท าเคร่ืองแกว้ต่างๆ    
โรงงำนช็อคโกแล็ตอิชิย่ำ โรงงานช็อคโกแล็ตท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังของซัปโปโร ตัวอาคารของ
โรงงานถูกสร้างข้ึนในสไตล์ยุโรปสวยงามตระการตาท่ีแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม ้จึงท าให้
บรรยากาศของโรงงานช็อคโกแลตท่ีน่ีดูเหมือนกบัเทพนิยาย ให้ท่านชมและเลือกสรรผลิตภณัฑ์ ท่ี
ท าจากช็อคโกแล็ตมากมายในโรงงานให้ท่านได้ล้ิมรสกับรสชาติของช็อกโกแล็ตมากมาย 
หลากหลายแบบซ่ึงช็อคโกแล็ตท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของท่ีน่ีคือ Shiroi Koibito ซ่ึงมีความหมาย
วา่ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ให้ท่านไดล้องท าช็อคโกแล็ตท่ีเป็นเอกลกัษณ์และมีช่ือเสียงท่ีสุดของ
เกาะฮอกไกโด (อุปกรณ์ทุกชนิดไม่รวมในค่ำทัวร์)    พร้อมให้ท่านเลือกซ้ือช็อคโกแลตกลบัไปให้
คนท่ีท่านรักทาน 

ย่ำนทำนุกิโคจิ เป็นยา่นชอ้ปป้ิงโดยสร้างหลงัคาคลุมยาวตามแนวถนน ซ่ึงมีความยาว 1 กิโลเมตร 
(ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถึงแม่น ้ า Sosei  .. สองขา้งทางเต็มไปดว้ยร้านคา้กวา่ 200 ร้าน ขายของท่ี
ระลึก ขนม ของเล่น เคร่ืองส าอาง ช็อคโกแลต เส้ือผา้ ร้านดองก้ีโฮเต และร้านอาหารให้เลือก
รับประทานมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 

 
    ค ่ำ                  อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 

น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  ANA HOLIDAY INN SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  
         

 
 เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 

     น าท่านเดินทางสู่สนำมบินชิโตเซะ 
  10.00 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ เท่ียวบินท่ี XJ 621 

  15.50 น.            เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
  
 

วนัที ่5 สนำมบินชิโตเซะ – กรุงเทพ ฯ เช้ำ  -  - 



อตัรำค่ำบริกำร      
  ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

29 มถุินำยน – 03 กรกฎำคม 
2561 

39,900 36,900 36,900 33,900 8,900 

รำคำไม่รวมตั๋ว 22,900 19,900 19,900 16,900 - 

06 – 10  / 13 – 17  / 24 – 28 
กรกฎำคม 2561 

43,900 40,900 40,900 37,900 8,900 

รำคำไม่รวมตั่ว 26,900 23,900 23,900 20,900 - 

รำคำเด็กทำรก อำยุ ต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  8,900 บำท 
***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทำงจ ำนวน 25 ท่ำนขึน้ไป*** 

หำกมผู้ีเดินทำงไม่ถึง 25 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม 
 

 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 รำคำนีร้วมภำษีน ำ้มัน ณ. วนัที ่17 ก.ค. 2560  และ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับภำษีน ำ้มันขึน้ หำกทำงสำยกำร

บินมีกำรเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทำงบริษัท จะแจ้งให้ทรำบก่อนกำรออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

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



 

 

 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติมจาก 
 รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด คือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ทปิไกด์ และทิปคนขับรถ 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และค่ำภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% ซ่ึงต้องจ่ำยเพิม่จำกรำคำค่ำทวัร์ 
 

 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลา
ท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
***กรุณำพจิำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร์*** 
หำกท่ำนได้ท ำกำรจองทวัร์  ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนได้รับทรำบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่ำงเรียบร้อยแล้ว 
 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  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ่้าย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด*** 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และกำรจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ 
ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภำระ และค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ (Porter)  
    ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระ
ในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+
สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้ าหนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระใน
ส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 



   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมำยเหตุ.. (ส ำคญัมำก ผู้โดยสำรที่เดนิทำงต้องรับทรำบ และยนิยอม ก่อนกำรเดนิทำง 
1. รำยกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมือง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้
เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงให้บริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำใช้จ่ำย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยู่ใน
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน หำกเกดิเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 


