
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GOAL JAPAN HOKKAIDO SNOW FESTIVAL 
SHIKOTSU 
5 วนั 3 คนื 

 สายการบนิไทย by tg 
 



ก ำหนดกำรเดินทำง     20 – 24 กมุภำพนัธ์ 2562 
 
 
 
 
 

 

 
 

 21.00 น.           กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 แถว 
C เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย 

  เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 23.55 น.          เหิรฟ้ำสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สำยกำรบินไทย เทีย่วบินที ่TG 670 

 
 

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว 
อำหำร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่ำ เช้ำ เทีย่ง เยน็ 

01 กรุงเทพฯ – สนำมบนิชิโตเซะ - - -  

02 สนำมบินชิโตเซะ – เมืองโอตำรุ – คลองโอตำรุ –พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี  – 
 คโิรโระ สกรีีสอร์ท – จุดชมววิ Mount Yotei  (Spring Water) –  ออนเซ็น  

- - 

 

TOYA KOHANTEI HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำ 

03 ภูเขำโชวะชินซัน –หุบเขำนรกจโิกคุดำนิ – งำน SNOWFESTIVAL ทะเลสำบชิ
โคตสึ –  ขำปูยกัษ์ไม่อั้น 3 ชนิด ณ ร้ำนนนัดะ 

  

 

SAPPORO ROYAL STAY 
HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

04 อสิระช้อปป้ิงซัปโปโร  ไม่มรีถโค้ชบริกำรตลอดวนั/ เดนิทำงโดยรถไฟตลอดวนั  
(ค่ำรถไฟไม่รวมในค่ำทวัร์) 

 - - SAPPORO ROYAL STAY 
HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

05 ตลำดปลำโจไก – มติซุยเอ้ำต์เลท็ – สนำมบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ 
 

- -  

20 กุมภำพนัธ์ 2562 กรุงเทพฯ – สนำมบินชิโตเซะ - - - 

http://bit.ly/2NMk5YE


08.20 น.   เดินทางถึง สนำมบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตำรุ เมืองท่าเล็กๆท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกซ่ึงมีร้านขาย
ของอยูต่ลอดสองขา้งทางดว้ยบรรยากาศโดยรอบรวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนนั้นส่วนใหญ่ได้
ถูกออกแบบเป็นตะวนัตกเน่ืองจากในอดีตเมืองโอตารุไดรั้บอิทธิพลมาจาก การท าการคา้ระหวา่ง
ประเทศญ่ีปุ่นเองและประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ      
จากนั้นน าท่านเท่ียวชม คลองโอตำรุ ให้ท่านช่ืนชมทัศนียภาพท่ีงดงามท่ีเป็นเอกลักษณ์และ
สัญลกัษณ์ของท่ีน่ี คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือเล็กล าเลียงสินคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดงัท่ี
อยูต่ามริมคลองเม่ือวิทยาการเจริญกา้วหน้าเรือใหญ่จึงเปล่ียนไปเขา้ท่าท่ีใหญ่และขนส่งเขา้โกดงั
ได้ง่ายข้ึนตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่าน้ี จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และ
พิพิธภณัฑ ์
น าท่านเดินทางสู่ พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองโอตำรุ ซ่ึงตวัอาคารมี 3 ชั้น ท่ีน่ีท่าน
จะไดช้มกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ รวมถึงท่าน
ยงัสามารเลือกท ากล่องดนตรีแบบท่ีท่านตอ้งการไดด้ว้ยท่านสามารถเลือกกล่องใส่ตุ๊กตาเซรามิก
และเพลงมาประกอบกนั ราคาตั้งแต่หลกัพนัถึงหม่ืนเยน ส่วนท่ีชั้นล่าง มีบริการน าเพลงกล่อง
ดนตรีทั้งเพลงญ่ีปุ่นและเพลงสากลมาอดัเป็นซีดีโปสการ์ดส่งไดโ้ดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ให้
ท่านไดส้ัมผสัและช่ืนชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่ำนได้ท ำกล่องดนตรีน่ำรักๆในแบบที่ท่ำน
ช่ืนชอบด้วยตัวท่ำนเอง (ค่ำอุปกรณ์กำรท ำกล่องดนตรีไม่รวมอยู่ในค่ำทวัร์) 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร เซทปลำฮกเกะ 
อิสระกิจกรรมสกี คิโรโระ รีสอร์ท ตั้งอยูท่ี่หมู่บา้นอะไกกาวา่(Akaigawa Village) ใกลเ้มืองโอตารุ 
สามารถเดินทางจากเมืองซปัโปโรไปไดอ้ยา่งสะดวกดว้ยรถไฟ ในฤดูหนาวพื้นท่ีรอบๆรีสอร์ทจะ
เป็นสถานท่ีเล่นสกีท่ีมีหิมะ ภายในนั้นมีอุปกรณ์และเคร่ืองเล่นท่ีท าให้ท่านไดส้นุกกบัการเล่นหิมะ
ท่ีหลากหลาย (ซ่ึงในราคาทวัร์ไดร้วมค่าอุปกรณ์ต่างๆ แลว้) เช่น Tube,Sledge, Snow Raft, Snow 
Banana, Snow Mobil  
(รำคำทวัร์ไม่รวมค่ำบริกำรเช่ำชุดและอุปกรณ์กำรเล่นสกหีรือสโนว์บอร์ด) 

 
  น าท่านไปยงัจุดชมววิของ Mount Yotei  “ฟูจิแห่งฮอกไกโด” ใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน กบัการถ่ายรูป    

แวะด่ืมน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ (Spring Water) ท่ีมาจากแหล่งธรรมชาติแท้ๆ  *** โปรดเตรียมขวดน ้ำ ไปเอง 
*** 

 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม TOYA KOHANTEI HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

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

21 กุมภำพนัธ์ 2562 สนำมบินชิโตเซะ – เมืองโอตำรุ – คลองโอตำรุ –พพิธิภัณฑ์กล่อง 
ดนตรี  – คิโรโระ สกีรีสอร์ท – จุดชมววิ Mount Yotei 

(Spring Water) –  ออนเซ็น 

- เทีย่ง เยน็ 



 

เช้ำ             รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

จากนั้นน าท่าน น่ังกระเช้ำถ่ำยรูปควำมงดงำมของ ภูเขำโชวะชินซัน  ซ่ึงเป็นภูเขาไฟลูกเล็กท่ีเกิด
ใหม่ล่าสุดเม่ือประมาณ 50 ปี นบัเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีน่าประหลาดใจ  
ปัจจุบนัอยู่ในความดูแลของรัฐบาลญ่ีปุ่นในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ อิสระให้ท่าน
ไดบ้นัทึกภาพความงามท่ีมีฉากของภูเขาไฟเป็นฉากหลงั 
น าท่านชม หุบเขำนรกจิโกกุดำนิ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ โนโบริเบทซึ มีบ่อแร่ก ามะถนั
จ านวนมากมายซ่ึงมีอุณหภูมิสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ปริมาณน ้ าท่ีพุ่งออกมามีปริมาณมากเป็นบ่อ
โคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปดว้ยแร่ก ามะถนัซ่ึงเกิดจากความร้อนใตพ้ิภพ เดินเขา้ไปดา้นใน
ตามทางเดินก็จะเห็นควนัท่ีเกิดจากความร้อนพวยพุง่ข้ึนมาจากใตดิ้นตลอดเวลา บริเวณดา้นบนของ
ผิวดินจะมีแร่ก ามะถนัสีเหลืองเป็นจ านวนมาก หุบเขานรกถือเป็นแหล่งน ้ าแร่ท่ีใหญ่ท่ีสุดของโน
โบริเบต็สึ ซ่ึงน ้าพุแต่ละบ่อจะมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัตามสถานท่ี หุบเขานรกเป็นหลุมท่ีเกิดจาก
การระเบิดของภูเขาไฟเม่ือประมาณ 1 หม่ืนปี มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 450 ฟุต ถึงแมไ้ม่สามารถ
เขา้ใกลจุ้ดศูนยก์ลางแต่มีทางเดินท่ีมีความยาว 600 ฟุตส าหรับเดินชมโดยรอบ 

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร หม้อไฟสไตล์ญีปุ่่น  
งำนเทศกำลเฮียวโตทีท่ะเลสำบชิโคสึ ชิโตเซะ งานเทศกาลน ้ าแข็งท่ีใชอ้อนเซ็นทะเลสาบชิโคสึใน

สวนสาธารณะของอุทยานแห่งชาติ ชิโคสึโทยะ อยู่ห่างจากซัปโปโรประมาณ 40 นาทีโดยทาง

รถยนตเ์ป็นสถานท่ีจดังาน มีประติมากรรมน ้าแขง็ท่ีสร้างข้ึนโดยใชน้ ้าในทะเลสาบชิโคสึอนัเป็นท่ี

ภาคภูมิใจในเร่ืองความใส ซ่ึงมีเพียงไม่ก่ีแห่งในประเทศ พ่นและปล่อยให้แข็งตวัเรียงรายอยู ่สไล

เดอร์น ้ าแข็ง ลานสเก็ตท่ีล่ืนไถลดว้ยรองเทา้บูต หรือข่ีมา้จูงชมสถานท่ีจดังานนั้น เป็นท่ีนิยมของ

เด็กๆ เพลิดเพลินกบัการรับประทานอาหาร หรือเลือกซ้ือของฝากในเมืองแห่งออนเซ็น 

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ร้ำนนันดะ บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด พร้อมอำหำรทะเลสดๆ 
 
 
 
 
 
 

น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม SAPPORO ROYAL STAY HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  
 
 
 

22 กุมภำพนัธ์ 2562 ภูเขำโชวะชินซัน –หุบเขำนรกจิโกคุดำนิ – งำน SNOWFESTIVAL  
ทะเลสำบชิโคตสึ –  ขำปูยกัษ์ไม่อั้น 3 ชนิด ณ ร้ำนนันดะ 

เช้ำ เทีย่ง เยน็ 



เช้ำ          รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

  น าท่าน อิสระท่องเท่ียวซปัโปโร หรือ เลือกช้อปป้ิงซปัโปโร ทางเราขอแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว 
อาทิ 

  JR TOWER เป็นอาคารสูง 38 ชั้นท่ีตั้งตระหง่านอยูท่างประตูทิศใตข้องสถานี JR ซปัโปโร รวม
เอาสถานท่ีต่างๆ ไวด้ว้ยกนั อาทิเช่น ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์ โรงแรม JR ทาวเวอร์โฮเต็ล นิกโกะซัปโป
โร, ออฟฟิศ, จุดชมววิ T38 และอ่ืนๆ มีร้านขายของฝากจากฮอกไกโดใหท้่านไดเ้ลือก 

  ย่ำนทำนูกิโคจิ ท่านจะได้เลือกซ้ือสินคา้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้อง
ถ่ายรูป ของฝากของท่ีระลึก เส้ือผา้ สินคา้แบรนดเ์นม เคร่ืองส าอางค ์  

เทีย่ง    อสิระรับประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย 
ใหท้่านท่องเท่ียวอิสระตามอธัยาศยั หรืออิสระในการเลือกซ้ือของฝาก และสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของ
ญ่ีปุ่น 

ค ่ำ   อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 

น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม SAPPORO ROYAL STAY HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  
  

เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลำดปลำโจไก ทุกเช้าจะมีผกั ผลไมเ้ก็บมาสดๆ จากหลากหลายแหล่ง
ทัว่ฮอกไกโด และปลาท่ีจบัมาสดๆ จะถูกน ามายงัศูนยก์ลางตลาดขายส่งเมืองซปัโปโร ตลาดท่ีผู ้
กระจายสินคา้ไปซ้ืออยู่ถดัไป ส่วนตลาดท่ีเปิดส าหรับประชาชนทัว่ไปคือท่ีน่ีตั้งแต่ร้านขายปลา
สดๆ ร้านผลไม ้ร้านอาหารแห้ง ร้านปลาตากแห้งเค็ม และอ่ืนๆ เรียงรายกวา่ 60 ร้าน มีวตัถุดิบสด
ใหม่คดัสรรมาอยา่งดีให้เลือกหาตั้งแต่ 6 โมงเช้า นอกจากน้ี ยงัพร่ังพร้อมไปดว้ยร้านอาหารทั้ง
ร้านซูชิและร้านอาหารชุดท่ีใชว้ตัถุดิบจากตลาด ไดล้ิ้มรสอาหารของฤดูกาลนั้นๆ ในราคายอ่มเยาว ์

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนัอสิระตำมอธัยำศัย 
น าท่านสู่ มิตซุย เอ้ำท์เลท็ มอลล์ หา้งสรรพสินคา้รูปแบบ outlet mall ขนาดใหญ่ท่ีสุดในฮอกไกโด 
ตั้งอยูท่ี่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวนัออกซปัโปโร ภายในห้างมีร้านคา้แบรนด์ต่างๆ
กวา่ 128 ร้าน รวมถึงร้านคา้ปลอดภาษี ศูนยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 650 ท่ีนัง่ และร้านจ าหน่ายสินคา้
พื้นเมืองและสินคา้จากฟาร์มทอ้งถ่ินประจ าฮอกไกโด ให้ท่านเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์มากมาย 
อยา่งเพลิดเพลิน 

     น าท่านเดินทางสู่สนำมบินชิโตเซะ 
     18.00 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG681 

     23.50 น.           เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
 

23 กุมภำพนัธ์ 2562 อสิระช้อปป้ิงเมืองซัปโปโร ไม่มีรถโค้ชบริกำรตลอดวนั/  
เดินทำงโดยรถไฟตลอดวนั (ค่ำรถไฟไม่รวมในค่ำทวัร์) 

เช้ำ - - 

24 กุมภำพนัธ์ 2562 ตลำดปลำโจไก – มิตซุยเอ้ำต์เลท็ - สนำมบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ เช้ำ - - 



 
 

อตัรำค่ำบริกำร      
วนัเดินทำง ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

20-24 กมุภำพนัธ์2562 45,900 42,900 42,900 39,900 9,900 

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

รำคำเด็กทำรก อำยุ ต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,000 บำท 
***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทำงจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป*** 

หำกมผู้ีเดินทำงไม่ถึง 10 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 30 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 20 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 

 
 
 
 


