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รหัสโปรแกรม : 13549 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 

  

GOAL JAPAN GRAND NIIGATA KOI FARM 

6 วนั 3 คืน 

สายการบินไทย BY TG 
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ก ำหนดกำรเดินทำง  

11-16 / 25-30 มิถุนำยน 2562 

17-22 / 24-29 กรกฎำคม 2562 

 
 

19.10 น.             กรุป๊ทวัรพ์รอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ  

  ชัน้ 4  แถว C เคาน์เตอรส์ายการบนิไทย 

  เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัดูแลดา้นเอกสาร เชค็อนิและสมัภาระในการเดนิทาง 

 

วนัที่ 
โปรแกรมท่องเที่ยว 

อาหาร โรงแรม 

หรอืเทยีบเท่า เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 กรุงเทพฯ – สนามบนินารติะ  TG 640 - - -  

2 สนามบนินารติะ – เมืองคาวาโกเอะ – ภเูขาฮารุนะ – เดินชม 

เมืองอคิาโฮะ – วดัมิซูซาวะ – ออนเซน็   

-   IKAHO ONSEN 

HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

3 ตลาดปลา TERADOMARI – ฟารม์ปลาคารฟ์ –  

โรงงานสาเกเมืองนิงาตะ  

  - NIKKO NIIGATA 

HOTEL หรอื

เทยีบเท่า 

4 ปราสาทซึรงุะ – หมู่บา้นโออจุจิุคุ –  

SANO OUTLET 

 - - SHINJUKU IBIS 

HOTEL  หรอื

เทยีบเท่า 

5 ชอ้ปป้ิงย่านชินจูก ุ– โอไดบะ – สนามบนิฮาเนดะ   - - -  

6 สนามบนิฮาเนดะ – กรุงเทพ TG 661 - - -  

วนัที่ 1 กรุงเทพ – สนามบนินารติะ - - - 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

22.10 น.            เหริฟ้าสู่ประเทศญีปุ่่ นโดย สายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 640 

 06.20 น.             เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ นน าท่านผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ    

      ศุลกากร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่  คาวาโกเอะ(Kawagoe) เป็นเมอืงโบราณสมยัเอโดะ จนมฉีายาว่า 

ลติเติ้ลเอโดะ(Koedo) อยู่ใกลก้บัโตเกียวเพยีงแค่ 30 นาทเีท่านัน้เอง คนส่วนใหญ่จึงนิยม

เทีย่วคาวาโกเอะแบบวนัเดยท์รปิจากเมอืงโตเกีย  ว เพราะเป็นเมอืงที่มสีเน่หแ์ละเดินทางไป

เที่ยวง่าย คาวาโกเอะจะมถีนนเสน้หลกัชื่อ Kurazukuri มอีาคารบา้นเรือนสมยัก่อน ให ้

บรรยากาศเหมอืนเดนิอยู่ในเมอืงเมือ่หลายรอ้ยปีก่อน ผูค้นจงึขนานนามเมอืงแห่งน้ีว่าเอโดะ

นอ้ย หรอื Little Edo หรอื Koedo มสีถานทีน่่าสนใจหลายแห่ง เช่น ปราสาทคาวาโกเอะ, 

วดัคิตาอนิ (Kitain Temple) และอาคารบา้ยเรอืนต่างๆ 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านสู่ ภูเขาฮารุนะ(Mount Haruna)ตัง้อยู่ใกลก้บัภูเขาเมยีวง(ิMount Myogi) 

และภูเขาอาคาง(ิMount Akagi) ภายในอคิาโฮออนเซน(I  kaho Onsen) โดยที่น่ีน ัน้นบัว่า

เป็นภูเขาไฟที่สงบแลว้และยงัมชีื่อเสยีงมากๆของจงัหวดักุนมะ(Gunma)เลย ภูเขาแห่งน้ีมี

ความสูงอยู่ที่1,449 เมตร สิง่หน่ึงที่ท  าใหโ้ดดเด่นมากๆก็เพราะเป็นภูเขาไฟรูปทรงกรวยที่

สมมาตรอย่างสมบูรณ์แบบ เรียกว่า Haruna Fuji บอกเลยว่าเป๊ะขนาดน้ีไม่ไดก้นับ่อยๆ 

ซึง่การจะขึ้นยอกเขาก็ไม่ล  าบาก เน่ืองจากเคา้จะมบีริการเคเบิ้ลคารจ์ะน าคุณเดินทางสู่ยอด

เขา เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบ แต่ถา้อยากออกกงักายเบาๆพรอ้มชมวิวระหว่างทางก็

วนัที่ 2 สนามบนินารติะ – เมืองคาวาโกเอะ – ภเูขาฮารุนะ – เดินชมเมืองอ ิ

คาโฮะ –วดัมิซูซาวะ – ออนเซน็   

- เที่ยง ค า่ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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สามารถเดินเทา้ไดต้ามเสน้ทางเดินป่าลงมาจากยอดเขา และไปยงัสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ

บรเิวณใกลเ้คียงได ้

น าท่านเทีย่วชม เมืองอคิาโฮ(Ikaho Town) หรือที่หลายๆคนคุน้เคยในชื่อว่า “อคิาโฮออน

เซน(Ikaho Onsen)” นบัเป็นเมอืงท่องเที่ยวชื่อดงัที่ต ัง้อยู่ภายในจงัหวดักุนมะ(Gunma) 

แน่นอนว่าสิง่ที่เลือ่งชื่อสุดๆที่ดึงดูดใหค้นมาเที่ยวกนัตอ้งเป็นออนเซนแน่ๆ เพยีงแต่ว่าแม ้

จะเป็นเมอืงเลก็ๆแต่ความน่าสนใจไม่เลก็ตามเมอืงนะคะ อย่างทีเ่รยีกว่าเป็นเอกลกัษณ์ของ

เมอืงก็จะเป็นการทีม่บีนัไดหนิยาว 300 เมตร (ishidan gai) เป็นทางผ่านกลางเมอืงที่เรียง

รายไปดว้ยรา้นขายของที่ระลกึ และหอ้งพกัแบบเรียวกงั บนัไดน้ีมที ัง้หมด 365 ข ัน้ เรียก

ไดว้่าแถบน้ีเดนิจดุเทีย่วทีเ่ทีย่วเพยีบ 

จากนัน้ วดัมิซูซาวะ(Mizusawa Temple) ตัง้อยู่ที่พื้นที่เนินเขาทางทศิตะวนัออกเฉียงใต ้

ของอคิาโฮออนเซน(Ikaho Onsen) ภายในจงัหวดักุนมะ(Gunma) เรียกไดว้่าเป็นวดัที่มี

ความเก่าแก่มากๆเลย โดยวดัแห่ง  น้ีนัน้มอีายุกว่า 1,300 ปีเลยล่ะค่ะ ภายในบริเวณวดั

ประกอบดว้ยอาคารหลายแห่ง รวมถึงหอ้งโถงหลกั หอระฆงั อาคารหกเหลี่ยมสีแดงที่

ตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลกัรูปสตัว ์เจดีย ์2 ช ัน้ และเสาดา้นในที่คนนิยมเดินวน 3 รอบเพือ่

ขอใหโ้ชคด ีสิง่หน่ึงทีน่่าสนใจของวดัก็ตรงการเป็นทีป่ระดษิฐานของพระ Kannon เทพแห่ง

ความเมตตา เป็นรูปปัน้ 11 หนา้ 1,000 มือ เสียดายตรงที่ว่าจุดน้ีเคา้ไม่ไดเ้ปิดให ้

นกัท่องเทีย่วไดเ้ขา้ไปชม 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม IKAHO ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

น าท่านอาบน ้าแรส่ปารสีอรท์สไตลญ์ี่ปุ่ นแท ้ๆ ที่เรยีกว่า “ออนเซน” เพือ่สุขภาพ และ

ผิวพรรณที่ดี 

เชา้                รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดปลา TERADOMARI เป็นตลาดปลาที่ชาวบา้นเขา้ชมโดยรถ

โดยสารประจ าทางและหนาแน่นในวนัสุดสปัดาห ์ผูซ้ื้อมกัซื้อปูทะเลและอาหารทะเลรวมท ัง้

ซาซมิเิพือ่เอาไวรู้ส้กึผดิหวงัทีร่า้นอา  หารทีอ่ยู่เหนือตลาดไม่ไดใ้หบ้รกิารปูดว้ยอาหารตามส ัง่ 

อย่างไรก็ตามมรีา้นอาหารทีใ่หบ้รกิารปูราเมนทีม่าพรอ้มกบัปูปูดว้ย 

       

เที่ยง                     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าท่านสู่ ฟารม์ปลาคารฟ์ อสิระใหท่้านเทีย่วชมฟารม์ชื่อดงัของญีปุ่่ น 

วนัที่ 3 ตลาดปลา TERADOMARI – ฟารม์ปลาคารฟ์ – โรงงานสาเก

เมืองนิงาตะ  

เชา้ เที่ยง ค า่  
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จากนัน้ โรงงานสาเกเมืองนิงาตะ รูปแบบของพพิธิภณัฑส์าเกอชีิโก รา้นคา้นิอิกาตะ พอน

ชู-กนั คือเป็นแหล่งสาเกที่กล ัน่ที่จงัหวดันิอิกาตะ พิพิธภณัฑต์ ัง้อยู่ในอาคารที่อยู่ติดกบั

สถานีรถไฟเจอารนิ์อกิาตะที่เรียกว่า "โคโคโ้ลเ้วสตว์งิ"สาเกญี่ปุ่ นในภาษาญี่ปุ่ นจะออกเสยีง

ว่า "นิฮอนชู" แต่บางคร ัง้ค าว่า "นิ" ถูก  ละไวก้ลายเป็น"พอนชู"ชื่อของสถานทีน้ี่ทีไ่ดม้าจาก

การเรียกชื่อแบบย่อน้ีเองจงัหวดันิอิกาตะเป็นที่รูจ้กักนัในความเชี่ยวชาญเรื่องขา้วและ

เน่ืองจากภูมิภาคน้ีมีหิมะที่ตกหนกัจึงท าใหไ้ดน้ า้ที่บริสุทธ์ิ ที่น่ีจึงเป็นแหล่งผลติสาเกที่มี

คุณภาพช ัน้เลศิ สถานที่น้ีบ่งบอกถึงเสน่หข์องจงัหวดันิอิกาตะซึง่เป็นหวัใจของแหล่งผลติ

สาเกช ัน้เลศิ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม NIKKO NIIGATA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

เชา้                รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าท่านสู่ ปราสาทสรึุกะ(Tsuruga Castle) ถูกสรา้งขึ้นในปี 1384 มกีารเปลีย่น

ผูป้กครองมาหลายคร ัง้ในช่วงทีย่งัเป็นภูมภิาคอาอซิุและถูกท าลายลงหลงัจากเกิดสงคราม

โบชนิ(Boshinwar)ปี1868ซึง่เกิดการจลาจลต่อตา้นรฐับาลสมยัเมจ ิ ท าใหส้ิ้นสุดยุคศกัดนิา

ยดึอ านาจท่านโทคุกาว่าโชกนุต่อมาปราสาทไดถู้กฟ้ืนฟูขึ้นมาใหม่ดว้ยคอนกรตีในปี1960 

เสรจ็สมบูรณใ์นปี 2011 หลงัคาเดมิซึง่เป็นสเีทากลบักลายเป็นสแีดง เป็นเอกลกัษณไ์ม่ซ  า้

กบัปราสาทแห่งอืน่ในญีปุ่่ น 

      เที่ยง                     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าท่านสู่ หมู่บา้นญี่ปุ่ นโบราณ โออูจจูิคุ(Ouchijuku) เป็นเมอืงบนเสน้ทางการคา้

อาอซิุนิชิไคโดะ(Aizu-Nishi Kaido trade route) ซึง่เชื่อมต่อเมอืงอซิุกบันิกโกใ้นช่วง

สมยัเอโดะ ปจัจุบนัน้ีบา้นสไตลญ์ี่ปุ่ นแ   บบมุงหลงัคายงัคงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดี และ

ดดัแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร และบา้นพกัแบบโฮมสเตยต่์างๆ อาหารยอดนิยมคือบะหมี่

โซบะ และปลาเทรา้ตย่์างอาคารรฐับาลเก่าฮอนจนิ ต ัง้อยู่บนถนนสายหลกัของเมอืง ซึง่เป็น

พพิธิภณัฑเ์ปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมรูปแบบการตกแต่งภายในแบบดัง้เดมิสมยัเอโดะ และชม

นิทรรศการคอลเลกช ัน่จานชาม เสื้อผา้ และสิง่ของอืน่ๆมากมาย 

น าท่านสู่ Sano Premium Outlets มุ่งม ัน่ในการใหค้วามส าคญัแก่ลูกคา้นานาชาติ มกีาร

ประกาศและแสดงแผนที่ท ัง้ในภาษาองักฤษและภาษาญี่ปุ่ น เช่นเดียวกบัป้ายประกาศ

ส าหรบัชาวต่างชาต ิถา้คุณเป็นนกัท่องเทีย่ว คุณจะไ  ดร้บัการยกเวน้ภาษใีนรา้นคา้บางรา้น 

อกีท ัง้รา้นคา้ทุกรา้นรบับตัรเครดิตต่างๆ และ China Union Pay Sano Premium 

วนัที่ 4 ปราสาทซึรุงะ – หมู่บา้นโออจุจิุคุ – SANO OUTLET เชา้ เที่ยง ค า่ 

https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
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Outlets®  อยู่ใกลเ้คียงกบัเมอืง แต่แบ่งแยกออกจากเมอืง นัน่หมายความว่ามทีี่มากมาย

ใหข้ยายออกไป แต่ก็ยงัคงความสะดวกสบายในการชอ้ปป้ิงไป-กลบัในวนัเดยีว มทีางเดนิ

กวา้งขวางและมีสถานที่เพียงพอส าหรบันัง่พกั มีตน้ไมท้ี่ ใหส้ภาพแวดลอ้มที่รื่นรมย์

ส  าหรบัเดนิเลน่ และเป็นสถานทีท่ีนิ่ยมส าหรบัครอบครวัทีม่เีดก็เลก็และคู่รกั 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม SHINJUKU IBIS HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

 

เชา้                 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าท่านสู่ ชอ้ปป้ิงย่านชินจูก ุศูนยร์วมแหลง่ชอ็ปป้ิงชื่อดงัของโตเกียวทีไ่ม่ว่าใครก็รูจ้กั

ย่านท ัง้ย่านเตม็ไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆรายลอ้มไม่ว่าจะเป็น Odakyu ที่มทีางเชื่อมต่อ

กบัสถานีรถไฟ Shinjuku Keio เนน้เสื้อผา้แฟช ัน่ส  าหรบัคุณผูห้ญงิ ISETAN ศูนยร์วมของ

อร่อยท ัว่สารทิศของญี่ปุ่ น 0101 (Marui)หา้งเก่าแก่ที่มีท ัง้สตรีทแบรนดไ์ปจนถึงแฟช ัน่

แนวโลลติา้ผูห้ญงิจา๋ มาทีเ่ดยีวเรยีกว่าตอบโจทยก์ารชอ็ปป้ิงแบบครบครนั 

เที่ยง                      รบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านสู่ ย่านโอไดบะ(Odaiba) คือเกาะที่สรา้งขึ้นไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่ง

บนัเทงิต่างๆในอ่าวโตเกียว ไดร้บัการปรบัปรุงใหม้ชีื่อเสยี  งและเป็นที่นิยมในช่วงหลงัของ

ปี 1990 นอกจากมีสถาปตัยกรรมที่สวยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยงัคงความเป็น

ธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบูรณข์องพื้นทีส่เีขยีว  

ถงึเวลาอนัสมควรพาท่านเดนิทางสู่ สนามบนิฮาเนดะ 

 

00.20 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 661 

04.50 น.   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

     

 

 

 

 

 

วนัที่ 5 ชอ้ปป้ิงย่านชินจูก ุ– โอไดบะ – สนามบนิฮาเนดะ   เชา้ - - 

วนัที่ 6 สนามบนิฮาเนดะ – กรุงเทพ - - - 
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อตัราค่าบริการ      

วนัเดินทาง ผ ูใ้หญ่ 
1 ผ ูใ้หญ่+1 เด็ก

มีเตียง 
เด็กมีเตียง 

เด็กไม่มี

เตียง 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

มิถนุายน - กรกฎาคม 

2562 
49,900 46,900 46,900 43,900 8,900 

ราคาไม่รวมตัว๋

เครือ่งบิน 
33,900 30,900 30,900 17,900 - 

ราคาเด็กทารก อาย ุต ่ากว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 

***หมายเหต ุ    การเดินทางในแต่ละครัง้ตอ้งมีผ ูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป*** 

หากมีผ ูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกร ุป๊ หรอืเกบ็ค่าใชจ่้าย

เพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชัน้ทศันาจรตามเสน้ทางรายการที่ระบเุท่านัน้ 

 ราคาน้ีรวมภาษีน ้ามนั ณ. วนัท่ี 29 ส.ค. 2561  และ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรบัภาษี

น ้ามนัขึ้น หากทางสายการบินมีการเรยีกเก็บเพ่ิมเติม โดยทางบรษิทั จะแจง้ใหท้ราบก่อนการออก

ตัว๋เครือ่งบิน 

 คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการที่ระบเุท่านัน้  

 คา่พาหนะรบัสง่ตามรายการน าเที่ยวท่ีระบเุทา่นัน้   

 คา่โรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านตอ่หอ้งตามรายการที่ระบเุท่านัน้     

 คา่อาหาร เคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบเุท่านัน้       

 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการที่ระบเุท่านัน้ 

 คา่ขนกระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบน า้หนกัไมเ่กิน 30 กก. 

 บริการน า้วันละ 1 ขวด 

 บริการ WIFI ฟรีบนรถบสั 

 คา่ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหต.ุ..อาย ุ6 เดือน – ไมถึ่ง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิ 

ท่านละ  500,000 บาท ...)  
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 คา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 

 คา่ท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอรต์   

       คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืในรายการ เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรีด, คา่เคร่ืองดื่มและอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเตมิจาก 

 รายการที่ทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   

 คา่น า้หนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน า้หนกัเกินกว่าสายการบินก าหนด คือ 20 กิโลกรมัตอ่ท่าน 

 คา่ธรรมเนียมในการย่ืนใบอนญุาตส าหรบัคนตา่งดา้วที่กลบัเขา้ประเทศ 

 คา่ภาษีน า้มนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมเตมิ หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ซ่ึงตอ้งจ่ายเพ่ิมจากราคาค่าทวัร ์
 

 

 

 

 

เมื่อท่านท าการจองทวัรก์บัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าคา่ทวัรท์่านละ  10,000-20,000 บาท 

(ขึน้อยู่กบัชว่งเวลาที่เดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  สว่นที่เหลือตอ้งช าระทัง้หมดกอ่นการเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน

ท าการ  
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***กรณุาพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทวัรข์องบรษิทั กอ่นท่านท าการจอง

ทวัร*์** 

หากท่านไดท้ าการจองทวัร ์ ทางบรษิทัฯ ถือว่าท่านไดร้บัทราบและยอมรบัเง่ือนไขทกุอยา่ง

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  45 วัน    หกัเงนิมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  21-44 วัน   หกัคา่มดัจ าจ านวนเต็มทัง้หมด 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  15-20 วัน  หกัคา่ใชจ้่าย  50 % ของราคาทวัร ์

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง    1-14  วัน  หกัคา่ใชจ้่าย  100% ของราคาทวัร ์

 

ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เนือ่งจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัคา่ใชจ้่าย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เนือ่งจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่่าเหตผุลใดๆ ก็

ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด*** 

 

ขอ้มลูเพ่ิมเติม เรือ่งตัว๋เครือ่งบิน  

 ในการเดินทางเป็นหม ู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวันเดินทางกลบั 

ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งที่สายการบิน และบริษทัทวัรเ์รียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกร ุป๊ เป็นไปโดยสายการ

บินเป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออก

ตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้  

 

ขอ้มลูเพ่ิมเติม เรือ่งโรงแรมท่ีพกั  

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั 

  กรณีมีงานจัดประชมุนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึ้นมาก และหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพ่ิมเติมเรือ่งสมัภาระ และค่าพนกังานยกกระเป๋า (Porter)  

    ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่

อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในสว่นที่โดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

    ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได้ ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี

ความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐานได  ้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสมัภาระ

น า้หนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระในสว่นที่โดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

   ทางบริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบ กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
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หมายเหต.ุ. (ส าคัญมาก ผ ูโ้ดยสารท่ีเดินทางต้องรบัทราบ และยินยอม ก่อนการ

เดินทาง 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก 
การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อบุัติเหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ

วาตภยั อัคคีภยั หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตกุารณท่ี์เหนือการควบคมุจากทางบริษทัทัวร์

ฯ) โดยทางบริษทัจะค านงึถึงความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทัวร ์เนื่องจากเหตกุารณค์วามไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิ

วาตภยั อัคคีภยั  ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยังคง

ใหบ้ริการอยู่เป็นปกต ิทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน
ค่าใชจ่้าย เนือ่งจากทางบริษทัไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้่ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน ในกรณี
ดงันี ้

** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้

ประเทศ  เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื่อมเสียดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามท่ีทางกอง

ตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  

** กรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้วท่ี

พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวรท์ั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิด

เหตกุารณด์งักลา่ว 

 

 

           


