
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว   
อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า เช้า เทีย่ง เยน็ 
1 กรุงเทพฯ – สนามบนิชิโตเซะ - - -  

2 สนามบินชิโตเซะ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรี – 
หอนาฬิกาไอน า้โบราณ – นั่งกระเช้าภูเขาโชวะชินซัน – ออนเซน 

- - 

 

TOYA SUN PALACE 
HOTEL หรือเทยีบเท่า 

3 ล่องเรือชมทะเลสาบโทยะ – ฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาชิ–  
หอคอยโกเรียวคาคุ [ชมซากรุะ] – นั่งกระเช้าชมเมืองฮาโกดาเตะ 

  

 

PACO HAKODATE 
HOTEL หรือเทยีบเท่า 

4 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดงัอฐิแดง – พพิธิภัณฑ์สัตว์น า้ในโนโบริเบะสึ –  
เมืองซัปโปโร 

 
  

DAIWA ROYNET 
SAPPORO หรือเทยีบเท่า 

5 อสิระท่องเทีย่วเมืองซัปโปโร เตม็วนั  - - DAIWA ROYNET 
SAPPORO  หรือเทยีบเท่า 

GOAL JAPAN HOKKAIDO HAKODATE SAKURA 6 วนั 4 คนื 

สายการบนิไทย BY TG 
 



6 สนามบินชิโตเซะ– กรุงเทพฯ     

ก าหนดการเดนิทาง 29 เมษายน - 04 พฤษภาคม 2561 
 11-16 พฤษภาคม 2561 
 

 21.00 น.          กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 แถว C 
เคาน์เตอร์สายการบินไทย 
เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง  

 23.55 น.          เหิรฟ้าสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 670 
 

08.20 น.   เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเล็กๆท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกซ่ึงมีร้านขาย
ของอยูต่ลอดสองขา้งทางดว้ยบรรยากาศโดยรอบรวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนนั้นส่วนใหญ่ได้
ถูกออกแบบเป็นตะวนัตกเน่ืองจากในอดีตเมืองโอตารุไดรั้บอิทธิพลมาจาก การท าการคา้ระหวา่ง
ประเทศญ่ีปุ่นเองและประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ      
จากนั้ นน าท่านเท่ียวชม คลองโอตารุ ให้ท่านช่ืนชมทัศนียภาพท่ีงดงามท่ีเป็นเอกลักษณ์และ
สัญลกัษณ์ของท่ีน่ี คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือเล็กล าเลียงสินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดงัท่ี
อยูต่ามริมคลองเม่ือวิทยาการเจริญกา้วหน้าเรือใหญ่จึงเปล่ียนไปเขา้ท่าท่ีใหญ่และขนส่งเขา้โกดงั
ได้ง่ายข้ึนตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่าน้ี  จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และ
พิพิธภณัฑ ์

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองโอตารุ ซ่ึงตวัอาคารมี 3 ชั้น ท่ีน่ี
ท่าน จะไดช้มกล่อง ดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ 
รวมถึงท่านยงัสามารเลือกท ากล่องดนตรีแบบท่ีท่านตอ้งการไดด้้วยท่านสามารถเลือกกล่องใส่
ตุก๊ตา เซรามิกและเพลงมาประกอบกนั ราคาตั้งแต่หลกัพนัถึงหม่ืนเยน ส่วนท่ีชั้นล่าง มีบริการ
น าเพลงกล่องดนตรีทั้งเพลงญ่ีปุ่นและเพลงสากลมาอดัเป็นซีดีโปสการ์ดส่งไดโ้ดยตรงจากทาง
พพิิธภัณฑ์ ให้ท่านไดส้ัมผสัและช่ืนชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่านได้ท ากล่องดนตรีน่ารักๆ
ในแบบทีท่่านช่ืนชอบด้วยตัวท่านเอง (ค่าอุปกรณ์การท ากล่องดนตรีไม่รวมอยู่ในค่าทวัร์) 
ชมและถ่ายภาพกบั หอนาฬิกาไอน า้โบราณ สัญลกัษณ์ของเมืองโอตารุ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นน าท่าน น่ังกระเช้าภูเขาโชวะชินซัน เพื่อชมความสวยงาม ซ่ึงเป็นภูเขาไฟลูกเล็กท่ีเกิดใหม่
ล่าสุดเม่ือประมาณ 50 ปี นบัเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีน่าประหลาดใจ ปัจจุบนัอยูใ่นความดูแล
ของรัฐบาลญ่ีปุ่นในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ  

วนัที ่29 เมษายน2561           กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะ - - - 

วนัที ่30 เมษายน 2561           สนามบินชิโตเซะ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ –  
พพิธิภัณฑ์กล่อง - ดนตรี –หอนาฬิกาไอน า้โบราณ – ภูเขาโชวะชิน

ซัน – ออนเซน 

- เทีย่ง เยน็ 



 
 

น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม TOYA SUN PALACE HOTEL หรือเทยีบเท่า 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    

         น าท่านอาบน า้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภาพและผวิพรรณทีด่ี 
 

 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  จากนั้น น าท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเส้นรอบวงยาว
ประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ ตั้งอยูใ่กลก้บัทะเลสาบชิโกสึ ทะเลสาบแห่งน้ีมี
ความพิเศษตรงท่ีน ้าจะไม่แขง็ตวัในช่วงฤดูหนาว ในหนา้ร้อน อากาศก็เยน็สบาย เหมาะส าหรับเดิน
เล่น ป่ันจกัรยาน หรือล่องเรือชมทิวทศัน์อนังดงาม  

 
 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
    จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมืองฮาโกดาเตะ 

 เท่ียวชม ย่านโมโตมาชิ คือบริเวณเชิงเขาฮาโกดาเตะ บริเวณน้ีเป็นเนินลาดเอียงข้ึนไปตามเชิงเขา 
เม่ือมองลงมาจากถนนท่ีตดัข้ึนสู่ดา้นบน จะท าใหเ้ห็นววิทิวทศัน์ของท่าเรือ ในอดีตแถบน้ีเป็นท่ีอยู่
อาศยัของพ่อคา้ต่างชาติท่ีเข้ามาท าการคา้ขายกบัญ่ีปุ่น จึงเกิดชมชุนต่างชาติข้ึนมา ส่ิงก่อสร้าง
บริเวณน้ีจึงมีทั้ งโบสถ์ วดั สถานกงสุลเก่ารวมทั้ งอาคารร้านค้าบ้านเรือนท่ีก่อสร้างในแบบ
สถาปัตยกรรมแบบยโุรป จึงท าใหย้า่นมกัมีคู่รักมาเดินเล่นจูงมือกนัตลอด 

 
 
 หอคอยโกเรียวคาคุ [ชมซากุระ] เป็นหอคอยท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ เปิดใชเ้ม่ือปี พ.ศ.2549 ดว้ยความ

สูง 107 เมตร แทนท่ีของเก่าท่ีสูงเพียง 60 เมตร จุดชมวิวอยูท่ี่ระดบัความสูง 90 เมตร หอคอย
เป็น รูปทรง 5 เห ล่ียม ภายในมีกล้องส่องทางไกล เม่ือมองลงมาท่ีด้านล่างจะมองเห็น
สวนสาธารณะโกเรียวคะคุ อีกทั้งมีร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหารและร้านกาแฟไวใ้หค้อยบริการ 

 น่ังกระเช้าชมเมืองฮาโกดาเตะ สามารถชมวิวทศัน์ในยามค ่าคืนท่ีติด 1 ใน 3 วิวยามค ่าคืนท่ีสวย
สุดยอดในโลก ในระดบัความสูง 334 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล เม่ือมองลงมาจะพบววิอนัสวยงาม
ของตวัเมืองฮาโกดาเตะ ท่ีมีน ้าทะเลขนาบอยูท่ ั้งสองดา้น เม่ือเวลาพบค ่าบา้นเรือนและถนนหนทาง
จะเปิดไฟ จึงท าใหเ้ห็นแสงระยบิระยบั ท่านสามารถชมความงามของววิเมืองฮาโกดาเตะได ้

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม PACO HAKODATE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที ่1 พฤษภาคม2561           ล่องเรือชมทะเลสาบโทยะ – ฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาชิ–หอคอยโก 
เรียวคาคุ [ชมซากุระ] – น่ังกระเช้าชมเมืองฮาโกดาเตะ 

- เทีย่ง เยน็ 



          

 
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  เดินทางสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ มีพื้นท่ีประมาณ 4 ช่วงตึก เปิดเปิดเป็นประจ าทุกวนั ตั้งแต่ตอนเชา้
ตีหา้ถึงเท่ียงตรง ในตลาดจะจ าหน่ายอาหารทะเลสด บริเวณใกลเ้คียงมีร้านอาหารหลายร้านให้ท่าน
ไดล้ิ้มลอง 

 
  โกดังอิฐแดงเก่า เป็นอาคารอิฐแดงท่ีตั้งอยูริ่มถนนท่ีทอดยาวเรียบอ่าวติดทะเล บริเวณน้ีมีอาคารอิฐ

แดงตั้งอยู่ประมาณ 5-6 หลงั เป็นอาคารใหม่ท่ีสร้างข้ึนมาแทนท่ีโกดงัสินคา้เก่าท่ีถูกไฟไหมไ้ป 
ภายในอาคารเป็นร้านคา้ ท่ีมีทั้งร้านขายของท่ีระลึก ร้านเส้ือผา้ ของเล่น ก๊ิฟช้อป และร้านอาหาร 
สถานท่ีน่ีกลายเป็นสถานท่ีสุดโรแมนติกอีกแห่งของฮาโกดาเตะ อิสระใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 
 
 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
พพิิธภัณฑ์สัตว์น า้ในโนโบริเบะสึ สร้างข้ึนในสไตลป์ราสาทโบราณแบบยุโรป โดยแบ่งโซนอควา
เรียมจดัแสดงสัตวน์ ้ า มีทางเดินใตน้ ้ ามีสัตวท่ี์อาศยัในกระแสน ้ าอุ่น กบักระแสน ้ าเยน็ แมวน ้ า เพน
กิวน โชวป์ลาโลมา สิงโตทะเล และอีกโซนหน่ึงเป็นสวนสนุกท่ีมีเคร่ืองเล่น 

จากนั้น เดินทางสู่ เมืองซัปโปโร 
 

ค ่า                 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  DAIWA ROYNET SAPPORO  HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
 

          
    เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

อิสระท่องเที่ยวเมืองซัปโปโร เต็มวนั ท่านสามารถเดินทางท่องเท่ียว สัมผสับรรยากาศเมืองซัปโป
โร และชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเตม็อ่ิมตามอธัยาศยั 

    เทีย่ง    อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
อิสระท่องเที่ยวเมืองซัปโปโร เต็มวนั ท่านสามารถเดินทางท่องเท่ียว สัมผสับรรยากาศเมืองซัปโป
โร และชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเตม็อ่ิมตามอธัยาศยั   

   ค ่า                  อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

วนัที ่2พฤษภาคม
2561           

ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดังอฐิแดง – พพิธิภัณฑ์สัตว์น า้ในโนโบริเบะสึ – 
เมืองซัปโปโร 

เช้า เทีย่ง เยน็ 

วนัที ่3 พฤษภาคม 2561           อสิระท่องเทีย่วเมืองซัปโปโร เต็มวนั เช้า - - 



น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม DAIWA ROYNET SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

 
 เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

     น าท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซะ 
    10.00 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 671 
     15.50 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
  
 

อตัราค่าบริการ     เมษายน-พฤษภาคม2561 

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

29 เม.ย.- 4พ.ค.61 59,900 56,900 56,900 53,900 8,900 

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

11-16 พฤษภาคม 61 56,900 53,900 53,900 50,900 8,900 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 36,900 33,900 33,900 30,900 8,900 

ราคาเด็กทารก อายุ ต า่กว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทางจ านวน 30 ท่านขึน้ไป*** 

หากมผู้ีเดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

 
 

 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ราคานีร้วมภาษีน า้มัน ณ. วนัที ่17 ก.ค. 2560  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน า้มันขึน้ หากทางสายการ

บนิมีการเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     

วนัที ่4 พฤษภาคม 2561           สนามบินชิโตเซะ– กรุงเทพฯ เช้า   



 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 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ทปิไกด์ และทิปคนขับรถ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ 
 

 
 
 
 

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

 
 



 
 

 
 
***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
หากท่านได้ท าการจองทวัร์  ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 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
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด*** 

 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดินทาง 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 และห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระ
ในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น 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  
 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 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 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

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

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


