
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOAL JAPAN HOKKAIDO YOSAKOI PINKMOSS 
HAKODATE  

6 วนั 4 คนื 

 สายการบนิไทย BY TG 
 



ก ำหนดกำรเดนิทำง   05 – 10 มิถุนำยน 2561 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 21.00 น.          กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัทีท่่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 แถว C 
เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย 
เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง  

 23.55 น.          เหิรฟ้ำสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สำยกำรบินไทย เทีย่วบินที ่TG 670 
 

08.20 น.   เดินทางถึง สนำมบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตำรุ เมืองท่าเล็กๆท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกซ่ึงมีร้านขาย
ของอยูต่ลอดสองขา้งทางดว้ยบรรยากาศโดยรอบรวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนนั้นส่วนใหญ่ได้
ถูกออกแบบเป็นตะวนัตกเน่ืองจากในอดีตเมืองโอตารุไดรั้บอิทธิพลมาจาก การท าการคา้ระหวา่ง
ประเทศญ่ีปุ่นเองและประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ      
จากนั้นน าท่านเท่ียวชม คลองโอตำรุ ให้ท่านช่ืนชมทัศนียภาพท่ีงดงามท่ีเป็นเอกลักษณ์และ
สัญลกัษณ์ของท่ีน่ี คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือเล็กล าเลียงสินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดงัท่ี
อยูต่ามริมคลองเม่ือวิทยาการเจริญกา้วหน้าเรือใหญ่จึงเปล่ียนไปเขา้ท่าท่ีใหญ่และขนส่งเขา้โกดงั

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว   
อำหำร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่ำ เช้ำ เทีย่ง เยน็ 
1 กรุงเทพฯ – สนำมบนิชิโตเซะ - - -  

2 สนำมบินชิโตเซะ – เมืองโอตำรุ – คลองโอตำรุ – พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรี – 
หอนำฬิกำไอน ำ้โบรำณ – ชมทุ่งพงิค์มอส –  ออนเซน 

- - 

 

TOYA SUN PALACE 
HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำ 

3 นั่งกระเช้ำไฟฟ้ำ ชมโชวะชินซัน –– ฟำร์มหมสีีน ำ้ตำล  – ฮำโกดำเตะ – ย่ำนโมโตมำ
ชิ– หอคอยโกเรียวคำคุ– นั่งกระเช้ำชมเมืองฮำโกดำเตะ 

  

 

PACO HAKODATE 
HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

4 ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ – โกดงัอฐิแดง – โรงงำนช็อคโกแลต็อชิิย่ำ – เมืองซัปโปโร– 
เทศกำล YOSAKOI 2018 

 
  

THE B SUSUKINO 
SAPPORO HOTEL หรือ
เทยีบเท่ำ 

5 อสิระท่องเทีย่วเมืองซัปโปโร เตม็วนั  - - THE B SUSUKINO 
SAPPORO   HOTEL หรือ
เทยีบเท่ำ 

6 สนำมบินชิโตเซะ– กรุงเทพฯ 
 

- -  

วนัที ่05 มิถุนำยน 2561  กรุงเทพฯ – สนำมบินชิโตเซะ - - - 

วนัที ่06 มิถุนำยน 2561            สนำมบินชิโตเซะ – เมืองโอตำรุ – คลองโอตำรุ – พพิธิภัณฑ์กล่อง 
ดนตรี –หอนำฬิกำไอน ำ้โบรำณ – ชมทุ่งพงิค์มอส  – ออนเซน 

- เทีย่ง เยน็ 



ได้ง่ายข้ึนตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่าน้ี จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และ
พิพิธภณัฑ ์

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองโอตำรุ ซ่ึงตวัอาคารมี 3 ชั้น ท่ีน่ี
ท่านจะไดช้มกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ รวมถึง
ท่านยงัสามารเลือกท ากล่องดนตรีแบบท่ีท่านตอ้งการไดด้ว้ยท่านสามารถเลือกกล่องใส่ตุ๊กตาเซรา
มิกและเพลงมาประกอบกนั ราคาตั้งแต่หลกัพนัถึงหม่ืนเยน ส่วนท่ีชั้นล่าง มีบริการน าเพลงกล่อง
ดนตรีทั้งเพลงญ่ีปุ่นและเพลงสากลมาอดัเป็นซีดีโปสการ์ดส่งไดโ้ดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ให้
ท่านไดส้ัมผสัและช่ืนชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่ำนได้ท ำกล่องดนตรีน่ำรักๆในแบบที่ท่ำน
ช่ืนชอบด้วยตัวท่ำนเอง (ค่ำอุปกรณ์กำรท ำกล่องดนตรีไม่รวมอยู่ในค่ำทวัร์) 
ชมและถ่ายภาพกบั หอนำฬิกำไอน ำ้โบรำณ สัญลกัษณ์ของเมืองโอตารุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
น าท่านเดินทางสู่ Mishima Garden พาท่านชม ทุ่งดอกชิบะซำกุระ หรือท่ีคนไทยชอบเรียกวา่ พิงค์
มอส มีตน้ก าเนิดมาจากทางตะวนัออกเฉียงเหนือ ของทวปีอเมริกาเหนือ ซ่ึงดอกไมมี้ชนิดน้ีมีหลาย
สายพนัธ์ุ ทั้งดอกสีชมพูและสีขาว ดอกจะบานท่ีพื้นดิน ซ่ึงดูแลว้สวยงามดุจดงัพรมผืนยกัษ์ ชิบะ
ซากุระเป็นดอกไมก้ล่ินหอมหวานท่ีท าใหค้น ฮอกไกโดหวัใจเตน้ เม่ือไดก้ล่ินของชิบะซากุระ คนฮ
อกไกโดรู้ไดว้า่ฤดูใบไมผ้ลิไดม้าถึงแลว้ พื้นท่ีทั้งหมดหน่ึงแสนตารางเมตร เต็มไปดว้ยชิบะซากุระ 
เป็นภาพท่ีน่าประทบัใจ (ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ) 
 
 
 
 
 
 

 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม TOYA SUN PALACE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

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

 
 



 

เช้ำ             รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

  จากนั้นน าท่าน น่ังกระเช้ำภูเขำโชวะชินซัน เพื่อชมความสวยงาม ซ่ึงเป็นภูเขาไฟลูกเล็กท่ีเกิดใหม่
ล่าสุดเม่ือประมาณ 50 ปี นบัเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีน่าประหลาดใจ ปัจจุบนัอยูใ่นความดูแล
ของรัฐบาลญ่ีปุ่นในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ 

ฟำร์มหมีสีน ำ้ตำล ตั้งอยูบ่นยอดเขาโนโบริเบ็ทสึ ซ่ึงปัจุบนัหมีสีน ้ าตาลนั้นใกลสู้ญพนัธ์ุและหาพบ
ไดย้าก มีถ่ินก าเนิดอยูท่ี่ไซบีเรียและเกาะฮอกไกโด ภายในศูนยอ์นุรักษฯ์ จะมีพื้นท่ีสร้างบรรยากาศ
ท่ีจ าลองใกลค้ลา้ยคลึงกบัธรรมชาติส าหรับหมีสีน ้าตาลท่ีอยูอ่าศยัมากกวา่ร้อยตวั 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
    จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมืองฮำโกดำเตะ 

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

 หอคอยโกเรียวคำคุ เป็นหอคอยท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ เปิดใชเ้ม่ือปี พ.ศ.2549 ดว้ยความสูง 107 เมตร 
แทนท่ีของเก่าท่ีสูงเพียง 60 เมตร จุดชมวิวอยู่ท่ีระดบัความสูง 90 เมตร หอคอยเป็นรูปทรง 5 
เหล่ียม ภายในมีกลอ้งส่องทางไกล เม่ือมองลงมาท่ีดา้นล่างจะมองเห็นสวนสาธารณะโกเรียวคะคุ 
อีกทั้งมีร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหารและร้านกาแฟไวใ้หค้อยบริการ (ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ) 

 น่ังกระเช้ำชมเมืองฮำโกดำเตะ สามารถชมวิวทศัน์ในยามค ่าคืนท่ีติด 1 ใน 3 วิวยามค ่าคืนท่ีสวยสุด
ยอดในโลก ในระดบัความสูง 334 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล เม่ือมองลงมาจะพบวิวอนัสวยงามของ
ตวัเมืองฮาโกดาเตะ ท่ีมีน ้ าทะเลขนาบอยูท่ ั้งสองดา้น เม่ือเวลาพบค ่าบา้นเรือนและถนนหนทางจะ
เปิดไฟ จึงท าใหเ้ห็นแสงระยบิระยบั ท่านสามารถชมความงามของววิเมืองฮาโกดาเตะได ้

 
 

วนัที ่07 มิถุนำยน 2561           ภูเขำโชวะชินซัน –  ฟำร์มหมีสีน ำ้ตำล  –ฮำโกดำเตะ – ย่ำนโมโตมำ 
ชิ–หอคอยโกเรียวคำคุ [ชมพิง้ค์มอส] – น่ังกระเช้ำชมเมืองฮำโกดำ

เตะ 

เช้ำ เทีย่ง เยน็ 



 
 
 
 
 
 
 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม PACO HAKODATE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

       

 
เช้ำ             รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

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

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

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
โรงงำนช็อคโกแล็ตอิชิย่ำ โรงงานช็อคโกแล็ตท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังของซัปโปโร ตัวอาคารของ
โรงงานถูกสร้างข้ึนในสไตล์ยุโรปสวยงามตระการตาท่ีแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม ้จึงท าให้
บรรยากาศของโรงงานช็อคโกแลตท่ีน่ีดูเหมือนกบัเทพนิยาย ให้ท่านชมและเลือกสรรผลิตภณัฑ์ ท่ี
ท าจากช็อคโกแล็ตมากมายในโรงงานให้ท่านได้ล้ิมรสกับรสชาติของช็อกโกแล็ตมากมาย 
หลากหลายแบบซ่ึงช็อคโกแล็ตท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของท่ีน่ีคือ Shiroi Koibito ซ่ึงมีความหมาย
วา่ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ให้ท่านไดล้องท าช็อคโกแล็ตท่ีเป็นเอกลกัษณ์และมีช่ือเสียงท่ีสุดของ
เกาะฮอกไกโด (อุปกรณ์ทุกชนิดไม่รวมในค่ำทัวร์)    พร้อมให้ท่านเลือกซ้ือช็อคโกแลตกลบัไปให้
คนท่ีท่านรักทาน 

 
 
 
 
 
 

วนัที ่08 มิถุนำยน 2561           ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ – โกดังอฐิแดง – โรงงำนช็อคโกแลต็อชิิย่ำ – เมืองซัป
โปโร– เทศกำล YOSAKOI 2018 

เช้ำ เทีย่ง เยน็ 



จากนั้น เดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เพื่อน าท่านไปสถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดงัของซปัโปโร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านเดินทางสู่ YOSAKOI FESTIVAL 2018 ซ่ึงจดัข้ึนทุกๆปี ในวนัท่ี 7- 11 มิถุนำยน 2561  
เป็นงานท่ีน าเอา “นารุโกะ (เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองชนิดหน่ึง)” ผสมผสานกบั “โซรันบุชิ” ซ่ึงเป็น
เพลงพื้นเมืองของฮอกไกโด โดยมีแบบอย่างมาจาก “งานเทศกาลโยซาโคอิ” ของจงัหวดัโคจิ 
เร่ิมตน้ในปีค.ศ.1992 (ปีเฮเซท่ี 4) จากการมีผูเ้ขา้ร่วมงาน 1,000 คน 10 ทีม ขณะน้ี กลายเป็นงาน
เทศกาลท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมงานประมาณ 3 หม่ืนคนจากทั้งในและต่างประเทศ และมีนกัท่องเท่ียวมาเยี่ยม
ชมประมาณ 2 ล้านคน ท่ีสวนโอโดริสถานท่ีจดังานหลกัจะสามารถชมขบวนพาเหรดและการ
แสดงบนเวทีได ้นอกจากน้ี ยงัมี “วาโอโดริสแควร์” ท่ีสามารถเขา้ไปร่วมเตน้ได ้ตลอดจนบูธ
อาหารจากทัว่ประเทศญ่ีปุ่นให้ลองชิม มีเวทีเตน้ร าตามสถานท่ีต่างๆ ในเมืองซัปโปโร นอกจาก
การเตน้อนัทรงพลงัแลว้ การแต่งกายและการแต่งหนา้ก็เป็นส่ิงท่ีน่าดูอีกประการหน่ึง 

ค ่ำ                 รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  DAIWA ROYNET SAPPORO  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 

       เช้ำ                 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

อิสระท่องเที่ยวเมืองซัปโปโร เต็มวนั ท่านสามารถเดินทางท่องเท่ียว สัมผสับรรยากาศเมืองซปัโป
โร และชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเตม็อ่ิมตามอธัยาศยั 

    เทีย่ง    อสิระรับประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย 
อิสระท่องเที่ยวเมืองซัปโปโร เต็มวนั ท่านสามารถเดินทางท่องเท่ียว สัมผสับรรยากาศเมืองซปัโป
โร และชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเตม็อ่ิมตามอธัยาศยั   

   ค ่ำ                  อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม DAIWA ROYNET SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 

 เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

     น าท่านเดินทางสู่สนำมบินชิโตเซะ 

วนัที ่09 มิถุนำยน 2561  อสิระท่องเทีย่วเมืองซัปโปโร เต็มวนั เช้ำ - - 

วนัที ่10 มิถุนำยน 2561 สนำมบินชิโตเซะ– กรุงเทพฯ เช้ำ - - 



    10.00 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 671 
     15.50 น.            เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
  
 

อตัรำค่ำบริกำร     เมษำยน-พฤษภำคม2561 

วนัเดินทำง ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

05 – 10 มถุินำยน 2561 49,900 46,900 46,900 43,900 8,900 

รำคำไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 29,900 26,900 26,900 23,900 8,900 

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 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


