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

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว   
อำหำร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่ำ เช้ำ เทีย่ง เยน็ 
วนัที ่1 กรุงเทพฯ – สนำมบนิชิโตเซะ - - -  

วนัที ่2 สนำมบินชิโตเซะ – นั่งกระเช้ำภูเขำโมอวิะ – เมืองบิเอะ –  
BLUE POND (บ่อน ำ้สีฟ้ำ) – หมูบ้ำนรำเมง อำซำฮิคำว่ำ 

- - 

 

ASAHIKAWA HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที ่3 ถ ำ้น ำ้แข็ง ไอซ์พำวเิลยีน – พพิธิภัณฑ์เรือนจ ำอะบำชิริ–KOSHIMIZU 
FLOWER GARDEN – ออนเซน 

  

 

SHIRETOKO HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที ่4 ล่องเรือคำบสมุทรชิเรโตโกะ – ทะเลสำบอะคงั  
  

 
  

AKAN HOTEL หรือ
เทยีบเท่ำ 

วนัที ่5 หมู่บ้ำนชำวไอนุ – โทคำจฮิิลล์ – CHITOSE OUTLET MALL RERA –  
ขำปูยกัษ์ไม่อั้น 3 ชนิด ณ ร้ำนนนัดะ 
 

  
 

SAPPORO PRINCE 
HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที ่6 อสิระท่องเทีย่วหรือช้อปป้ิงเมืองซัปโปโร ไม่มรีถโค้ชบริกำรตลอดวนั/  
เดนิทำงโดยรถไฟตลอดวนั (ค่ำรถไฟไม่รวมในค่ำทวัร์) 

 
- - SAPPORO PRINCE 

HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที ่7 สนำมบินชิโตเซะ– กรุงเทพฯ 
 

- -  

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – สนำมบินชิโตเซะ - - - 

http://bit.ly/2NMk5YE


 23.55 น.          เหิรฟ้ำสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สำยกำรบินไทย เทีย่วบินที ่TG 670 
 

08.20 น.   เดินทางถึง สนำมบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
น่ังกระเช้ำภูเขำโมอิวะ เป็นหน่ึงในภูเขาเล็กๆ ในป่าทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องใจกลางเมืองซัป
โปโร ภูเขาแห่งน้ีเป็นท่ีนิยมส าหรับการชมวิวของเมือง โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตยต์กดินเป็นตน้
ไป ข้ึนสู่ยอดเขาไดโ้ดยนัง่กระเชา้ข้ึนไปท่ีระดบัความสูง 3 ใน 4 ของภูเขา จากนั้นเปล่ียนมานัง่มินิ
เคเบิ้ลคาร์ เพื่อข้ึนไปยงัสถานีดา้นบนยอดเขา บนยอดเขามีดาดฟ้าชมวิว ร้านอาหาร”The Jewel” ท่ี
สามารถมองเห็นทศันียภาพทัว่เมืองซปัโปโร บา้นทอ้งฟ้าจ าลอง และโรงละคร 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ BLUE POND หรือ สระสีฟ้ำ แห่งน้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ี
เพิ่งเร่ิมมีช่ือเสียงไดไ้ม่นานของฮอกไกโด ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบิเอะ ช่ือเสียงท่ีท าให้นกัท่องเท่ียว
หลายคนสนใจมาเท่ียวชมนั้น เป็นเพราะน ้าสีฟ้าท่ีสดใสเกินกวา่บ่อน ้าตามธรรมชาติทัว่ไปและ 
ตอไมสู้งจ านวนมากท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาท่ีแสนพิเศษของน ้าในบ่อ  
 
 น าท่านชม หมู่บ้ำนรำเมง ท่ีแห่งน้ีจะประกอบดว้ยร้านราเมนท่ีมีช่ือเสียง 8 ร้านท่ีต่างแข่งขนักนัท า
ราเมนของตนเองใหอ้ร่อยท่ีสุด เพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาท่ีถ่ายทอดกนัมาและยกระดบัคุณภาพ
และมาตรฐานราเมนอะซะฮิคะวะเพื่อใหเ้ป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

          

เช้ำ             รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

  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  
พิพิธภัณฑ์เรือนจ ำอะบำชิริ ตั้งอยูท่ี่เมืองอะบาชิริ(Abashiri) ในจงัหวดัฮอกไกโด(Hokkaido) โดย
เดิมทีท่ีพิพิธภณัฑเ์คยเป็นเรือนจ ามาก่อนแลว้ภายหลงัจึงมีการจดัท าเป็นพิพิธภณัฑ์เรือนจ าอะบาชิ
ริ ภายในมีการจดัแสดงชีวิตประจ าวนัของนกัโทษ อีกทั้งยงัมีการจดัท ารูปป้ันนกัโทษในสถานท่ี

วนัที ่2 สนำมบินชิโตเซะ – น่ังกระเช้ำภูเขำโมอวิะ – เมืองบิเอะ –  
BLUE POND (บ่อน ำ้สีฟ้ำ) – หมูบ้ำนรำเมง อำซำฮิคำว่ำ 
 

- เทีย่ง เยน็ 

วนัที ่3 ถ ำ้น ำ้แข็ง ไอซ์พำวเิลยีน – พพิธิภัณฑ์เรือนจ ำอะบำชิริ – 
KOSHIMIZU FLOWER GARDEN – ออนเซน 

เช้ำ เทีย่ง เยน็ 



ต่างๆห้องอาบน ้ า ห้องลงโทษ และศาล นิทรรศการจะจดัตามอาคารต่างๆกวา่ 12 อาคาร ซ่ึงยงัคง
เป็นโครงสร้างอาคารเรือนจ าเก่าเป็นหลกั 
ทุ่งดอกไม้ป่ำ (KOSHIMIZU FLOWER GARDEN) ตั้งอยูบ่นเนินทรายบนถนนสาย 244 ยาว
ขนานไปประมาณ 8 กิโลเมตร ภายในเมืองอะบาชิริของฮอกไกโด แต่ละฤดูนั้นก็จะไดช้มทุ่ง
ดอกไมแ้ตกต่างสายพนัธ์ุกนั ยงัมีร้านขายของท่ีระลึกและร้านอาหารเปิดใหบ้ริการ 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม SHIRETOKO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนอำบน ำ้แร่สปำรีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่ำ“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภำพและผวิพรรณทีด่ี 
 

 
เช้ำ          รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

  จากนั้นน าท่าน ล่องเรือคำบสมุทรชิเรโตโกะ การล่องเรือชมธรรมชาติชิเระโตโกะและการล่องเรือ
ชมวิวชิเระโตโกะ ซ่ึงน านกัท่องเท่ียวไปช่ืนชมชีวิตสัตวป่์า หรือน ้ าตกท่ีให้น ้ าพุร้อนคือน ้ าตกร้อน
คามุอิวกักะ ท่ีสูงถึง 130 เมตร  ระหวา่งทางจะไดช้มชายฝ่ังทะเลท่ีสวยงาม มีหนา้ผาสูงและน ้ าตกท่ี
สมบูรณ์และสวยงาม ส่ิงส ำคัญของที่น่ี สามารถมองเห็นสัตวต่์างๆไดจ้ากบนเรือ เช่น หมีสีน ้ าตาล 
กวาง และสุนขัจ้ิงจอก บนชายหาด ปลาโลมา ปลาวาฬ สิงโตทะเล ในทะเล และนกต่างๆ เหนือผืน
น ้าอีกดว้ย 

   
 
 
 

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบอะคัง (Akan Lake) เป็นทะเลสาบท่ีอยูใ่นส่วนหน่ึงของอุทยาน
แห่งชาติอะคงั  มีความกวา้งทั้งหมด 13.28 ตารางกิโลเมตร และเส้นโดยรอบ 30 กิโลเมตร  ความ
ลึกของน ้ าช่วงท่ีลึกท่ีสุด 45 เมตร เป็นทะเลสาบน ้ าต้ืนท่ีจะกลายเป็นผืนน ้ าแข็งทั้งหมดในช่วงฤดู
หนาว ทศันียภาพท่ีเปล่ียนแปลงในทุกฤดูกาลเป็นท่ีข้ึนช่ือเร่ืองความงดงาม ท าให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงตลอดทั้งปี 
กจิกรรมทีน่่ำสนใจ **กำรล่องเรือชมทศันียภำพทะเลสำบอะคัง (Akan Sightseeing Boats) โดยใช้
เวลำประมำณ 1 ช่ัวโมง** มีการแวะท่ีศูนยจ์ดัแสดงสาหร่ายมะริโมะ (Marimo Exhibition 
Center)  โดยสาหร่ายมะริโมะนั้นเป็นพืชน ้ าชนิดหน่ึงจ าพวกสาหร่าย ลูกกลมๆ และจะโตข้ึน
เร่ือยๆ ในแต่ละปี   
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  AKAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

ค ่ำ                 รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

วนัที ่4 ล่องเรือคำบสมุทรชิเรโตโกะ – ทะเลสำบอะคัง – ออนเซน 
 

เช้ำ เทีย่ง เยน็ 

https://www.japanhoppers.com/th/hokkaido/shiretoko/kanko/800/


 น ำท่ำนอำบน ำ้แร่สปำรีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่ำ“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภำพและผวิพรรณทีด่ี 
 

 
เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

หมู่บ้ำนชำวไอนุ (Ainu Kotan) เป็นสถานท่ีจดัแสดงวฒันธรรมของชาวพื้นถ่ินไอนุของฮอกไก
โด ตั้งอยูริ่มทะเลสาบอะคงัภายในหมู่บา้นมีโรงละคร ไอนุเธียเตอร์ อิโคโร ท่ีจะมีการแสดงระบ า
โบราณของชาวไอนุและละครหุ่น  มีอาคารจดัแสดงวิถีชีวิตของชาวไอนุ นอกจากน้ียงัมีร้าน
จ าหน่ายของท่ีระลึกอีกหลายร้าน รวมถึงร้านอาหารไอนุให้ไดท้ดลองล้ิมรสอาหารพื้นเมืองแท้ๆ  
อีกดว้ย    

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
น าท่านเดินทางสู่ โทคำจิ ฮิลส์ (Tokachi Hills) ภายในสวนสามารถชมพนัธ์ุไมอ้นัหลากหลายกวา่ 
1,000 ชนิดท่ีจะเปล่ียนโฉมหนา้ทุกวนัในทุกช่วงฤดู ผืนดินอนักวา้งใหญ่ น ้ าใสสะอาด อากาศ
บริสุทธ์ิ ทอ้งฟ้าใสกระจ่าง พร้อมวตัถุดิบท่ีสามารถน ามาประกอบอาหารไดท้ั้งส่ีฤดู สัมผสัชีวิต
สโลวไ์ลฟ์ท่ามกลางธรรมชาติ ภายใตแ้นวคิดธีมปาร์คแห่งดอกไม ้อาหาร และเกษตรกรรม ภายใน
มีสวนดอกไมห้ลายสวน ฟาร์มท่ีเปิดโอกาสใหไ้ดส้ัมผสัชีวติเกษตรกร ร้านอาหารและร้านขายของ
ท่ีระลึก รวมถึงโบสถส์ าหรับจดัพิธีแต่งงานอีกดว้ย 
CHITOSE OUTLET MALL RERA แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคา้แบรนด์ดงัๆ คุณภาพดีมากมาย ทั้ง
ของญ่ีปุ่น ยุโรปอเมริกา และอ่ืนๆ มาเซลล์ในราคาท่ีทุกท่านพึงพอใจ อาทิ เช่น Adidas, GAP, 
Lacoste, Diesel, Levi’s ใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงกนัจนจุใจ 

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ร้ำนนันดะ บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด พร้อมอำหำรทะเลสดๆ 
 
 
 
 
 

น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม SAPPORO PRINCE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
  

เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

อสิระช้อปป้ิงในเมืองซัปโปโร โดยมีไกด์ผู้ช ำนำญเส้นทำงจะคอยแนะน ำแหล่งช้อปป้ิงให้กบัท่ำน  
ไม่มีรถโค้ชบริกำรตลอดวนั / เดินทำงโดยรถไฟตลอดวนั (ค่ำรถไฟไม่รวมในค่ำทวัร์) 

วนัที ่5 หมู่บ้ำนชำวไอนุ – โทคำจิฮิลล์ – CHITOSE OUTLET MALL RERA – 
ขำปูยกัษ์ไม่อั้น 3 ชนิด ณ ร้ำนนันดะ 

เช้ำ เทีย่ง เยน็ 

วนัที ่6 อสิระท่องเทีย่วหรือช้อปป้ิงเมืองซัปโปโร ไม่มีรถโค้ชบริกำรตลอดวนั/ 
เดินทำงโดยรถไฟตลอดวนั (ค่ำรถไฟไม่รวมในค่ำทวัร์) 

เช้ำ - - 



ให้ท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์การนั่งรถไฟของญ่ีปุ่น ท่ีถือไดว้่าเป็นการคมนาคมท่ีคนญ่ีปุ่นให้
ความนิยมมากท่ีสุด เน่ืองจากรวดเร็ว, ตรงเวลา, ทันสมัย และมีความปลอดภัยสูง ให้ท่ำน
สนุกสนำนเพลิดเพลินกับกำรท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโร และเมืองใกล้เคียงด้วยรถไฟอันทันสมัย
ของญี่ปุ่น หรือเพลิดเพลินกบัแหล่งชอ้ปป้ิงชั้นน าแห่งเมืองซปัโปโร  ให้ท่านเลือกซ้ือส่ิงของและ
เส้ือผา้แฟชัน่ของเมืองซปัโปโร  ร้านคา้ต่างๆมากมาย มีสินคา้หลากหลายประเภทผลดัเปล่ียนกนั
ลดราคา อาทิ เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา เช่น ADIDAS, NIKE, CASIO, 
TIMBERLAND, GAP, DIESEL, BENETTON, GUCCI, เป็นตน้ … อีกทั้งยงัมีสินคา้เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้ตุก๊ตาน่ารักๆ และของเล่นนานาชนิด ใหท้่านไดเ้ลือกดูเลือกชมตามอธัยาศยั 

 เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนัอสิระตำมอธัยำศัย 
ใหท้่านท่องเท่ียวอิสระตามอธัยาศยั หรืออิสระในการเลือกซ้ือของฝาก และสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของ
ญ่ีปุ่น 

 ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำอสิระตำมอธัยำศัย 

น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม SAPPORO PRINCE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

     น าท่านเดินทางสู่สนำมบินชิโตเซะ 
    10.30 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 671 
     15.30 น.            เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
 
 

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

5-11 ตุลำคม2561 57,900 54,900 54,900 51,900 8,900 

รำคำไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 37,900 34,900 34,900 31,900 8,900 

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

หำกมผู้ีเดินทำงไม่ถึง 10 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม 

 
 
 

วนัที ่7 สนำมบินชิโตเซะ– กรุงเทพฯ เช้ำ - - 



 
 
 
 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 
 


