
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOAL JAPAN GRAND HOKKAIDO FLOWER 

5 วนั 3 คืน 

สายการบินไทย BY TG 



 

 

 

กาํหนดการเดินทาง  )-+, / .-++ / /-+0  กรกฎาคม 03)0 
 4-+5 สิงหาคม 03)0 **วนัแม*่* 
  
 

 
 
 

      
  20.30 น.          กร ุป๊ทวัรพ์รอ้มกนัทีDท่าอากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผ ูโ้ดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศ ชัNน O เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทย 
เจา้หนา้ทีDคอยใหก้ารตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสาร เช็คอินและสมัภาระในการเดินทาง  

 23.55 น.          เหิรฟ้าส ูป่ระเทศญีDปุ่ นโดย สายการบินไทย เทีDยวบินทีD TG 67 
 
 
 
 
 

  ,/.0, น. เดนิทางถึง สนามบินนารติะ ประเทศญี�ปุ่น นาํท่านผา่นขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง
และศลุกากร 

วนัทีD โปรแกรมท่องเทีDยว 
อาหาร โรงแรม 

หรอืเทียบเท่า เชา้ เทีDยง เยน็ 
+ กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเสะ  - - -  

0 สนามบินชิโตเสะ – เนินเขาพระพทุธเจา้ – บ่อนํNาสีฟ้า –  
ไอซพ์าวิลเลยีน – หม ู่บา้นราเมนอาซาฮิคาว่า – อิออน  
 

- 

 
 

ASAHIKAWA 
EKIMAE HOTEL 
 OR SIMILAR 

5 ศิลปะบนนาขา้ว – สวนดอกไมชิ้กิไซโนะโอกะ – ฟารม์โทมิตะ –
ฟารม์เมลอ่น – ออนเซน 

  
 

NISEKO HOTEL  
OR SIMILAR 

O เมืองโอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– หอ
นาฬิกาไอนํNา – ยา่นทานกิูโคจิ – บฟุเฟ่ตป์ ู5 ชนิด 
 

 
  

APA SAPPORO 
HOTEL   

OR SIMILAR 
3 สนามบินชิโตเสะ – กรงุเทพฯ - -  

วนัทีD + กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเสะ - - - 

วนัทีD 0 สนามบินชิโตเสะ – เนินเขาพระพทุธเจา้ – บ่อนํNาสีฟ้า –  
ไอซพ์าวิลเลยีน – หม ู่บา้นราเมนอาซาฮิคาว่า – อิออน  

 

- เทีDย
ง 

เยน็ 



 

 

 

จากนั�นนาํท่านสู่ เนินแห่งพระพทุธเจา้ (Hill of the Buddha) ตั�งอยู่ที�เมืองซัปโปโรทาง
ตอนเหนือของประเทศญี�ปุ่น ถือว่าเป็นผลงานการสรา้งชิ�นเอกอีกชิ�นหนึ�งของทาดาโอะ 
อันโดะ(Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี�ปุ่นเจา้ของรางวัลพริตซ์เกอร์ที�ถือว่าที�สดุรางวัล
ของสถาปนิก โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรปูปั�นพระพทุธรปูมีความสงูมากถึง 
13.5 เมตรและมีนํ�าหนกั 1500 ตนั พื�นที�ที�ลอ้มรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทั�งรายลอ้ม
ดว้ยธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดรูอ้นที�จะสามารถเห็นตน้ลาเวนเดอร์
จาํนวนกว่า 150,000 ตน้ลอ้มรอบรปูปั�นพระพทุธรปู ซึ�งเป็นการผสมผสานที�ลงตัว
ระหว่างสถาปัตยกรรมที�มนุษย์สรา้งขึ�นกับความงดงามจากธรรมชาติ มองดแูลว้
ประหนึ�งเป็นผลงานศิลปะชั�นเอกที�หาดไูดเ้ฉพาะที�นี�เท่านั�น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีDยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ BLUE POND หรือ สระ
สีฟ้า แห่งนี�เป็นแหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติที�
เพิ�งเริ�มมีชื�อเสียงไดไ้ม่นานของฮอกไกโด ตั�งอยู่ใจ
กลางเมืองบิเอะ ชื�อเสียงที�ทาํใหน้กัท่องเที�ยวหลาย
คนสนใจมาเที�ยวชมนั�น เป็นเพราะนํ�าสีฟ้าที�สดใส
เกินกว่าบ่อนํ�าตามธรรมชาติทั �วไปและตอไมส้งู
จาํนวนมากที�สะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาที�แสน
พิเศษของนํ�าในบ่อ  
ถํNานํNาแข็ง ไอซ ์พาวิเลียน ที�มคีวามแตกตา่ง จาก
พิพิธภัณฑ์ เกล็ดหิมะ ตั�งแต่ทางเดินเขา้จะถูก
ประดบัดว้ยแสงไฟหลากสี เรื�อยไปจนถึงอโุมงคถ์ํ�า
นํ�าแข็งที�คดเคี�ยวไปมา ภายในอโุมงคน์ํ�าแข็งนั�นท่าน
จะไดช้มความงามของหยดนํ�าแข็งรปูร่างสวยงาม
ตา่งๆ  

    ที�อณุหภมู ิ   - 20 องศา 
เมืองอาซาฮิคาว่า ชมความงามโดยรอบ ซึ�งเป็น
เมืองขนาดใหญ่รองจากเมืองซัปโปโร เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของ
ภมูภิาคตอนกลางของเกาะ  
นาํท่านชม หม ู่บา้นราเมง ที�แห่งนี�จะประกอบดว้ย
รา้นราเมนที�มีชื�อเสียง M รา้นที�ตา่งแขง่ขนักนัทาํรา



 

 

 

เมนของตนเองใหอ้ร่อยที�สดุ เพื�อสืบทอดมรดกทางปัญญาที�ถ่ายทอดกนัมาและยกระดบั
คณุภาพและมาตรฐานราเมนอะซะฮิคะวะเพื�อใหเ้ป็นที�เลื�องลือไปทั �วโลก 
อิออนมอลล ์คือหา้งที�รวมเอาซเูปอรม์าร์เก็ตและชอ้ปปิ� งมอลลไ์วด้ว้ยกัน มีสาขาอยู่
มากมายทั �วประเทศญี� ปุ่น และเนื�องจากมีสินคา้หลากหลายครบครันตั�งแต่เสื�อผา้
เครื�องนุ่งห่ม สินคา้ซักกะ (zakka) เครื�องใชไ้ฟฟ้า 
หนังสือ ยาชนิดต่างๆ ตลอดจนสินค้าประเภท
อาหาร จึงเหมาะสาํหรบัผูที้�ตอ้งการซื�อของชิ�นใหญ่ 
หรือของที�ระลึก ของฝาก 
 

คํDา   รบัประทานอาหารคํDา ณ ภตัตาคาร 
นําท่านส ูที่Dพกั โรงแรม ASAHIKAWA EKIMAE HOTEL หรอืเทียบเท่า    
 

       

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ ภาพศิลปะบนนาขา้ว เป็นภาพที�เกิดจากแรงงานคนทอ้งถิ�น 
ที�ร่วมใจกนัสรา้งผลงาน เป็นภาพที�ก่อร่างสรา้ง
ขึ�นดว้ยตน้ขา้วหลากหลายสายพันธุ์เพื�อให้ได ้
สีสนัที�หลากหลาย โดยแตล่ะปี ภาพก็จะไมซ่ํ�าแบบ
กัน เลย  เปลี� ยนลายภาพ ไปทุกๆ  ปี  เพื� อ ให้
นักท่องเที�ยวและคนผ่านไปมาได้เห็นภาพอัน
งดงามตระการตาแบบไมเ่บื�อกนัเลยใหท้่านไดเ้ก็บ
ภาพความงดงามของทุ่งนาขา้วที�สามารถสรา้ง
ภาพอนังดงามราวกบัภาพวาด 
จากนั�น นาํท่านเดินทางสู่ สวนชิกิไซโนะโอกะ (Shikisai no oka) เนิน 4 ฤด ูที�มีโรลคงุ
และ โรลจัง หุ่นฟางขนาดใหญ่ สัญลักษณ์ของสวน ชิกิไซ โนะ โอกะคอยต้อนรับ
นกัท่องเที�ยว ชมดอกไมน้านาพันธุ ์รวมถึงดอกลาเวนเดอร ์และทุ่งดอกไมห้ลากสี ที�ได ้
รับคํานิยมและคําชมว่าจัดสวนไล่สีไดส้วยงามที�สดุ นอกจากนี�ยังมีกิจกรรมหลาย
อย่างเชน่ ขบัรถ ATV รถไฟชมฟารม์ หรือฟารม์เลี�ยง Alpaca และในชว่งฤดหูนาวจะเปิด
เป็นลานสกี พรอ้มกิจกรรมตา่งๆ อีกมากมาย (การบานของดอกไมขึ้Nนอย ูก่บัสภาพ
อากาศ) 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีD 5 ศิลปะบนนาขา้ว – สวนดอกไมชิ้กิไซโนะโอกะ –  
ฟารม์โทมิตะ – ฟารม์เมลอ่น  – ออนเซน 

เชา้ เทีDย
ง 

เยน็ 



 

 

 

 
 

 เทีDยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
  เมืองฟรูาโน่ (ชมดอกไม ้หรอื ท ุ่งลาเวนเดอร)์ เมืองนอ้ยที�อยู่ในแอ่งกระทะ หอ้มลอ้ม

ดว้ยเทือกเขาไทเซ็ทสึและ เทือกเขายบูาริ ทาํใหเ้มืองฟูราโน่ มีอากาศเย็น แหง้ ประกอบ
กบัสภาพดินในแถบนั�น เป็นดินภเูขาไฟ จึงเหมาะแก่กาเพาะปลกูผลิตผลทางการเกษตร 
โดยเฉพาะดอกไม ้ตั�งแตเ่ดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนตลุาคม จะมีดอกไมน้านาชนดิ ไม่
ว่าจะเป็นดอกทิวลิป ดอกไอริสดอกป๊อปปี�  ดอกกหุลาบ ดอกมสัตารด์ ดอกกหุลาบญี�ปุ่น 
ดอกลาเวนเดอร ์ดอกทานตะวนั และ ดอกคอสมอส เป็นตน้ (การบานของดอกไม้
ขึNนอย ูก่บัสภาพอากาศ) 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ ฟารม์เมล่อน ผลไมที้�ขึ�น
ชื�อที�สดุของฮอกไกโด ใหท้่านไดล้ิ�มรสชาติความ
หอมหวานและสดใหมข่องเมลอ่นกนัอย่างเต็มที� 
 
 
นําท่านส ูที่Dพกั โรงแรม  NISEKO HOTEL หรอื
เทียบเท่า 

คํDา   รบัประทานอาหารคํDา ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
         นําท่านอาบนํNาแรส่ปารสีอรท์สไตลญี์Dปุ่ นแท้ๆ ทีDเรยีกว่า“ออนเซ็น”เพืDอสขุภาพ

และผิวพรรณทีDดี 
 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  จากนั�น เดินทางสู่ เมืองโอตาร ุเมืองท่าเล็กๆที�มี

บรรยากาศสดุแสนโรแมนติก ซึ�งมีรา้นขายของอยู่
ตลอดสองข ้างทาง ด้วยบรรยากาศโดยรอบ 

วนัทีD O เมืองโอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– 
หอนาฬิกาไอนํNา – ยา่นทานกิูโคจิ – บฟุเฟ่ตป์ ู5 ชนิด 

  

เชา้ เทีDย
ง 

เยน็ 



 

 

 

รวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนนั�นส่วนใหญ่ ไดถ้กูออกแบบเป็นตะวันตกเนื�องจากใน
อดีต เมืองโอตารไุดร้ับอิทธิพลมาจาก การทําการคา้ระหว่างประเทศญี� ปุ่นเองและ
ประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ      

  คลองโอตาร ุใหท้่านชื�นชมทัศนียภาพที�งดงามที�เป็นเอกลักษณ ์และสัญลกัษณข์องที�นี�  
คลองโอตารสุรา้งเพื�อใหเ้รือเล็กลาํเลียงสินคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดงัที�อยู่ตามริม
คลองเมื�อวิทยาการเจริญกา้วหนา้เรือใหญ่จึงเปลี�ยนไปเขา้ท่าที�ใหญ่และขนสง่เขา้โกดงั ได ้
งา่ยขึ�นตึกเก่าเก็บสินคา้ริมคลองเหล่านี�จึงถกูดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์่างๆและ
พิพิธภณัฑ ์

  พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี  ที�มีชื�อเสียงของเมืองโอ
ตาร ุซึ�งตวัอาคารมี [ ชั�น ที�นี�   ท่านจะไดช้มกล่อง
ดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไป
หมดมากกว่า [ ,\\\ แบบ   รวมถึงท่านยัง
สามารถเลือกทาํกล่องดนตรีแบบที�ท่านตอ้งการได้
ดว้ย  ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ ต ุ๊กตาเซรามิก
และเพลงมาประกอบกัน ราคาตั�งแต่หลักพันถึง
หมื�นเยน ส่วนที�ชั�นล่าง มีบริการนําเพลงกล่อง
ดนตรีทั�งเพลงญี� ปุ่นและเพลงสากลมาอัดเป็นซีดีโปสการ์ดส่งได ้โดยตรงจากทาง
พิพิธภัณฑ์ ใหท้่านไดส้ัมผัสและชื�นชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ใหท้่านไดท้ํากล่อง
ดนตรีนา่รกัๆ ในแบบที�ท่านชื�นชอบดว้ยตวัท่านเอง    (ค่าอปุกรณก์ารทํากลอ่งดนตร ี 
ไม่รวมอย ูใ่นค่าทวัร)์  

  เที�ยวชม หอนาฬิกาไอนํNา ซึ�งถือเป็นสญัลกัษณป์ระจาํเมอืงโดยนอกจากจะใชบ้อกเวลาที�
เที�ยงตรงแลว้ ยังเปรียบเสมือนสถานที� บอกเล่าเรื�องราวและวัฒนธรรม จากอดีตจนถึง
ปัจจบุันรวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี�สรา้งขึ�นเมืองปี ค.ศ. 1878 ซึ�งเป็นหอ
นาฬิกาที�เกา่แกที่�สดุของญี�ปุ่น 

      เทีDยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่าน ช้อปปิN งย่านทานกิุโคจิ แหล่งที�ตั�งของห้างสรรพสินคา้ชื�อดังและร้านค้า
มากมาย  ให้ท่านได้ชอ้ปปิ� งไดจ้ใุจ เช่น ร้าน BIG CAMERA จําหน่ายกล้องดิจิตอล, 
เครื�องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส,์รา้น100เยน,รา้นUNIQLOขายเสื�อผา้แฟชั �นวัยร ุ่นรา้น
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื�องสาํอาง 

คํDา   รบัประทานอาหารคํDา ณ ภตัตาคาร  

รา้นนนัดะ บฟุเฟ่ตป์ ู5 ชนิด พรอ้มอาหารทะเลสดๆ 
 

 
 
 

 
 
 

นําท่านส ูที่Dพกั โรงแรม  APA SAPPORO HOTEL หรอืเทียบเท่า 
          



 

 

 

 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
    ถึงเวลาอนัสมควร นําท่านเดินทางส ูส่นามบินชิโตเสะ  

     10.30 น.          ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG671 
     15.10 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมิูกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความ
ประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบรกิาร      

วนัเดินทาง ผ ูใ้หญ่ 
+ ผ ูใ้หญ่++ เด็ก

มีเตียง 
เด็กมีเตียง 

เด็กไมมี่
เตียง 

พกัเดีDยว 
เพิDม 

กรกฎาคม – สิงหาคม 
03)0 

44,900 41,900 41,900 38,900 8,900 

ราคาไมร่วมตั{ว
เครืDองบิน 

28,900 25,900 25,900 22,900 - 

4-+5 สิงหาคม 03)0 47,900 44,900 44,900 41,900 8,900 

ราคาไมร่วมตั{ว
เครืDองบิน 

31,900 28,900 28,900 25,900 - 

ราคาเด็กทารก อาย ุตํDากว่า 0 ขวบ    ราคา  9,,,, บาท 
***หมายเหต ุ    การเดินทางในแต่ละครัNงตอ้งมีผ ูเ้ดินทางจํานวน +, ท่านขึNนไป*** 

วนัทีD 3 สนามบินชิโตเสะ – กรงุเทพฯ เชา้ - - 



 

 

 

หากมีผ ูเ้ดินทางไมถึ่ง +, ท่าน ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิ}ในการไมอ่อกกร ุป๊ หรอืเก็บค่าใชจ่้าย
เพิDมเติม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
� คา่ตั oวเครื�องบินไป – กลบั ชั�นทศันาจรตามเสน้ทางรายการที�ระบเุท่านั�น 
� ราคานีNรวมภาษีนํNามนั ณ. วนัทีD 29 ส.ค. 03)+  และ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรบัภาษีนํNามนั

ขึNน หากทางสายการบินมีการเรยีกเก็บเพิDมเติม โดยทางบรษิทั จะแจง้ใหท้ราบกอ่นการออกตั{ว
เครืDองบิน 

� คา่ภาษสีนามบินทกุแห่งตามรายการที�ระบเุท่านั�น  
� คา่พาหนะรบัสง่ตามรายการนาํเที�ยวที�ระบเุท่านั�น   
� คา่โรงแรมหอ้งพกั q ท่านตอ่หอ้งตามรายการที�ระบเุท่านั�น     
� คา่อาหาร เครื�องดื�มตามรายการที�ระบเุท่านั�น       
� คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบเุท่านั�น 
� คา่ขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ + ใบนํ�าหนกัไมเ่กนิ 5, กก. 

� บริการนํ�าวนัละ s ขวด 
� บริการ WIFI ฟรีบนรถบสั 
� คา่ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 
� คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ +,,,,,,,, บาท 

(หมายเหต.ุ..อาย ุv เดอืน – ไมถึ่ง s ปี และ อาย ุwv-Mx ปี คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิ 
ท่านละ  3,,,,,, บาท ...)  
 
 

 

 

 
 
� คา่ธรรมเนยีมการยื�นวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่น 
� คา่ทาํหนงัสือเดนิทาง หรือพาสปอรต์   
�       คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืในรายการ เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรีด, คา่เครื�องดื�มและอาหารที�สั �งเพิ�มเตมิจาก 
 รายการที�ทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
� คา่นํ�าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีนํ�าหนกัเกนิกว่าสายการบินกาํหนด คือ q\ กโิลกรมัตอ่ท่าน 



 

 

 

� คา่ธรรมเนยีมในการยื�นใบอนญุาตสาํหรบัคนตา่งดา้วที�กลบัเขา้ประเทศ 
� คา่ภาษนีํ�ามนัที�ทางสายการบินมกีารเรียกเก็บเพิ�มเตมิ หรือมกีารเปลี�ยนแปลงกะทนัหนั 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิDม .% และค่าภาษีหกั ณ ทีDจ่าย 5% ซึDงตอ้งจ่ายเพิDมจากราคาค่าทวัร ์
 

 
 
 
 

เมื�อท่านทาํการจองทวัรก์บัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจาํคา่ทวัรท์า่นละ  s\,\\\-q\,\\\ บาท 
(ขึ�นอยู่กบัชว่งเวลาที�เดนิทาง หรือกฎของสายการบิน)  สว่นที�เหลือตอ้งชาํระทั�งหมดกอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ย qs วนั
ทาํการ  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
***กรณุาพิจารณาเงืDอนไขต่างๆ และเงืDอนไขการยกเลิกทวัรข์องบรษิทั กอ่นท่านทําการจอง
ทวัร*์** 
หากท่านไดทํ้าการจองทวัร ์ ทางบรษิทัฯ ถือว่าท่านไดร้บัทราบและยอมรบัเงืDอนไขทกุอยา่ง
เรยีบรอ้ยแลว้ 
� ยกเลิกกอ่นการเดนิทาง  {x วนั     ไมเ่ก็บคา่ใชจ้่าย 

� ยกเลิกกอ่นการเดนิทาง  21-30 วนั   หกัคา่มดัจาํ   

� ยกเลิกกอ่นการเดนิทาง  sx-q\ วนั  หกัคา่ใชจ้่าย  x\ % ของราคาทวัร ์

� ยกเลิกกอ่นการเดนิทาง    M-s{  วนั   หกัคา่ใชจ้่าย  wx % ของราคาทวัร ์

� ยกเลิกกอ่นการเดนิทาง    s-w  วนั  หกัคา่ใชจ้่าย  s\\% ของราคาทวัร ์

� ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื�องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที�  หกัคา่ใชจ้่าย s\\% 
*** ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื�องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่่าเหตผุลใดๆ ก็
ตาม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ}ในการไม่คืนค่าทวัรท์ัNงหมด*** 

 
 

ขอ้มลูเพิDมเติม เรืDองตั{วเครืDองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหม ู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื�อนวันเดินทางกลับ 

ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายส่วนตา่งที�สายการบิน และบริษทัทัวรเ์รียกเก็บ และการจดัทีDนัDงของกร ุป๊ เป็นไปโดยสายการ
บินเป็นผูก้าํหนด ซึ�งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้าํเนนิการออก
ตั oวเครื�องบินไปแลว้ (กรณีตั oว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั�น  



 

 

 

 

ขอ้มลูเพิDมเติม เรืDองโรงแรมทีDพกั  
 เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาํใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) 
และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั 
  กรณีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึ�นมาก และหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิ} ในการปรบัเปลี�ยน หรือยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มลูเพิDมเติมเรืDองสมัภาระ และค่าพนกังานยกกระเป๋า (Porter)  
    สาํหรับนํ�าหนักของสัมภาระที�ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื�องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับ
ผูโ้ดยสารชั�นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ�าหนกัเพิ�มเป็นสิทธิของสายการบินที�ท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งชาํระในสว่นที�โดนเรียกเก็บเพิ�ม) 
    สาํหรบักระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบินอนญุาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมีนํ�าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความ
กวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ�ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ�ว) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิ�ว)  
   กรณีที�ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ�าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้ํ�ากว่ามาตรฐานได ้
ทั�งนี�ขึ�นอยู่กบัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ}ไมร่บัภาระสว่นของคา่ใชจ้่ายที�สมัภาระนํ�าหนกั
เกนิ (ท่านตอ้งชาํระในสว่นที�โดนเรียกเก็บเพิ�ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบ กรณีเกดิการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
 
 

หมายเหต.ุ. (สําคัญมาก ผ ู้โดยสารทีD เดินทางต้องรบัทราบ และยินยอม ก่อนการ
เดินทาง 

1. รายการอาจมีการเปลีDยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ที�พัก 
การจราจร เหตกุารณท์างการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อบุตัเิหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาต
ภยั อคัคีภยั หรือไมว่่าจะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึ�งเป็นเหตกุารณที์�เหนอืการควบคมุจากทางบริษทัทวัรฯ์) โดย
ทางบริษทัจะคาํนงึถึงความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั 

2. หากท่านยกเลิกทัวร ์เนื�องจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ
วาตภัย อัคคีภัย  ทั�งๆ ที�สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที�ท่านเดินทางท่องเที�ยว ยังคง
ใหบ้ริการอยู่เป็นปกต ิทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ}ในการไม่คืนค่าทวัรท์ัNงหมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน 

3. หากสถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ}ในการไม่คืน
ค่าใชจ่้าย เนื�องจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้่ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ}ในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัNงหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน ในกรณี
ดงันี� 
** กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมาย หรือสิ�งของหา้มนาํเขา้
ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสียดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามที�ทางกอง
ตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง  
** กรณีที�สถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วที�
พาํนกัอยู่ในประเทศไทย 



 

 

 

              (ซึDงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ}ในการไม่คืนค่าทัวรท์ัNงหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิด
เหตกุารณด์งักลา่ว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


