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สายการบินไทย (TG 670 / TG 671) 
 
 

 
 

 

 

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ – เมืองฟูราโน่ (ทุ่งลาเวนเดอร์) - ไอศครีม แฮนด์เมด  - โรงงานชีสฟูราโน่   
เมืองบิเออิ – BLUE POND (บ่อน ้าสีฟา้) – ทุ่งดอกไม้ – เมืองซัปโปโร – ตลาดเช้านิโจ – โอโดริ พาร์ค -  

 – หอนาฬิกา -  อาคารที่ทา้การรัฐบาลเก่า – ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิย่า  - โอตารุ – คลองโอตารุ –  
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว – MITSUI OUTLET – อิสระช้อปปิ้งยา่นทานกุิโคจิ  - สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 

 

พร้อมรับ คู่มือท่องเที่ยวประเทศญีปุ่่น / ปลั๊กส้าหรับใช้ในญี่ปุ่น / WIFI ON BUS 
 

ก้าหนดการเดินทาง   2559  
   มิถุนายน  9-13 / 16-20    

20.30 น. กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั น 4 ประตูที่ 1-3 
เคาน์เตอร์สายการบินไทย แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและ
สัมภาระในการเดินทาง 

23.45 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 

วันแรกของการเดนิทาง กรุงเทพฯ   – สนามบินชิโตเซ่  เมืองซปัโปโร อาหาร - / - / - 

วันที่สอง สนามบินชิโตเซ่ – เมืองฟูราโน่ (ทุ่งลาเวนเดอร์) 
 ไอศครีม แฮนด์เมด  - โรงงานชีสฟูราโน่ - เมืองบิเออิ –  
ทุ่งดอกไม้ - BLUE POND (บ่อน ้าสีฟ้า) – เมืองซัปโปโร  

อาหาร - / เที่ยง / เย็น 
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          08.00 น.              ถึง สนามบินชิโตเซ่  ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรยีบร้อยแล้ว   
  น าท่านสู่ เมอืงฟูราโน่ (ทุ่งลาเวนเดอร์) เมอืงน้อยที่อยู่ในแอ่งกระทะห้อมลอ้มด้วยเทือกเขาไทเซ็ทสึและ 

เทือกเขายูบาริ ท าให้เมืองฟูราโน่ มีอากาศเย็น แห้ง ประกอบกับสภาพดินในแถบนั้นเป็นดินภูเขาไฟ จึง
เหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือน
ตุลาคม จะมีดอกไมน้านาชนิด ไม่ว่าจะเป็นดอกทิวลิป ดอกไอริสดอกป๊อปปี ้ ดอกกุหลาบ ดอก
มัสตาร์ด ดอกกุหลาบญี่ปุน่ ดอกลาเวนเดอร์ ดอกทานตะวัน ดอกคอสมอส เป็นต้น 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ให้ท่านทดลอง การท้าไอศกรีมชีส ที่มีหนึ่งเดียวในโลกจากฝีมือเราเองใช้เวลาท าเพียง 40 นาที คุณก็จะ

ได้ไอศกรีมรสชีสสูตรเด็ดของคุณที่ไม่เหมือนใคร (ไม่รวมค่าอปุกรณ์ในการท้าไอศรีม) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โรงงานชีสฟรูาโน ่ แหล่งผลิตไวน์และชีสอันดับต้นๆ ของญี่ปุ่น ให้ท่านชม
กระบวนการผลิต ลิ้มลอง และ เลอืกซือ้ไวน์ รวมทั้งชีสชนิดต่างๆได้ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ใน
การท้าชีส) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบิเออิ เมืองที่ได้ช่ือว่า Small town of the most beautiful hills มีจุดชมวิวช่ือ 
PATCHWORK ROAD ส่วนทางใต้ของเมืองมี PANORAMA ROAD ความเล็กที่แสนน่ารักของเมืองนี้
อยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา วิวระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ย์สีเหลืองทองตัด
สลับกับไร่ข้าวโพดและมันฝร่ังสีเขียวสด โดยมีสีฟ้าครามของท้องฟ้าตัดเป็นฉากหลังสลับเนินเขา 
จึงท าให้เมืองนี้มีช่ือเสียงในเร่ืองของทัศนียภาพที่สวยงามมาก โดยเฉพาะทิวทัศน์ของทุ่งข้าวบาเรย์ และ 
รวมถึงทุ่งดอกไม้หลากสีจากฟาร์มดอกไม้มากมายของเมืองนี้ พาท่านแวะชมทุ่งดอกไม้ที่ชกิิไซ ฮิลล์ 
SHIKISAI HILL ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่เนินทุ่งดอกไม้สีรุ้ง ที่เป็นสโลปเนินเขายาวสุดสายตา  

                         แม้ว่าจะเร่ิมเข้าช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ก็ยังสวยงามถึงแม้จะไมม่ีดอกลาเวนเดอร์ให้ชมแล้วก็ตาม ให้เวลา
ท่านเพลิดเพลินถ่ายรูปตามอัธยาศัย 
จากนั้นน าท่านชม BLUE POND หรือ สระสีฟ้า ความอัศจรรย์ของธรรมชาติที่สร้างสรรค์ความสวยงาม
แปลกตา บ่อน้ าแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เพิ่งเร่ิมมีช่ือเสียงได้ไม่นานของฮอกไกโด 
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบิเอะ ช่ือเสียงที่ท าให้นักท่องเที่ยวหลายคนสนใจมาเที่ยวชมนั้น เป็นเพราะน้ าสีฟ้า  
อควอมารีน บ่อน้ านี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่มกีารสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันโคลนถลม่จึงท าให้เกิดบ่อน้ าเล็กๆนี้
ขึ้นมา น้ าทีถู่กกกัไว้มีส่วนของอลมูีเนียมไฮดร็อกไซด์ จึงส่งผลกับคลื่นสีฟ้าในแสงอาทิตย์ ท าให้เห็น
เป็นสีฟ้าที่สดใส  และตอไม้สูงจ านวนมากที่สะทอ้นให้เห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน้ าในบ่อ 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร 

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร   (อิ่มอร่อยกบัขาปูยักษ์ฮอกไกโด แบบไม่อั น) 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม อาป้า แอนด์รีสอร์ท  ซัปโปโร หรอืเทียบเท่า  
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 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้านิโจ  เป็นตลาดเช้าที่มีช่ือเสียงอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร  เป็นตลาด

ปลาที่มีช่ือเสียง เป็นที่นิยมส าหรับนักท่องเที่ยว และเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุด
ในฮอกไกโด 

 น าท่านสู ่ โอโดริ พาร์ค เป็นสวนสาธารณะที่มีช่ือเสียงและเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของเมืองซัปโปโร 
เป็นสวนที่มีความกว้าง 105 เมตร ยาว 3.8 กิโลเมตร เป็นโซนสีเขียวสดของตัวเมืองที่ใช้เป็นถนน
ส าหรับการเดินเล่น ปลายสุดด้านหนึ่งมีหอสูงเสาทีวีสูง 147.2 เมตร ภายในบริเวณนี้มีร่องไม้ดอก น้ าพุ 
และประติมากรรมประดับอยู่ ซึ่งที่นี่เป็นสถานที่  ที่ใช้จัดงานเทศกาลน้ าแข็งแกะสลักทุกปีในฤดหูนาว
น าท่านเที่ยวชม หอนาฬิกา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณป์ระจ าเมืองโดยนอกจากจะใช้บอกเวลาที่เที่ยงตรงแล้ว 
ยังเปรียบเสมือนสถานที่ บอกเล่าเร่ืองราวและวัฒนธรรม จากอดีตจนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 100 ปี หอ
นาฬิกาแห่งนี้สร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ. 1878 ซ่ึงเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น      

 น าท่านเดินทางสู่ อาคารที่ทา้การรฐับาลเกา่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารนี้ถือเปน็
สัญลักษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ท าให้นักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จักกันอย่างแพร่หลายสไตล์การ
สร้างของโดมแปดเหลี่ยม น ามาจากที่ท าการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ออกแบบ
อาคารนี้เป็นสถาปนกิท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้โดยใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่
ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ ท าให้ต้อง
สร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบันถูกอนรัุกษ์ไว้ให้เป็นสมบัติที่มีความส าคัญทางด้านวัฒนธรรม 

และส าหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่ส าคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น 
 น าท่านเดินทางสู ่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือ เดิมช่ือ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความย่ิงใหญ่ของ

เกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตแห่งนี้คอยปกป้องคุ้มครองให้ผู้คนบนเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข 
และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับคนที่นี่ และที่นีม่กัมีการจัดงานเทศกาลบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิและพระเจ้าตาม
ประเพณีของคนญี่ปุ่น  ที่มีมายาวนานและมีช่ือเสียงเป็นอย่างมาก 

วันที่สาม ตลาดเช้านิโจ – โอโดริ พาร์ค  – หอนาฬิกา -  อาคารที่ท้าการรัฐบาลเกา่ – 
ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิย่า  - โอตารุ – คลองโอตารุ –  

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว – MITSUI OUTLET  

อาหาร เช้า / เที่ยง / - 
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  จากนั้นน าท่านเดินทางสู ่  โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิย่า โรงงานช็อคโกแล็ตที่มีช่ือเสียงโด่งดังของซัปโปโร 
ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปสวยงามตระการตาที่แวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ จึงท า
ให้บรรยากาศของโรงงานช็อคโกแลตที่นี่ดูเหมือนกับเทพนิยาย ให้ท่านชมและเลือกสรรผลิตภัณฑ์ ที่
ท าจากช็อคโกแล็ตมากมายในโรงงานให้ท่านได้ลิ้มรสกับรสชาติของช็อกโกแล็ตมากมาย หลากหลาย
แบบซึ่งช็อคโกแล็ตที่ขึ้นช่ือที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่าช็อคโกแลตขาวแดค่นรัก 
ให้ท่านได้ลองท้าช็อคโกแล็ตที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงทีสุ่ดของเกาะฮอกไกโด (อปุกรณ์ทกุชนิดไม่
รวมในค่าทัวร์)    พร้อมให้ท่านเลือกซื้อช็อคโกแลตกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเล็กๆที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมีร้านขายของอยู่ตลอด

สองข้างทาง ด้วยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้นส่วนใหญ่ ได้ถูกออกแบบเป็น
ตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจาก การท าการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นเองและ
ประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ      

 จากนั้นน าท่านเที่ยวชม คลองโอตารุ ให้ท่านช่ืนชมทัศนียภาพที่งดงามที่เป็นเอกลักษณ์ และสัญลักษณ์
ของที่นี่  คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือเล็กล าเลียงสินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไว้ในโกดังที่อยู่ตามริมคลอง 
เมื่อวิทยาการเจริญก้าวหน้าเรือใหญ่จึงเปลี่ยนไปเข้าท่าที่ใหญ่และขนส่งเข้าโกดัง ได้ง่ายขึ้น ตึกเก่าเก็บ
สินค้าริมคลองเหล่านี ้จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์    
น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  ที่มีช่ือเสียงของเมืองโอตารุ ซึ่งตัวอาคารมี 3 ช้ัน ที่นี่ท่านจะ
ได้ชมกลอ่งดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ   รวมถึงท่านยัง
สามารถเลือกท ากลอ่งดนตรีแบบที่ท่านต้องการได้ด้วย  ท่านสามารถเลือกกลอ่งใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและ
เพลงมาประกอบกนั ราคาตั้งแต่หลักพันถึงหมื่นเยน ส่วนที่ชั้นล่าง มีบริการน าเพลงกลอ่งดนตรีทั้งเพลง
ญี่ปุ่นและเพลงสากลมาอัดเป็นซีดีโปสการ์ดส่งได้โดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ให้ท่านได้สัมผัสและช่ืน
ชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่านได้ท้ากลอ่งดนตรีน่ารักๆ ในแบบที่ท่านชื่นชอบด้วยตัวท่านเอง    
(ค่าอุปกรณ์การท้ากล่องดนตรี  ไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์)   

  น าท่านสู ่ โรงงานเป่าแก้ว ที่นี่ได้ช่ือว่าเป็นแหล่งท าโรงงานเครื่องแก้วที่มีช่ือเสียงที่สุด ท่านจะได้ชม
วิธีการสาธิตการผลิตเครื่องแก้ว และยังมีเคร่ืองแก้วหลากหลายให้ท่านช่ืนชม และเลือกซื้อได้แต่ใน
ปัจจุบัน เมืองนี้มีช่ือเสียงในด้านการท าเครื่องแก้วต่างๆ    
น าท่านเดินทางสู่ MITSUI OUTLET เป็นห้างสรรพสินค้ารูปแบบ OUTLET MALL ขนาดใหญ่ที่สุด
ในฮอกไกโดตั้งอยู่ที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวันออกซัปโปโร ใกล้เส้นทางที่ไปยัง ภายใน
ห้างมีร้านค้าแบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่ง และ
ร้านจ าหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าจากฟาร์มท้องถิ่นประจ าฮอกไกโด  
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ค้่า  รับประทานอาหารค้่า อิสระตามอัธยาศัย    
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม อาป้า แอนด์รีสอร์ท  ซัปโปโร หรอืเทียบเท่า 
 
 
 
 

 

 เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน อิสระชอ้ปปิง้ในเมอืงซปัโปโร โดยไกด์ผู้ช านาญเส้นทางจะคอยแนะน าแหล่งช้อปปิ้งให้กับท่าน  
 ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร)์ 
 ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การนั่งรถไฟของญี่ปุ่น ที่ถือได้ว่าเป็นการคมนาคมทีค่นญี่ปุ่นให้ความ

นิยมมากที่สุด เนื่องจากรวดเร็ว, ตรงเวลา, ทันสมัย และมีความปลอดภัยสูง 
 ให้ท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับการทอ่งเทีย่วในเมืองซปัโปโร และเมืองใกลเ้คียงด้วยรถไฟอันทันสมัย 

ของญี่ปุ่น หรือเพลิดเพลินกับแหล่งช้อปปิ้งช้ันน าแห่งเมืองซัปโปโร  ให้ท่านเลือกซื้อสิ่งของและเสื้อผ้า
แฟช่ันของเมืองซัปโปโร  ร้านค้าต่างๆมากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภทผลัดเปลี่ยนกันลดราคา อาท ิ
เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา เช่น ADIDAS, NIKE, CASIO, TIMBERLAND, GAP, 
DIESEL, BENETTON, GUCCI, เป็นต้น … อีกทั้งยังมีสินค้าเครื่องมือเครื่องใช้ ตุ๊กตาน่ารักๆ และของ
เล่นนานาชนิด ให้ท่านได้เลือกดูเลอืกชมตามอัธยาศัย 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 
บ่าย  ให้ท่านท่องเที่ยวอิสระตามอัธยาศัย หรืออิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสนิค้าที่มีช่ือเสียงของญี่ปุ่น 
ค้่า  รับประทานอาหารค้่า อิสระตามอัธยาศัย 
  น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม อาป้า แอนด์รีสอร์ท  ซัปโปโร หรอืเทียบเท่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อผ่านขั้นตอนการเช็คอินและรับบัตรโดยสาร 
10.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671 
15.45 น. เดินทางถึงสนามบิน สวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

วันที่สี ่ อิสระช้อปปิ้งในเมืองซัปโปโร 
ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร)์ 

อาหาร เช้า / - / - 

วันที่ห้า สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ อาหาร เช้า / - / - 
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อัตราค่าบริการ มิถุนายน  9-13 / 16-20 

 
ผู้ใหญ ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม 

รวมตั๋ว 39,900 38,900 38,900 35,900    8,900  

ไม่รวมตั๋ว 21,900 20,900 20,900 17,900 8,900 

***หมายเหต ุ    การเดินทางในแต่ละครั งต้องมีผู้เดินทางจ้านวน 30 ท่านขึ นไป*** 
หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

 
 
 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ช้ันทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น 
 ราคานี รวมภาษีน ้ามัน ณ. วันที่ 19 ม.ค. 2559  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน ้ามนัขึ น หากทางสาย

การบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกต๋ัวเครื่องบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านัน้  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเที่ยวที่ระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น       
 ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น       
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ าหนักไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 

 

 
 ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 2,500 เยน
ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต  
        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจาก 
 รายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น   
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ าหนักเกินกว่าสายการบินก าหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
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 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนใบอนุญาตส าหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ 
  ค่าภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทัวร์ 
 

 

 

 

1. กรุณาส ารองที่นั่ง พร้อมมัดจ าค่าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือต้องช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันท าการ  
หากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ และเดือนเมษายน มัดจ าค่าทัวร์ท่านละ 15,000 บาท  ส่วนที่เหลือต้องช้าระก่อนเดินทางอย่างนอ้ย       
25 วันท้าการ 

 

 
 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน    ไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  16-44 วัน   หักค่ามัดจ า  10,000 บาท และ 15,000 บาท ในช่วงปีใหม่ และเมษายน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  10-15 วัน  หักค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    4-9  วัน   หักค่าใช้จ่าย  75 % ของราคาทัวร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-3  วัน  หักค่าใช้จ่าย  100% ของราคาทัวร์ 
 ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้  เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่  หักค่าใช้จ่าย 100% 
 ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้  เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด 

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท้าการจองทัวร์*** 

ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลกิการเดินทาง และได้ด าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว 
REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  

ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมที่พัก 
เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู ่
(Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
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    กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า(Porter)
   ส าหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารช้ัน
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ (ท่านต้อง
ช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกนิ 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)  
  กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ าหนักเกิน (ท่านต้องช าระ
ในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
  ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร  

หมายเหตุ.. (ส้าคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะ
ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ 

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไมส่งบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย  
ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมไดไ้ม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าใช้จ่าย 
เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจองและถกูเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด หรือบางส่วนใหก้ับท่าน ในกรณีดังนี้ 
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ  
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมือง
ห้ามเดินทาง  
 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง  
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่
ในประเทศไทย 

              (ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไมคื่นค่าทัวร์ทั งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกลา่ว 
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