
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GOAL JAPAN WONDER HOKKAIDO 
JOZANKEI IN AUTUMN 

6 วนั 4 คนื 

 สายการบนิไทย BY TG 
 



 
 
กาํหนดการเดนิทาง    
10-15 / 16-21 / 19-24 / 25-30 ตุลาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 21.00 น.          กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 แถว C 
เคาน์เตอร์สายการบินไทย 

เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอินและสมัภาระในการเดินทาง  
 23.55 น.          เหิรฟ้าสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 670 
 

วนัที่ โปรแกรมท่องเที่ยว   
อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า เช้า เทีย่ง เย็น 
วนัที่ 
1 

กรุงเทพฯ – สนามบนิชิโตเซะ - - -  

วนัที่ 
2 

สนามบินชิโตเซะ – BLUE POND (บ่อนํา้สีฟ้า) – ถํา้นํา้แข็ง ไอซ์พาวเิลยีน –  
นํา้ตกงิงงะ – นํา้ตกริวเซ – ออนเซน 
 

- - 

 

SOUNKYO KANKO 
HOTEL  
หรือเทยีบเท่า 

วนัที่ 
3 

ภูเขาคูโรดาเกะ – อุทยานแห่งชาตไิดเซสึซัง –เมอืงโอตารุ – คลองโอตารุ – 

พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – ออนเซน 

  

 

JOZANKEI VIEW 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 
4 

สะพานแขวนฟูตามิ (ชมใบไม้เปลีย่นสี) – เมอืงโจซังเค– สวนฟูกดิะชิ –น่ังกระเช้า 
ภูเขาโชวะชินซัน – ฟาร์มหมีสีนํา้ตาล – ออนเซน  

 
  

TOYA KOHANTEI 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 
5 

หุบเขานรกจิโกคุดานิ  –โรงงานช็อคโกแลต็อชิิย่า  – ช้อปป้ิงทานูกโิคจิ – ขาปูยกัษ์ไม่
อั้น 3 ชนิด ณ ร้านนันดะ 

 

  
 

SAPPORO PRINCE 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 
6 

สนามบินชิโตเซะ– กรุงเทพฯ 
 

- -  

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะ - - - 

วนัที่ 2 สนามบินชิโตเซะ – BLUE POND (บ่อนํา้สีฟ้า) – ถํา้นํา้แข็ง ไอซ์พา
วเิลยีน –  

นํา้ตกงิงงะ – นํา้ตกริวเซ– ออนเซน 

- เทีย่ง เย็น 



08.20 น.   เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่น นาํท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ BLUE POND หรือ สระสีฟ้า แห่งน้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ี
เพิ่งเร่ิมมีช่ือเสียงไดไ้ม่นานของฮอกไกโด ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบิเอะ ช่ือเสียงท่ีทาํให้นกัท่องเท่ียว
หลายคนสนใจมาเท่ียวชมนั้น เป็นเพราะนํ้าสีฟ้าท่ีสดใสเกินกวา่บ่อนํ้าตามธรรมชาติทัว่ไปและ 
ตอไมสู้งจาํนวนมากท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาท่ีแสนพิเศษของนํ้าในบ่อ  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
  ถํ้านํ้าแข็ง ไอซ์ พาวิเลียน  ท่ีมีความแตกต่าง จากพิพิธภณัฑ์ เกล็ดหิมะ ตั้ งแต่ทางเดินเขา้จะถูก

ประดบัดว้ยแสงไฟหลากสี เร่ือยไปจนถึงอุโมงคถ์ ํ้านํ้ าแขง็ท่ีคดเค้ียวไปมา ภายในอุโมงคน์ํ้ าแขง็นั้น
ท่านจะไดช้มความงามของหยดนํ้าแขง็รูปร่างสวยงามต่างๆ  

   ท่ีอุณหภูมิ    - 20 องศา 

  นํ้าตกริวเซ  ท่ีมีความสูงถึง 90 เมตร   และ นํ้าตกงิงงะ  ท่ีมีความสูงถึง 120 เมตร  ซ่ึงเป็นนํ้ าตกท่ีมี
ความงดงามเป็นอยา่งมาก ทั้ง 2 นํ้ าตกน้ีถูกขนานนามว่าเป็นนํ้ าตกผวัเมียซ่ึงอยูคู่่กนัมาเป็นเวลาเน่ิน
นานและเรียกนกัท่องเท่ียวเขา้ไปชมความงามมากมายนบัไม่ถว้น 

 
นําท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

คํา่   รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
         นําท่านอาบนํา้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า“ออนเซ็น”เพือ่สุขภาพและผิวพรรณที่ด ี

 
 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  นาํท่าน น่ังกระเช้าภูเขาคูโรดาเกะ สูง 1,984 เมตร เป็นจุดท่ีนิยมในการเร่ิมตน้เขา้ชมอุทยาน
แห่งชาติไดเซสึซงั(Daisetsuzan National Park) มีกระเชา้ลอยฟ้าเช่ือมต่อยอดเขากบั Sounkyo 
Onsen บริเวณจุดชมวิวท่ี 5 สถานีดา้นบนมีดาดฟ้าชมวิวหุบเขาท่ีอยู่เบ้ืองล่าง เม่ือเดินออกไป
ประมาณ 100-200 เมตรผา่นป่า จะมีจุดชมวิวอีกแห่งหน่ึง  

  อุทยานแห่งชาติไดเซสึซัง อุทยานแห่งชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นค่ะ สามารถเดินทางสู่อุทยาน
แห่งชาติได้จากเมือง Asahikawa โดยอุทยานตั้ งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของเมืองค่ะ 
ภายในเขตอุทยานประกอบดว้ยยอดภูเขาไฟ ทิวเขาสูงชนัและดงดอกไมป่้าซ่ึงลว้นยงัคงความอุดม
สมบูรณ์ 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 

วนัที่ 3 น่ังกระเช้าภูเขาคูโรดาเกะ – อุทยานแห่งชาติไดเซสึซัง –เมืองโอตารุ 
– คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี– 
ออนเซน 

เช้า เทีย่ง เย็น 

https://www.talonjapan.com/sounkyo-onsen/
https://www.talonjapan.com/sounkyo-onsen/


จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเลก็ๆท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกซ่ึงมีร้านขาย
ของอยูต่ลอดสองขา้งทางดว้ยบรรยากาศโดยรอบรวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนนั้นส่วนใหญ่ได้
ถูกออกแบบเป็นตะวนัตกเน่ืองจากในอดีตเมืองโอตารุไดรั้บอิทธิพลมาจาก การทาํการคา้ระหว่าง
ประเทศญ่ีปุ่นเองและประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ      
จากนั้นนําท่านเท่ียวชม คลองโอตารุ ให้ท่านช่ืนชมทัศนียภาพท่ีงดงามท่ีเป็นเอกลักษณ์และ
สัญลกัษณ์ของท่ีน่ี คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือเลก็ลาํเลียงสินคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดงัท่ี
อยูต่ามริมคลองเม่ือวิทยาการเจริญกา้วหนา้เรือใหญ่จึงเปล่ียนไปเขา้ท่าท่ีใหญ่และขนส่งเขา้โกดงั
ได้ง่ายข้ึนตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่าน้ี จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และ
พิพิธภณัฑ ์

นาํท่านเดินทางสู่ พพิิธภัณฑ์กล่องดนตรี ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองโอตารุ ซ่ึงตวัอาคารมี 3 ชั้น ท่ีน่ี
ท่านจะไดช้มกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เตม็ไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึง
ท่านยงัสามารเลือกทาํกล่องดนตรีแบบท่ีท่านตอ้งการไดด้ว้ยท่านสามารถเลือกกล่องใส่ตุ๊กตาเซรา
มิกและเพลงมาประกอบกนั ราคาตั้งแต่หลกัพนัถึงหม่ืนเยน ส่วนท่ีชั้นล่าง มีบริการนาํเพลงกล่อง
ดนตรีทั้งเพลงญ่ีปุ่นและเพลงสากลมาอดัเป็นซีดีโปสการ์ดส่งไดโ้ดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ให้
ท่านไดส้ัมผสัและช่ืนชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่านได้ทํากล่องดนตรีน่ารักๆในแบบที่ท่าน
ช่ืนชอบด้วยตัวท่านเอง (ค่าอุปกรณ์การทาํกล่องดนตรีไม่รวมอยู่ในค่าทวัร์) 
นําท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม JOZANKEI VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่า 

คํา่   รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านอาบนํา้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า“ออนเซ็น”เพือ่สุขภาพและผิวพรรณที่ด ี
 

       

 
เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  นาํท่านเดินทางสู่ สะพานแขวนฟูตามิ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) เป็นสะพานสีแดงสด สร้างเป็นสะพาน
ขา้มแมน้าํโทโยฮิระ ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง ใหท่้านสัมผสัความงดงามของสะพาน
สีแดงสดท่ีทอดผา่นแม่น้าํท่ามกลางขนุเขา  

  จากนั้น นาํท่านเท่ียวชม เมืองโจซังเค อยูใ่นบริเวณอุทยานแห่งชาติชิโกะซุ โทยะ(Shikotsu-Toya 
National Park) ระหว่างหนา้ผาสูงกบัแม่นํ้ าโทโยฮิระ(Toyohira River) ไดรั้บความนิยมจากชาวซปั
โปโรเน่ืองจากเดินทางสะดวกอยู่ห่างไปประมาณ 1 ชัว่โมงเท่านั้นเอง ออนเซ็นแห่งน้ีไดรั้บการ
พฒันามากกวา่เม่ือออนเซ็นเลก็ๆแห่งอ่ืนในฮอกไกโด 

 

วนัที่ 4 สะพานแขวนฟูตามิ (ชมใบไม้เปลีย่นสี) –เมืองโจซังเค– สวนฟูกดิะชิ –
น่ังกระเช้าภูเขาโชวะชินซัน – ฟาร์มหมีสีนํา้ตาล– ออนเซน 

เช้า เทีย่ง เย็น 



 
เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

สวนฟูกิดะชิ ตั้งอยู่ทิศตะวนัตกของฮอกไกโด ซ่ึงเป็นเมืองขนาดเล็กบนทางตะวนัออกของภูเขา
Yotei ดว้ยประชากรประมาณ3, 500คน สวนฟูกิดะชิ เป็นสวนท่ีประชาชนช่ืนชอบทุกช่วงอายุ
สําหรับนํ้ าในบ่อนํ้ าพุท่ีอร่อยและไดรั้บเลือกจากกระทรวงส่ิงแวดลอ้มให้เป็นหน่ึงในร้อยนํ้ าท่ี
บริสุทธ์ิในญ่ีปุ่น บ่อนํ้ าพุเกิดจากนํ้ าฝนและหิมะท่ีไหลอยูบ่นภูเขาYoteiในหลายศตวรรษและเป็น
บ่อนํ้ าพุทางธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง อุณหภูมิจะอยูท่ี่6องศาเซนเซียลตลอดทั้งปี โดยอุดมไปดว้ยแร่
ธาตุ ซ่ึงเป็นสถานท่ีๆงดงามเพื่อเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์และนํ้ าบริสุทธ์ิและมีนกัท่องเท่ียว800,000
คนต่อปี 
จากนั้นนาํท่าน น่ังกระเช้าภูเขาโชวะชินซัน ซ่ึงเป็นภูเขาไฟลูกเลก็ท่ีเกิดใหม่ล่าสุดเม่ือประมาณ 50 
ปี นับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีน่าประหลาดใจ ปัจจุบนัอยู่ในความดูแลของรัฐบาลญ่ีปุ่นใน
ฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความงามท่ีมีฉากของภูเขาไฟ
เป็นฉากหลงั  
 
ฟาร์มหมีสีนํ้าตาล ตั้งอยูบ่นยอดเขาโนโบริเบท็สึ ซ่ึงปัจุบนัหมีสีนํ้ าตาลนั้นใกลสู้ญพนัธ์ุและหาพบ
ไดย้าก มีถ่ินกาํเนิดอยูท่ี่ไซบีเรียและเกาะฮอกไกโด ภายในศูนยอ์นุรักษฯ์ จะมีพื้นท่ีสร้างบรรยากาศ
ท่ีจาํลองใกลค้ลา้ยคลึงกบัธรรมชาติสาํหรับหมีสีนํ้าตาลท่ีอยูอ่าศยัมากกวา่ร้อยตวั 

 
 
นําท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  TOYA KOHANTEI HOTEL หรือเทยีบเท่า 

คํา่                 รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านอาบนํา้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า“ออนเซ็น”เพือ่สุขภาพและผิวพรรณที่ด ี
 

 

 
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  นาํท่านชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ โนโบริเบทซึ มีบ่อแร่กาํมะถนั
จาํนวนมากมายซ่ึงมีอุณหภูมิสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ปริมาณนํ้ าท่ีพุ่งออกมามีปริมาณมากเป็นบ่อ
โคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปดว้ยแร่กาํมะถนัซ่ึงเกิดจากความร้อนใตพ้ิภพ เดินเขา้ไปดา้นใน
ตามทางเดินกจ็ะเห็นควนัท่ีเกิดจากความร้อนพวยพุง่ข้ึนมาจากใตดิ้นตลอดเวลา บริเวณดา้นบนของ
ผิวดินจะมีแร่กาํมะถนัสีเหลืองเป็นจาํนวนมาก หุบเขานรกถือเป็นแหล่งนํ้ าแร่ท่ีใหญ่ท่ีสุดของโน

วนัที่ 5 หุบเขานรกจิโกคุดานิ  –โรงงานช็อคโกแลต็อชิิย่า  – ช้อปป้ิงทานูกโิคจิ – 
ขาปูยกัษ์ไม่อั้น 3 ชนิด ณ ร้านนันดะ 
 

เช้า เทีย่ง เย็น 

https://www.japanhoppers.com/th/hokkaido/


โบริเบต็สึ ซ่ึงนํ้ าพุแต่ละบ่อจะมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัตามสถานท่ี หุบเขานรกเป็นหลุมท่ีเกิดจาก
การระเบิดของภูเขาไฟเม่ือประมาณ 1 หม่ืนปี มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 450 ฟุต ถึงแมไ้ม่สามารถ
เขา้ใกลจุ้ดศูนยก์ลางแต่มีทางเดินท่ีมีความยาว 600 ฟุตสาํหรับเดินชมโดยรอบ 

โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิย่า โรงงานช็อคโกแล็ตท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังของซัปโปโร ตวัอาคารของ
โรงงานถูกสร้างข้ึนในสไตล์ยุโรปสวยงามตระการตาท่ีแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้จึงทาํให้
บรรยากาศของโรงงานช็อคโกแลตท่ีน่ีดูเหมือนกบัเทพนิยาย ใหท่้านชมและเลือกสรรผลิตภณัฑ ์ท่ี
ทาํจากช็อคโกแล็ตมากมายในโรงงานให้ท่านได้ล้ิมรสกับรสชาติของช็อกโกแล็ตมากมาย 
หลากหลายแบบซ่ึงช็อคโกแลต็ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของท่ีน่ีคือ Shiroi Koibito ซ่ึงมีความหมายว่าช็อคโก
แลตขาวแด่คนรัก ให้ท่านไดล้องทาํช็อคโกแล็ตท่ีเป็นเอกลกัษณ์และมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะฮอก
ไกโด (อุปกรณ์ทุกชนิดไม่รวมในค่าทวัร์)    พร้อมใหท่้านเลือกซ้ือช็อคโกแลตกลบัไปใหค้นท่ีท่าน
รักทาน 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
จากนั้นนาํท่านสู่ยา่น ทานูกโิคจิ ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า นาฬิกา 
เกมส์ กลอ้งถ่ายรูป ของฝากของท่ีระลึก เส้ือผา้ สินคา้แบรนดเ์นม เคร่ืองสาํอางค ์

คํา่    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ร้านนันดะ บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด พร้อมอาหารทะเลสดๆ 

 
 
 
 
 
 

นําท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม SAPPORO PRINCE HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 นําท่านอาบนํา้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า“ออนเซ็น”เพือ่สุขภาพและผิวพรรณที่ด ี

 
 

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

     นาํท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซะ 

    10.30 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 671 
     15.30 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
 
 
 

วนัที่ 6 สนามบินชิโตเซะ– กรุงเทพฯ เช้า - - 



อตัราค่าบริการ      
วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

ตุลาคม2561 61,900 58,900 58,900 55,900 8,900 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 41,900 38,900 38,900 35,900 8,900 

ราคาเดก็ทารก อายุ ตํา่กว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 
***หมายเหตุ     การเดนิทางในแต่ละคร้ังต้องมีผู้เดนิทางจาํนวน 10 ท่านขึน้ไป*** 

หากมีผู้เดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเสน้ทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ราคานีร้วมภาษีนํา้มัน ณ. วนัที ่17 ก.ค. 2560  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีนํา้มนัขึน้ หากทางสายการ

บินมีการเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนาํเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบนํ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  
 
 

 

 

 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสัง่เพิ่มเติมจาก 
 รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีนํ้าหนกัเกินกวา่สายการบินกาํหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 



 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตสาํหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ทิปไกด์ และทิปคนขับรถ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ 
 

 
 
 
 

เม่ือท่านทาํการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเกบ็มดัจาํค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลา
ท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนท่ีเหลือตอ้งชาํระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัทาํการ  

 
 
 
 

 
 
***กรุณาพจิารณาเงือ่นไขต่างๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านทําการจองทัวร์*** 
หากท่านได้ทาํการจองทัวร์  ทางบริษทัฯ ถอืว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงือ่นไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-30 วนั   หกัค่ามดัจาํ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    8-14  วนั   หกัค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-7  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ่้าย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ กต็าม ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด*** 

 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทั
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดินทาง และไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ 
ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมทีพ่กั  



 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    สาํหรับนํ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งชาํระ
ในส่วนท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 
    สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 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 นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระนํ้ าหนกัเกิน (ท่านตอ้งชาํระใน
ส่วนท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (สําคญัมาก ผู้โดยสารทีเ่ดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมือง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้
เป็นสาํคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามนาํเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนกัอยู่ใน
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 



 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


