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ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั 
สมัผสัความงามของเกาะฮอกไกโด  

 

โนโบริเบทสึ หบุเขาจิโกขดุานิ หรอืหุบผานรก พบความมหศัจรรย์และน่าเกรงขามของ
ธรรมชาต ิซึ่งยงัคงมคีวนัพวยพุ่งจากน้ําพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืด 

โทยะ  ชมความงามของทะเลสาบโทยะทีต่ ัง้อยู่ในวนอุทยานแห่งชาตชิคิอ็ทส-ึโทยะ,  
เยีย่มชม ฟารม์หมีสีน้ําตาล ชมหมสีายพนัธุพ์ืน้เมอืงฮอกไกโดกวา่รอ้ยตวั , 
นัง่กระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอสู ุเพื่อชมทวิทศัน์ภูเขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ 

ฮาโกดาเตะ ชมซากรุะท่ีสวนโกเรียวคาข ุป้อมปราการรูปดาว 5 แฉกชื่อดงั, ชอ้ปป้ิงย่าน
โกดงัอิฐแดง โกดงัเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีที่ท่าเรอืรมิทะเล, นัง่กระเช้าสู่ภเูขา
ฮาโกดาเตะ ชมววิของเมอืงฮาโกดาเตะยามกลางคนื, ชอ้ปป้ิงสนิค้าของฝาก
ทีอิ่ออน มอลล ์

โอตาร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตาร ุเอกลกัษณ์
แห่งวถิชีวีติ 2 ฝ ัง่คลอง ทีย่งัคงกลิน่อายอารยธรรมญี่ปุน่แต่กลบัสวยงามดว้ย
สถาปตัยกรรมตะวนัตก, เพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตร ี

ซปัโปโร   สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด, เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงที่ย่าน
ทานูกิและย่านซูซูกิโน่ 
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พิเศษ!!! พกัโรงแรมออนเซน็ 2 คืน 
กาํหนดการเดินทาง วนัท่ี 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 

27 เม.ย.62        สนามบินสวุรรณภมิู 
 

20.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ท่ี 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย 
เคาน์เตอร ์C เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน 

23.45 น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย  
   เท่ียวบินท่ี TG670 
 

28 เม.ย.62        สนามบินชินชิโตเสะ >> โนโบริเบทสึ >> จิโกขดุานิ >> ทะเลสาบโทยะ >> 
                          นัง่กระเช้าไฟฟ้าสู่ภเูขาไฟอสู ุ>> ฟารม์หมีสีน้ําตาล 
 

 
 
 
 
 
 

08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลังจากผ่าน
ขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองโนโบ
ริเบทสึ เมอืงที่มแีหล่งน้ําพุร้อนธรรมชาตทิี่มีชื่อเสยีงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด  นํา
ท่านชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่จิโกขุดานิ บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้
สรา้งสรรคข์ึน้ ซึ่งเกดิจากความรอ้นใตพ้ภิพเผาผลาญกํามะถนัแลว้พวยพุ่งขึน้มารวมตัว
กนัจนเกดิเป็นแอ่งขนาดใหญ่ ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบโทยะ  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านสู่ ภูเขาไฟอูสุซงั เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (Usuzan Ropeway) ชมทิวทศัน์ภูเขา

ไฟโชวะ (โชวะชินซงั) ภูเขาไฟที่เกิดจากการสัน่สะเทือนของเปลือกโลกในปี ค.ศ.1943 
(หรือปีโชวะของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรียกภูเขาไฟโชวะ) ความร้อนใต้พิภพได้ดัน
พืน้ดนิสูงขึน้มาเรื่อยๆ ตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาสูงถงึ 400 เมตร ดงัเหน็ได้
ในปจัจุบนั และยงัคงมีพลงังานความร้อนอยู่ แม้ว่าในช่วงฤดูหนาวหมิะจะตกมากแค่ไหน 
บนภูเขาไฟโชวะชนิซงักลบัไม่มหีมิะปกคลุมเลย โดยในบรเิวณภูเขาไฟโชวะชนิซงั ท่านจะ
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ได้พบกับ ฟาร์มหมีโชวะชินซัง ให้ท่านได้สัมผสัความน่ารักและฉลาดแสนรู้ของหมีสี
น้ําตาลนับ 100 ตวั ที่ใกล้สูญพนัธุ์และหาดูยาก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโด
เท่านัน้ ชาวไอนุเชือ่กนัวา่หมสีน้ํีาตาลนี้ถอืเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอกีดว้ย  
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัมือ้อาหารอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น้ําแร่ ท่ีอุดมไปด้วยแร่ธาตุท่ี
มีสรรพคุณในการรกัษาโรคต่างๆ ซ่ึงเช่ือกนัว่าถ้าได้แช่น้ําแร่แล้วจะทําให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

 

29 เม.ย.62        โทยะ >> ฮาโกดาเตะ >> ชมซากรุะท่ีสวนโกเรียวคาข ุ>> โกดงัอิฐแดง >> 
                          อิออน มอลล ์>> ขึน้กระเช้าชมวิวบนเขาฮาโกดาเตะ 

 
 
 
 
 
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ อดีตเมืองท่าสําคญัของเกาะฮอกไกโด 

เปรยีบเสมอืนดัง่ประตูทีเ่ปิดรบัวฒันธรรมตะวนัตกสู่ประเทศญี่ปุ่น ชมความงามของตวั
เมอืงทีม่ที ัง้ ตกึเก่า ศาลาเก่า รวมทัง้โบสถน์ิกายออเธอรด์อกซ์ ทีม่คีวามงดงาม นําท่าน
เขา้ชม สวนโกเรียวคาข ุซึ่งเป็นจุดชมซากุระทีม่ชี ือ่เสยีงอกีแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น 
เนื่องจากมตีน้ซากุระปลูกอยู่ภายในสวนกวา่ 1,600 ต้น ป้อมโกเรยีวคาขุเป็นอดตีป้อม
ปราการรูปดาวสไตลต์ะวนัตก ทีม่อีายุมากกวา่ 150 ปี ครัง้หนึ่งเคยถูกใชเ้ป็นสํานักงาน
ของรัฐบาลที่บริหารงานโดยซามูไร และปจัจุบันยังได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ทาง
ประวตัิศาสตร์แห่งพิเศษของญี่ปุ่นอีกด้วย (ไม่รวมค่าขึ้นชมหอคอย โกเรียวคาข ุ
ทาวเวอรแ์ละค่าเข้าชมภายในอาคารพิพิธภณัฑ)์ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดนิเล่นที ่โกดงัอิฐแดง โกดงัเก่าแก่อายุกวา่รอ้ยปีทีท่่าเรอืรมิทะเล โกดงัแห่งนี้

ถูกสร้างตามแบบตะวนัตกด้วยอิฐแดง ปจัจุบันโกดังจํานวน 5 หลังได้ดดัแปลงให้
กลายเป็นรา้นคา้ขายของที่ระลกึ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และอื่นๆ มากมาย ทําให้เป็น
ย่านช้อปป้ิงที่สามารถเดินเล่น เลือกซื้อของฝากและชมวิวท่าเรือไปพร้อมๆกนัได้ 
จากนัน้นําท่านสู่อิออน มอลล ์อสิระใหท้่านเลอืกซื้อสนิคา้อุปโภคบรโิภคที่ชาวญี่ปุ่นใช้
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ในชวีติประจําวนั อาทขิองใชใ้นบา้น อาหาร ขนม ชา ฯลฯ จากนัน้นําท่าน นัง่กระเช้าสู่
ภเูขาฮาโกดาเตะ เพื่อชมววิของเมอืงฮาโกดาเตะ ซึ่งเป็นจุดชมววิทวิทศัน์ยามกลางคนื 
และเคยตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของจุดชมววิที่มวีวิกลางคนืสวยที่สุดในญี่ปุ่น ถ้าไม่ได้มาชม
ถอืวา่มาไม่ถงึเมอืงฮาโกดาเตะเลยทเีดยีว 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัมือ้อาหารอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น้ําแร่ ท่ีอุดมไปด้วยแร่ธาตุท่ี
มีสรรพคุณในการรกัษาโรคต่างๆ ซ่ึงเช่ือกนัว่าถ้าได้แช่น้ําแร่แล้วจะทําให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

 

30 เม.ย.62        ฮาโกดาเตะ >> โอตาร ุ>> คลองโอตาร ุ>> พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี >> 
                         ซปัโปโร >> ศาลเจ้าฮอกไกโด >> ช้อปป้ิงทานุกิโคจิและซูซูกิโน่ 
 

 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองโอตารุ หนึ่งในเมอืงโบราณที่เคยเป็นเมอืงท่าสําคญัทางตอน

เหนือของประเทศญี่ปุ่น ในสมยัก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้าต่างๆ และทําการประมง 
โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริง่ จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมน
ติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตวัในสไตล์ยุโรป พาท่านเก็บภาพความ
ประทบัใจกบัววิแสนโรแมนตคิของโกดงัเก่าที่สะท้อนบนผวิน้ําของ คลองโอตารุ คลองสาย
วฒันธรรมระหว่างดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัได้อย่างลงตวั และท่านยงั
สามารถเลอืกซื้อสนิคา้พืน้เมอืงจากรา้นคา้ต่างๆ ทีถู่กดดัแปลงมาจากโกดงัเมื่อสมยัก่อนได้
อกีดว้ย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ***บริการท่านด้วยเซท็อาหารญ่ีปุ่ น พร้อมด้วยขาปซููไวท่านละ 1 เซท็*** 
บ่าย พาท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจาก  พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี ที่ส่งเสียงดนตรี

ต้อนรบัท่าน ภายในอาคารท่านจะได้ชมววิฒันาการของกล่องดนตรีและกล่องดนตรี
โบราณหลากหลายแบบและสามารถเลือกซื้อกล่องดนตรีที่ท่านชื่นชอบหรือจะเลือก
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จดัทํากล่องดนตรขีองคุณเองทีม่เีพยีงชิน้เดยีวในโลกกไ็ด้ นอกจากนี้ยงัมนีาฬกิาไอน้ํา
โบราณทีต่ ัง้เด่นอยู่หน้าอาคารพพิธิภณัฑ ์ทีม่อีายุการใชง้านนานนับศตวรรษคู่กบัเมอืง
โอตารุ ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองซปัโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด 
ศนูยก์ลางความเจรญิอนัดบั 5 ของญี่ปุน่ ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่ง
แตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทัว่ไปในญี่ปุ่น ซึ่งได้รบัคําแนะนําและพัฒนาจาก
ผูเ้ชีย่วชาญชาวอเมรกินั ดงันัน้ผงัเมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผนืผา้ตามพื้นฐานการ
วางผงัเมอืงของอเมรกิา นําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรอืเดมิชื่อศาลเจ้าซปัโป
โร แต่เปลี่ยนชื่อเพื่อให้สมกบัความยิง่ใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าแห่งนี้ถงึแม้จะ
ไม่ได้มปีระวตัิศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นับพนัปี แต่ที่นี่กเ็ป็นที่สําหรบัคนท้องถิน่ได้
กราบไหวส้ิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นศนูยร์วมจติใจของชาวฮอกไกโด  เชือ่กนัว่าศาลเจ้าชนิโต
แห่งนี้จะคอยปกปกัษ์รกัษาใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสุข และในช่วงฤดูใบไม้
ผลินัน้ ท่านจะได้ชมความงามของเหล่าต้นซากุระกว่า 1,400 ต้น ที่ผลิดอกออกใบ
พร้อมเพรยีงกนัทัว่บรเิวณศาลเจ้าฮอกไกโด จากนัน้ให้ท่านชอ้ปป้ิงที่ย่านทานุกิและ
ย่านซูซูกิโน่ เป็นย่านที่รวบรวมร้านค้าต่างๆ กว่า 200 ร้านค้า ท่านสามารถชอ้ปป้ิง
สนิค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสนิค้าแบรนด์เนมจากห้างสรรพสนิค้า หรอืสนิค้าแฮนด์
เมด ไปจนถงึขนมของฝากมากมาย และย่านซูซูกโิน่ แหล่งรวมรา้นอาหารมากมาย ทัง้
รา้นสําหรบัครอบครวัหรอืรา้นกนิดื่มแบบคนญี่ปุน่ และยงัเป็นแหล่งท่องเที่ยวยามราตรี
อกีดว้ย 

คํา่ อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

01 พ.ค.62        ซปัโปโร >> สนามบินชินชิโตเสะ >> สนามบินสวุรรณภมิู 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

หลงัมือ้อาหารเช้า นําท่านเดินทางสู่สนามบินชินชิโตเสะ เพ่ือทาํการเชค็อิน 
10.30 น. เดินทางกลบัสู่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  

โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671 
15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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กาํหนดการเดินทาง วนัท่ี 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร  ์ค่าตัว๋เคร่ืองบิน** 
 
หมายเหตุ 

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผูโ้ดยสารจาํนวน 15 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง
ในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  

อตัราค่าบริการ 
ราคารวมตัว๋

เคร่ืองบิน 
ราคาไม่รวมตัว๋

เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 54,900.- บาท 28,300.- บาท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 49,500.- บาท 25,500.- บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 41,300.- บาท 21,300.- บาท 

สาํหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว  
เพ่ิมท่านละ 

7,900.- บาท 7,900.- บาท 
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ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัท่ีพกัมายงัสนามบิน

สุวรรณภมิู กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนซ้ือตัว๋เดินทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะ
ของทวัรว์่าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเชค็น้ําหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศท่ีท่านใช้ เน่ืองจากการกาํหนดน้ําหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กบัการกาํหนดของแต่
ละสายการบิน ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร 

สถานท่ีท่องเท่ียวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการใน
ส่วนนัน้ให้ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน้ําหนักสมัภาระท่ีมาพร้อมกบัตัว๋เครื่องบิน 

             -สายการบินไทย ได้น้ําหนักสมัภาระ 30 กิโลกรมั/ท่าน 
             -สายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ ได้น้ําหนักสมัภาระใบละ 23 กิโลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
             -สายการบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ ได้น้ําหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน และสมัภาระ       
              ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ช้ินเท่านัน้ (รวมกระเป๋าติดตวัด้วยแล้ว) 
             -สายการบินพีช แอร ์ได้น้ําหนักสมัภาระใบละ 20 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบ และสมัภาระ 
             ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ช้ิน น้ําหนักรวมแล้วไม่เกิน 7 กิโลกรมั/ท่าน 

3. ค่าท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดบัเทียบเท่า กรณี
ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัห้องพกัท่ีมี 3 เตียงเด่ียวและบางโรงแรมจะใช้
เป็นห้องพกัคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีท่ีทางโรงแรมไม่สามารถจดัห้องพกัสาํหรบั 3 

ท่านให้ได้ จาํเป็นต้องจดัห้องพกัให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล  
             -ห้องทวิน ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง 
             -ห้องดบัเบ้ิล ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง 
             -ห้องทริปเป้ิล ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง 
             -ห้องซิงเกิล ห้องพกัสาํหรบั 1 ท่าน มีเตียงเด่ียว 1 เตียง 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการ  
5. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางใน

ต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 
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1,000,000.- บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง้น้ี
เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษทัประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพระหว่าง
การเดินทาง) 

*** เด็กอายุตํา่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 

7. ค่าภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านต้องชาํระ
เพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลงัจากท่ีท่านได้ทาํการ
จองทวัรแ์ล้ว 

8. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

 
 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 

1. ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาํ
ใบอนุญาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์ เป็นต้น 

3. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีมิได้คาดคิด เช่น การปรบัค่าน้ํามนัหรืออ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั 
5. ค่าประกนัอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผู้เดินทางต้องการทาํเพ่ิมเติม อาทิ  

              ภยัธรรมชาติรุนแรง, ทรพัย์สินหรือเท่ียวบินล่าช้าหรือทรพัย์สินสูญหาย เป็นต้น 
6. ค่าน้ําด่ืมระหว่างทวัร ์(ไม่ได้บริการน้ําด่ืมระหว่างทวัร์) 
7. ค่าทิปไกด์และคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขการชาํระเงิน   

 
1. กรุณาชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
2. กรุณาชาํระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการ 
3. กรณีทาํการจองทวัรก่์อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการหรือน้อยกว่า กรุณาชาํระค่าทวัร์

เต็มจาํนวน 
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การยกเลิก  
 

1. กรุณาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจ าทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิกอ่นวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในชว่งวนัหยุดเทศกาลส าคญั เชน่ เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต ์  
          หรอืวนัหยุดยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เชา่เหมาล า) จะไมม่ ี  
          การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่  เมื่อชาํระค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวนั
เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 

 
 
หมายเหตุ 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่
กบัสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะ
คาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด ทางบริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น / การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย 

รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเท่ียวบิน ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรือบางส่วน นอกจากน้ีทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม  ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงิน
สกลุเยน 

2. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์
ได้กต่็อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมท่ีพกัได้ทาํการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ให้แล้ว
เท่านัน้ 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 

เกิดขึ้นและมีเหตุทาํให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกาํหนดการได้ บริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินจนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทวัร์ 
อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากท่ีท่านได้ทาํการจองทวัร์และชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่า
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ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ 

 
 

 
 


