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วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง  

23.50 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์าย

การบนิ NOK SCOOT เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

วนัทีส่อง สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิชโิตเซะ - โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- ถนน

ซาไกมาช ิ

04.00 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงซปัโปโร ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XW146 ไมม่ ีบ่รกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง 

สายการบนิ NOK SCOOT ใชเ้ครือ่ง Boeing 777-200 จ านวน 415 ทีน่ ัง่ 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 คา่ทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้ 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 

12.15 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรเรยีบรอ้ย

แลว้ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ โอตารุเป็นเมอืงท่าส าคัญส าหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมอืง

ตัง้อยูบ่นทีล่าดต ่าของภเูขาเท็งงุ ซ ึง่เป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวทีม่ชี ือ่เสยีง คลองโอตารุ หรอื โอ

ตารอุนุงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบ

ปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนี้สรา้งเมือ่ปี 

1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แต่

ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึ่งเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออคีรึง่หนึ่งไวเ้ป็น

สถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร  
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น าท่านเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรโีอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์หนึง่ในรา้นคา้ที่

ใหญท่ีส่ดุของพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึง่ใน

สถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง  

 

 นอกจากนี้ดา้นหนา้พพิธิภัณฑย์ังม ี“นาฬกิาไอน า้โบราณ” สไตล์

องักฤษ ทีเ่หลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลกเท่านัน้ ซึง่เป็นของทีร่ะลกึที่

เมอืง Vancouver มอบใหแ้ก่เมอืง Otaru นาฬกิานี้จะพ่นไอน ้า

ประกอบกับมเีสยีงดนตรดีังขึน้ทุกๆ 15 นาท ีเหมอืนกับนาฬกิาไอน ้า

อกีเรอืนหนึง่ทีป่ระเทศแคนนาดา ถา้มาฮอกไกโดแลว้ไมม่าชม ตอ้ง

ไปชมทีแ่คนนาดากนันะจ๊ะ 

อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ เลอืกชมสนิคา้มากมาย กับถนนซาไกมาช ิ โดยดา้นขวามอืก็ตอ้งสะดุดตา 

สะดดุใจ ไปกับความน่ารักของเจา้แมวนอ้ยคติตี้ ทีท่า้ทายรอใหทุ้กๆท่านเขา้ไปเยีย่มชม ผ่านมาแลว้จะ

ผ่านเลยไปไดอ้ย่างไรกัน แวะชมกันสักหน่อยสคิ่ะ เมือ่เขา้ไปในรา้นทุกท่านสามารถเลือกแกว้เป็น

ลวดลายตามใจชอบแต่ละท่านไดเ้ลยนะจ๊ะ ซึง่ขา้งหลังแกว้จะมกีารสกรนีค าว่า otaru ตดิไวด้ว้ยนะคะ 

ซึง่แกว้ก็จะมมีากมายหลากหลายแบบใหเ้ลอืก ราคาก็จะแตกต่างกันออกไป เมือ่ซือ้แกว้พรอ้มเครือ่งดืม่

เรยีบรอ้ยแลว้สามารถเตมิเครือ่งดืม่ฟรไีดอ้กีรอบดว้ยนะคะ เลอืกเครือ่งดืม่เรยีบรอ้ยแลว้ เชญิเลอืกทีน่ั่ง

ตามอธัยาศัยทีบ่รเิวณชัน้สองไดเ้ลยจา้ หรอืถา้ใครไมอ่ยากน่ังบรเิวณชัน้หนึง่จะเป็นโซนขายของทีร่ะลกึ 

หรอืจะสนุกสนานไปกบัการหมนุตูก้าชาปองเสีย่งทายหาของฝากไปฝากคนทีคุ่ณรักก็ตามแต่สะดวกเลย

คะ่ 
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 ออกจากรา้นคาเฟ่คติตีไ้มท่ันไร ก็จะเจอรา้นถัดมาทีเ่รยีกกนัวา่ มาฮอกไกโด ทัง้ทตีอ้งไมพ่ลาด LETAO 

กันนะจ๊ะ เป็นคา่เฟ่ใหน้ ัง่ทานและสามารถส ัง่กลบัได ้ ซ ึง่บางวันอาจจะ

ตอ้งรอควิกนัสกันดินงึ  สิง่ตอ้งหา้มก็คอื หา้มพลาดทีจ่ะลิม้รส และหา้มพลาด

ทีจ่ะหิว้กลับมาเป็นของฝากบคุคลอันเป็นทีรั่กยิง่โดยเด็ดขาด LETAO ทีค่วร

ค่าแก่การทานคือชสีเคก้น่ันเอง สัมผัสลิน้ที่นุ่มละมุน กลิน่หอมหวาน ให ้

รสชาตหิวานพอดี ลิม้รสพรอ้มกับจบิชาและชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ 

ไมม่อีะไรจะฟินไปยิง่กวา่นีแ้ลว้ววว  

 มากนัทีร่า้นแนะน ารา้นสดุทา้ยกนัคะ่ รา้นนีก้็คอื คาเฟ่สนปูป้ี เอาใจคนรกัสนูปป้ี ซึง่จุดเด่นของรา้นนี้ก็

คือไอศกรีมน่ันเองค่ะ ซึง่มีหลากหลายรสชาตใิหเ้ลือกชมิ เป็นซอฟท์ครีมเนื้อนุ่มละมุน ภายในรา้น

แบง่เป็นสองชัน้ ซึง่ชัน้ทีส่องจะเป็นโซนรา้นอาหาร การตกแต่งรา้นก็ไมพ่ลาดทีจ่ะตกแต่งไปดว้ยสนูปป้ี

ทัง้รา้นแน่นอนคะ่ นอกจากอาหาร ของหวาน เครือ่งดืม่แลว้ ทางรา้นยงัจ าหน่ายของทีร่ะลกึเกีย่วกับสนูป

ป้ีเพือ่เอาใจคนรักสนูปป้ีกนัดว้ยคะ่ มใีหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้อยา่งมากมาย 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่ โรงแรม  APA HOTEL & RESORT SAPPORO HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่าม ลานกจิกรรมหมิะ - โนโบรเิบทส ึ– หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ- หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ- น ัง่กระเชา้

ชมววิภเูขาไฟอสุซุาน - จดุชมววิทะเลสาบโทยะ - ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ลานกจิกรรมหมิะ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบั กจิกรรมหมิะใหเ้ลน่ เชน่ สโนวโ์มบลิ 

และสโนสเลด หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตล์ท่านเอง (ไม่รวมคา่อุปกรณ์ และคา่เครือ่งเล่น 

ประมาณ 5,000-15,000 เยน) ** ท ัง้นีก้ารเลน่กจิกรรมหมิะตา่งๆน ัน้ ข ึน้กบัสภาพภูมอิากาศ 

และปรมิาณความหนาของหมิะ ณ เวลาน ัน้* 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่โนโบรเิบทส ึเมอืงทีเ่ป็นเมอืงตากอากาศชือ่ดังแห่งหนึง่ของญีปุ่่ น มชีือ่เสยีงดา้นออน

เซ็น เป็นเมอืงทีเ่หมาะส าหรับไปพักคา้งคนืและเขา้ออนเซ็นเป็นอยา่งยิง่ น าทา่นชม จโิกคดุาน ิหรอื หุบ

เขานรก ภายในบรเิวณนีป้ระกอบไปดว้ยบอ่น ้าพุรอ้นและบอ่โคลนเดอืดเกดิขึน้ตามธรรมชาต ิ จากการระเบดิ

ของภเูขาไฟเมือ่หนึง่พันปีกอ่น ท าใหม้ลีักษณะคลา้ยกระทะทองแดง  ซึง่จะมคีวันพวยพุ่งอยูต่ลอดเวลาจาก

ใตพ้ภิพ ท าใหผู้ค้นขนานนามทีแ่ห่งนี้ว่า หุบเขานรก และทีน่ี่ยังเป็นตน้ก าเนดิบอ่ออนเซนทีม่ปีระโยชน์ต่อ

สขุภาพและผวิพรรณแหง่เมอืงโนโบรเิบทส ึทีม่ชี ือ่สยีงทีส่ดุบนเกาะฮอกไกโดอกีดว้ย 
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จากนัน้น าทกุทา่น น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าสูภ่เูขาไฟอสุซุาน (Usuzan) เป็นภเูขาไฟทีท่ าใหเ้กดิทะเลสาบ

โทยะขึน้มา จากหลักฐานพบว่า ภูเขาไฟลูกนี้มกีารปะทุขึน้มาทุกๆ 20-50 ปี ดังนัน้จงึท าใหเ้กดิการ

เปลีย่นแปลงภมูทิัศน์ของพืน้ทีแ่ถบนี้อยา่งต่อเนื่อง ล่าสดุมกีารปะทุไปเมือ่ปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะ

เห็นปากปลอ่งภเูขาไฟทีย่งัคกุรุน่มคีวันสขีาวลอยขึน้มาตลอดเวลา (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) ภเูขาไฟอสุุ

แห่งนี้ มคีวามสงู 737 เมตร เมือ่ขึน้กระเชา้ขึน้สูย่อดแลว้จะมองเห็นทวิทัศน์ของภเูขาอสุ ุโอะกะรยิะมะ 

โคะอสุ ุและกนินุมะ คะโคะ ซึง่ทัง้หมดเกดิจากการปะทขุองภเูขา 

 

จากนัน้น าทา่นสู ่สวนหมโีชวะชนิซงั ตัง้อยุใ่กลก้บัสถานกีระเชา้ภเูขาไฟอสุ ุซึง่ทีน่ี่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์

หมีสนี ้ าตาล ใหท้่านอสิระเดนิเที่ยวชมในสวนหมีเพื่อชมความ

น่ารักฉลาดแสนรูข้องหมสีนี ้าตาลนับ 100 ตัว ทีใ่กลส้ญูพันธุแ์ละ

หาดไูดย้าก ในญีปุ่่ นนีจ้ะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านัน้ ชาว

ไอนุเชือ่กันว่าหมสีนี ้าตาลนี่ถือเป็นสัตวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอกี

ดว้ย ส่วนท่านไหนที่ตอ้งการชมแบบใกลช้ดิสามารถชมผ่าน

กระจกใสได ้หากยังไม่จุใจสามารถเดนิมายังโซนหอ้งสังเหตุการณ์พเิศษไดอ้กีดว้ย ซึง่เรียกว่า “กรง

มนุษย”์ ท่านจะไดเ้ห็นหมสีนี ้าตาลเดนิผ่านไปมา ไดย้นิเสยีงและไดก้ลิน่ของหมผีาสนรุระบายอากาศ

เล็กๆ ประหนึง่วา่ไดอ้ยูใ่กลก้บัหมรีะยะประชดิ ทีส่วนหมนีี้มคีวามพเิศษตรงทีท่่านสามารถป้อนอาหารหมี

ทัง้หลายเหลา่นีด้ว้ยขนมปัง และแอปเป้ิล ซึง่มจีดุจ าหน่ายบรกิารไวบ้รเิวณทางเขา้และดา้นใน 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่จุดชมววิทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นจุดชมววิทะเลสาบโทยะ แบบ

พาโนรามา่ และยงัสามารถมองเห็นภเูขานอ้ยใหญท่ีอ่ยูร่ายรอบ ทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่

รปูวงกลม มเีสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิจากปากปล่องภเูขาไฟ ตัง้อยูใ่กลก้ับทะเลสาบชิ

โกส ึ
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จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ถนนทานุกโิคจ ิเป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมอืงซัปโปโร โดยมพีื้นทีท่ัง้หมด 7 

บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ 

โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ัง้ยงัเป็นศนูยร์วมของเหลา่วยัรุน่ดว้ย เนือ่งจากมี

เกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุก๊ตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมกีารตกแต่ง

บนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ่ ** เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาในการชอ้ปป้ิง อสิระอาหารค า่

ตามอธัยาศยั ** 

 

ทีพ่กั   โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ อทุยานโมอาย - พระใหญอ่ะตามะ ไดบตุส ึ- หอนาฬกิาซปัโปโร - ดวิตีฟ้ร ี- มติซุย เอา้ทเ์ล็ต – 

บฟุเฟ่ตช์าบหูมตูน้ต าหรบั + ขาป ู

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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จากนัน้น าทา่นชม อทุยานโมอาย ทีอ่อกแบบโดย Tadao anda สถาปนกิชือ่ดังของโลก กอ่สรา้งตัง้แต่ 

ค.ศ. 1982 ไอเดยีคลา้ยวัฒนธรรมจากโมอายและอยีปิต ์ออกแบบรปูรา่งตัง้ใหอ้ยูใ่นภเูขาของดอกลาเวน

เดอร ์พระพทุธรปูเป็นแนวคดิโครงสรา้งจากการเรยีงล าดับของจติวญิญาณ องคพ์ระมชีือ่ว่า อะตามะ ได

บตุส ึเปิดใหเ้ขา้ชมอยา่งเป็น ทางการ เมือ่วันที ่17 ก.ค. 2559 ทีผ่า่นมา 

 

อุทยานโมอาย มพีื้นที่ประมาณ 540,000 ตารางเมตร ม ี40,000 กลุ่มของที่บรรจุอัฐแิละรองรับได ้

70,000 กลุม่ (ชาวญีปุ่่ นไมม่กีารฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซือ้ทีด่นิใวเ้ก็บ"อัฐ"ิเก็บแบบทัง้ตระกลูรวมไว)้ 

โมอายแหง่ญีปุ่่ น เป็นชือ่ทีผู่ค้นเรยีกขาน เป็นหนึง่ในสสุานทีใ่หญท่ีส่ดุในฮอกไกโด   

 

น าทา่นผา่นชม หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แกแ่ละเป็นอกีสญัลักษณ์ทีส่ าคัญของเมอืงซปั

โปโรอกีแห่งหนึง่ สรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัย ฮอกไกโด แต่ได ้
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ปรับเปลีย่นสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆังตบีอกเวลาตัง้แต่ พ.ศ.2424 จนถงึปัจจุบันก็ยังสามารถบอก

เวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเกา่แกท่ีอ่ยูคู่ก่บัเมอืงซปัโปโรมานานจงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น 

  

จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงทีม่ติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศนูยร์วมแฟชัน่ทันสมยัแหล่งรวมพล

ของสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังจากทั่วโลกประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 128 แบรนด ์อาทเิชน่ Coach Armani, 

Ralph Lauren, Seigo เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรับทุกคนตัง้แต่สนิคา้แฟชัน่หญงิชาย และเด็ก จนถงึ

อปุกรณ์กฬีา และสนิคา้ทั่วไป นอกจากนี้ภายในหา้ง ยังมศีูนยอ์าหารขนาดใหญ่ ทีจุ่ได ้650 ทีน่ั่ง และม ี

Hokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย ** 

เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาในการชอ้ปป้ิง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ** 

จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครื่องประดับคุณภาพดีทีร่า้นคา้ปลอดภาษี 

DUTY FREE สามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธ ยาศัย ซึง่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย ไมว่่าจะเป็น 

เครือ่งส าอางแบรนดด์ัง ทัง้ของตา่งประเทศและแบรนดด์ังของญีปุ่่ น หรอืวา่จะเป็นอาหารเสรมิคุณภาพดี

ซึง่ไมว่ามารถหาซือ้จากทีไ่หนได ้นอกจากรา้นคา้ปลอดภาษีเทา่นัน้ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูบฟุเฟ่ตช์าบหูมตูน้ต าหรบั+ขาป ู 

พกัที ่ โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้  ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก  - สนามบนิซบัโปโร - กรงุเทพฯ  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าท่านสู่ ตลาดปลาซปัโปโรโจไก ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกว่า 80 รา้น เรยีงราย

ตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง รา้นคา้ต่างๆ

จ าหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ป ูหอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์
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ผลผลติอืน่ๆในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝร่ังตามฤดูกาล อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื อาหาร

ทะเลสดๆเสริฟ์พรอ้มขา้ว เรยีกว่า donburi ** เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลา อสิระอาหารกลางวนัตาม

อธัยาศยั ** 

 

ขึน้ชือ่ว่าตลาดปลา ไมไ่ดม้แีต่ปลาสดนะจ๊ะ นอกจากจะมปีลาสด ปูทาราบะ ปขูน ปซูไูว อาหาร

ทะเลนานาชนดิแลว้ และยงัมผีลไมต้ามฤดกูาลอกีดว้ย ทีต่ลาดปลาแห่งนี้ยังมรีา้นอาหารส าหรับน่ังทาน

ใหท้า่นไดเ้ลอืกทานตามอัธยาศัยมากมาย อาหารทีแ่นะน าก็คอื ซาซมิ ิขา้วหนา้ปลาดบิ จนถงึหนา้ปลา

ยา่ง ซึง่มเีมนูน่าทาน น่าสนใจ ราคายอ่มเยาวม์ากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.55 น. เหนิฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW145 ไมม่บีรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

20.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 

ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาทวัรไ์มร่วม

ต ัว๋ 

10 – 14 มกราคม 2563 25,999 8,000 15,999 

15 – 19 มกราคม 2563 25,999 8,000 15,999 

17 – 21 มกราคม 2563 25,999 8,000 15,999 

22 – 26 มกราคม 2563 25,999 8,000 15,999 

24 – 28 มกราคม 2563 25,999 8,000 15,999 

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 25,999 8,000 15,999 

12 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 15,999 

14 – 18 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 15,999 

19 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 15,999 

21 – 25 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 15,999 

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 25,999 8,000 15,999 

28 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2563 25,999 8,000 15,999 

04 – 08 มนีาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

06 – 10 มนีาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

11 – 15 มนีาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

13 – 17 มนีาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

18 – 22 มนีาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

20 – 24 มนีาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

 

** บรกิารน า้ด ืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

การเดินทางในแต่ละครั ้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  บริษัท

ฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
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ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเด ินทางเท่านั ้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ า

ไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั ้งส ิน้  เพราะว่าทางบร ิษัทไดท้ าการจ่ายค่าตั ๋วไปใหก้ับการสายการบ ินเร ียบรอ้ยแลว้  

โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ี่ถว้นก่อนการจองทัวร์ทุกครั ้ง  เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  

 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 11,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ า

ท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษี

น า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจ

เขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิ

สด บตัรเครดติ) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัร์

จดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะ

พ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 
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 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะ

พ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 11,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ

จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วัน
จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่

(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่ง

หนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทาง

โทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่ง

ขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิ

คา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิาร

ดังนี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน หักค่าใชจ้า่ย 1,000 บาท/ท่าน ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ ***

ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 40 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 
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3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 

Flight กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วัน

จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  

และอยา่งนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ

คา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ 

เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้

หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านึงถงึความ

ปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิด ้

เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุ

สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา

ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่า

ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

 

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่

เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัรา

ทีส่งูมาก 

ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ปขึน้อยูก่บัความครบถว้นรว)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม
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และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


