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วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ( กรุงเทพฯ ) XJ620 (23.50-08.40) - - - 

วนัทีส่อง 

สนามบนิชโิตเช ่– ทะเลสาบโทยะ – เมอืงฮาโกดาเตะ – เนนิชมววิฮาจมินัซากะ  

– โกดงัอฐิแดงรมิน า้ – ยอดเขาฮาโกดาเตะ 

 MYSTAYS HAKODATE GORYOKAKU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

- 
✓   

 

วนัทีส่าม 
ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกเรยีวคาค ุ– จโิกกดุาน ิ– เมอืงโนโบรเิบทส ึ

 

✓ 

 

 APA HOTEL MURARAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่          

วนัทีส่ ี ่

เมอืงโอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เมอืงซปัโปโร – ท าเนยีบ

รฐับาลเกา่ – สวนสาธารณะโอโดร ิ– ชอ้ปป้ิงทานุก ิ
✓ 

 

- 

 RAFFINETO SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่          

วนัทีห่า้ 

ศาลเจา้ฮอกไกโด – ตลาดปลานโิจ – พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร   

มติซุย เอา้ทเ์ล็ต 

  ANA CROWN PLAZA CHITOSE HOTEL หรอืเทยีบเทา่          

✓  
- 

วนัทีห่ก 
สนามบนิชโิตเช ่– สนามบนิสวุรรณภูม ิ( กรุงเทพฯ ) 

XJ621 (09.55-15.10) 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 

ก าหนดการเดนิทาง 

***ราคาขายเป็นราคาโปรโมช ัน่ไมม่ขีองแจกและไมม่รีาคาเด็ก*** 

 

 

20.30 พรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ ชัน้ระหว่างประเทศขาออก (ชัน้ 4) เคาน์เตอร ์ สายการบนิแอรเ์อเชยี 

เอ็กซ ์พบกบัเจา้หนา้ทีท่ีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณ บรเิวณหนา้เคานเ์ตอร ์C  

23:50  ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิ XJ620 

  *** หมายเหต ุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิปิดบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออก 60 นาท ีและไมม่ปีระกาศ

เตอืนผูโ้ดยสารขึน้เครือ่ง ดงัน ัน้ผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตขู ึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่ง

ออกอยา่งนอ้ย 45 นาท ี*** 

  สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ และตอ้งแจง้

ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 7 วนัท าการ) 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

ชว่งการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญพ่กั หอ้งละ 2 ทา่น 

 

พกัทา่นเดีย่ว จา่ยเพิม่ 

 

จ านวนทีน่ ัง่ 

10 – 15 ต.ค.65 41,999. - 9,500. - 35 

17 - 22 ต.ค.65 40,999. - 9,500. - 35 

24 - 29 ต.ค.65 40,999. - 9,500. - 35 



Page 3 of 16 

 

 

 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเช ่– ทะเลสาบโทยะ – เมอืงฮาโกดาเตะ – เนนิชมววิฮาจมินัซากะ  – โกดงัอฐิ
แดงรมิน า้ – ยอดเขาฮาโกดาเตะรมิน า้ – ยอดเขาฮาโกดาเตะ 

 

08:40   ถงึ สนามบนิชโิตเช ่ประเทศญีปุ่่ นดนิแดนอาทติยอ์ทุยั ผา่นพธิศีลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืง 

  ทะเลสาบโทยะ  

- วนอทุยานแหง่ชาตชิโิกทส ุเป็นทะเลสาบทีเ่กดิจากแอง่ปากปลอ่งภเูขาไฟทีม่ขีนาดใหญ่อันดับสาม

ของญีปุ่่ น และผลจากการระเบดิของภเูขาไฟท าใหม้ลีาวาทับถมจนปิดกัน้ทางน ้าไหลไมใ่หอ้อกจาก

ทะเลสาบได ้ดา้นหลังมภีเูขาอสุแุละภเูขาโชวะชนิซงั สว่นดา้นหนา้มภีเูขาโยเทอจิงึเป็นภาพทวิทัศน์

ทีส่วยงามอยา่งยิง่ จนไดช้ือ่วา่เป็นววิทีง่ดงามทีส่ดุอนัดับสามของเกาะฮอกไกโดเลยทเีดยีว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย เนนิชมววิฮาจมินัซากะ  

- เนนิเขาทีล่าดตัวลงไปจนถงึทะเลทีด่า้นลา่ง ซึง่หากยนีจากทีจุ่ดนี้จะเป็นแนวตน้ไมส้องขา้งทางยาว

ตลอดแนว และเบือ้งหนา้จะเป็นววิของท่าเรอืฮาโกดาเตะ,ทอ้งทะเลและภเูขาทีอ่ยูท่างฝ่ังตรงขา้ม

น่ันเอง เนือ่งจากววิทวิทัศนท์ีส่วยงามจงึท าใหเ้ป็นหนึง่ในจุดทีน่ยิมใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตร์

และโฆษณาต่างๆ ในหนา้รอ้นนัน้ตน้ไมจ้ะเป็นสเีขยีวสด แต่ในฤดูหนาวชว่งทีใ่บไมร้่วงและหมิะตก 

จะมกีารประดับไฟไวต้ามตน้ไม ้เป็นจดุชมเทศกาล Hakodate Light Up ทีม่ชี ือ่เสยีงอกีดว้ย 

โกดงัอฐิแดงรมิน า้  

- ปรับปรงุมาจากคลังสนิคา้อฐิสแีดงทีเ่คยใชค้า้ขายในปลายสมัยเอโดะ ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าของอา่วฮาโก

ดาเตะ ศนูยร์วมแหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร และสถานบนัเทงิทีใ่หบ้รรยากาศเกา่ ๆ 

 ยอดเขาฮาโกดาเตะ  

- มคีวามสงู 334 เมตร ตัง้อยูใ่นป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมทุรใกลใ้จกลางเมอืงฮาโกดาเตะ ใน

วันทีท่อ้งฟ้าโปรง่ทัง้กลางวันและกลางคนื สามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์ีง่ดงาม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
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วนัทีส่าม ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกเรยีวคาค ุ– จโิกกดุาน ิ– เมอืงโนโบรเิบทส ึ
 

   ทีพ่กั  MYSTAYS HAKODATE GORYOKAKU HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ  

- มพีืน้ทีป่ระมาณ 4 ชว่งตกึ เปิดเป็นประจ าทกุวัน ตัง้แตต่อนเชา้ตหีา้ถงึเทีย่งตรง ในตลาดจะจ าหน่าย

อาหารทะเลสด เชน่ ปูอลาสกา้ ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล พรอ้มทัง้ผลไมต้ามฤดูกาล 

บรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นอาหารหลายรา้น เมนูทีน่ยิมทีส่ดุคอื Uni-Ikura Domburi (ขา้วเสริฟ์พรอ้ม

หอยเมน่ทะเลและไขป่ลาแซลมอ่น) 
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หอคอยโกเรยีวคาค ุ 

- หอคอยแห่งนี้สงู 107 เมตร และจุดชมววิสามารถมองเห็นทวิทัศน์รอบสวนสาธารณะโกเรยีวคาคุ

ทัง้หมดได ้คุณไม่เพยีงแต่จะเห็นป้อมรูปดาวอันสวยงามเท่านัน้ แต่ยังเห็นภูเขาฮาโกดาเตะ ชอ่ง

แคบทสกึาร ุและเทอืกเขาโยโคทสอึกีดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  จโิกกดุาน ิ 

- ภายในบรเิวณนีป้ระกอบไปดว้ยบอ่น ้าพุรอ้นและบอ่โคลนเดอืดเกดิขึน้ตามธรรมชาติ  จากการระเบดิ

ของภูเขาไฟเมือ่หนึ่งพันปีก่อน ท าใหม้ลีักษณะคลา้ยกระทะทองแดง  ซึง่จะมคีวันพวยพุ่งอยู่

ตลอดเวลา  จากใตพ้ภิพ ท าใหผู้ค้นขนานนามทีแ่ห่งนี้ว่า หุบเขานรก และทีน่ี่ยังเป็นตน้ก าเนดิบ่อ

ออนเซนทีม่ปีระโยชนต์อ่สขุภาพและผวิพรรณแหง่เมอืงโนโบรเิบทส ึทีม่ชี ือ่สยีงทีส่ดุบนเกาะฮอกไก

โดอกีดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 ทีพ่กั  APA HOTEL MURARAN หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงโอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เมอืงซปัโปโร – ท าเนยีบรฐับาลเกา่ – 
สวนสาธารณะโอโดร ิ– ชอ้ปป้ิงทานกุ ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

คลองโอตาร ุ 

- มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอตาร ุโดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรงุ

เป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนี้สรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้

จากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใช ้

และมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มี

การสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี 

- ซึง่มอีายเุกอืบรอ้ยปี ทา่นสามารถชมกลอ่งดนตรใีนรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายทีถู่กสะสมมาจาก

อดตีจนถงึปัจจุบัน อกีทัง้ยังสามารถเลอืกคดิแบบท ากล่องดนตรใีนสไตล์ของ ตัวเองขึน้มาเป็นที่

ระลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  ท าเนยีบรฐับาลเกา่  

- เริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์โีอบาร็อคอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็น

อฐิที่ท ามาจากหมู่บา้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ตกึนี้ผ่านการใชง้าน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความ

งดงามทีเ่ห็นนัน้ไดรั้บการบูรณะซอ่มแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ. 2454 แต่ดว้ยความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จงึไดรั้บการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นสมบัตทิาง

วัฒนธรรมส าคัญของชาตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512 

 สวนสาธารณะโอโดร ิ 

- สวนสาธารณะทีต่ัง้อยู่ใจกลางถนนดว้ยความยาว 1.5 กโิลเมตร สวนโอโดรเิป็นสวนสาธารณะทีม่ี

ชือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในญปีุ่ น แต่ลักษณะทั่วไปจะดูคลา้ยกับเป็นเกาะกลางถนนขนาดใหญ่อัน

เป็นตัวแบง่เขตเมอืงออกเป็นฝ่ังเหนือและฝ่ังใต ้ในชว่งตน้เดอืนกมุภาพันธส์วนแห่งนี้ถูกใชเ้ป็นหนึง่

ในสถานทีจ่ัดแสดงผลงานแกะสลักน ้าแข็งจากฝีมอืชา่งแกะสลักจากทั่วโลก 
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วนัทีห่า้ ศาลเจา้ฮอกไกโด – ตลาดปลานโิจ – พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร – มติซุย เอา้ทเ์ล็ต 
 

ชอ้ปป้ิงทานกุ ิ 

- ตัง้อยู่ในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้ินซูซูกโินะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลงมาทางใตข้อง

สวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็นย่านทีค่กึคักและมชีวีติชวีาทีสุ่ดของซัปโปโร 

โดยเฉพาะในยามค ่าคนืทีม่กีารเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีันต่างๆ บนตกึทีต่ัง้อยู่ในย่านแห่งนี้ 

นอกจากนัน้ยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมย์ยามราตรีต่างๆ ทัง้

ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไมแ่ปลก

ทีนั่กทอ่งเทีย่วจะนยิมมา ณ สถานทีแ่หง่นี ้

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

 ทีพ่กั  RAFFINETO SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ศาลเจา้ซปัโปโร ศาลเจา้ชนิโตเก่าแก่ของเมืองฮอกไกโด ถูกสั่งใหส้รา้งในสมัยเมจ ิเนื่องมาจาก

จักรพรรดใินยุคนัน้ตอ้งการทีจ่ะพัฒนาเกาะฮอกไกโด ประตูของศาลเจา้ไดถู้กสรา้งขีน้มาเพือ่เป็นการ

ป้องกนัการรกุรานของชาวรัสเซยี น าทา่นชืน่ชมบรรยากาศของศาลเจา้แห่งนี้ทีป่ลูกตน้ซากรุะนานาพันธุ์

ไวม้ากมายทีพ่รอ้มจะออกดอกเบง่บานในชว่งซากรุะของซปัโปโร 
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วนัทีห่ก สนามบนิชโิตเช ่– สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลาดปลานโิจ  

- ตลาดอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี้ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1903 และ

ตลาดแหง่นีรู้จ้ักกนัในนาม “ครัวทะเลของชาวเมอืงซปัโปโร” เพราะสตัวท์ะเลทีจั่บไดส้ว่นใหญ่จะหา

ไดจ้ากทะเลแถบนีท้ัง้ส ิน้ ซึง่จะมคีวามสดมากเหมอืนไปเดนิซือ้ที ่ท่าเรอืเลยทเีดยีว ลูกคา้สว่นใหญ่

จะมทีัง้นักทอ่งเทีย่วในประเทศและตา่งประเทศรวมถงึชาวบา้นเขา้ มาจับจา่ยใชส้อยกันเสมอ ทีน่ี่ยัง

ขึน้ชือ่เรือ่ง ไขห่อยเมน่และไขป่ลาแซลมอน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร (ไมร่วมคา่เขา้และคา่ชมิเบยีร)์  

- เปิดเป็นทางการตัง้แต่ปี ค.ศ. 1987 โดยในอดตีทีน่ี่เคยเป็นโรงกลั่นในชว่งยุคเมจมิาก่อน ต่อมา

ภายหลังจงึมกีารปรับปรุงเปลีย่นแปลงจนกลายมาเป็นพพิธิภัณฑ์ ดา้นในของพพิธิภัณฑจ์ะแนะน า

ประวัตขิองเบยีรใ์นญีปุ่่ น และกระบวนการขัน้ตอนการผลติเบยีร ์สิง่ทีน่่าจะถูกใจหลายคนก็คอืบรเิวณ

ดา้นหลังนทิรรศการมใีหช้มิเบยีรฟ์ร ี

มติซุย เอา้ทเ์ล็ต  

- แหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญแ่หง่แรกของฮอกไกโด มสีนิคา้แบรนดต์า่งๆ จ าหน่ายเสือ้ผา้ผูห้ญงิ 

ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมีรา้นอาหารใหเ้ลือกมากมายอสิระใหท้่านเลือกซือ้สนิคา้ตาม

อธัยาศัย 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

 ทีพ่กั  RAFFINATO SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 



Page 10 of 16 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเช ่

09:55  ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเช ่โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิ XJ621 

15:10  ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 
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ตามประกาศของรัฐบาลญ่ีปุ่น (อพัเดท 27พ.ค.65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักทอ่งเที่ยว ต้ังแต่วันที่ 10 

มิถุนายน 65 ที่เดินทางมาในรูปแบบคณะทวัร์ 🔵กลุ่มสนี า้เงิน (เสี่ยงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มน้ี 

- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญ่ีปุ่น 

- ไม่ต้องกกัตัว 

- ไม่ต้องแสดงผลการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) 

-นักทอ่งเที่ยวจ าเป็นต้องดาวน์โหลด 4แอปพลิเคช่ันในโทรศัพทส่์วนตัวดังน้ี  

1. My SOS เพ่ือติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเน่ืองจากสงสัยว่าอาจจะติดเช้ือ ซ่ึง

สามารถท า VDO call ได้และแชทได้ 

2. Cocoa เป็นระบบแจ้งเตือนว่า เราอาจพบความเสี่ยงเน่ืองจากอยู่ใกล้ผู้ติดเช้ือ 

3. Questionnaire  

แบบสอบถามออนไลน์ เป็นการลงทะเบียนผู้เดินทางที่เข้ามาญ่ีปุ่น กรอกข้อมูลส่วนบุคคล (ลงทะเบียนอย่างน้อย6ชม.

ก่อนเดินทาง) 

4. Google maps ล้ิงค์กบั My SOS เพ่ือทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญ่ีปุ่น 

การเดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย เตรียมเอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนครบถว้น ตามขอ้ก าหนด

ของรฐับาลไทย มากกว่า 14 วนัก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated 

Certificate) 

 

ประกาศศส าคญั: รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บับรษัิท เป็นการช าระแบบจา่ย

ช าระขาด และบรษัิทไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่น

ไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศ

ในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิรวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิแ์ละแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบวา่ : โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบั การจราจร สภาพอากาศ และเหตุ

สดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ไดล้ว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯจะรักษาผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง

เป็นส าคญัและไมส่ามารถเปลีย่นเป็นเงนิได ้ การบรกิารของรถน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ นก าหนดไว้

วนัละ 10 ช ัว่โมง ไมส่ามารถขบัเกนิเวลาได ้ทางมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถ จะจัดโปรแกรมใหต้ามความเหมาะสม

กบัเวลา และตอ้งขึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ อาจเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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► เอกสารย่ืนวีซ่าญ่ีปุ่น  

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2. วีซ่าญ่ีปุ่น  

เตรียมเอกสารเพ่ือจัดส่งให้ทางบริษัทด าเนินการย่ืนวีซ่าให้ดังน้ี 

- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน 

- รูปถ่าย2x2น้ิว พ้ืนขาว 1รูป ไม่เกนิ 6 เดือน ไม่มีการตกแต่งรูปใดๆ 

- ส าเนาบัตรประชาชน 

- ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) หรือคัดส าเนา ทร.14 ที่ส านักงานเขต พร้อมส าเนา 1 ชุด 

- ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล ใบสมรส ใบหย่าร้าง (ตัวจริง) (ถ้ามี) พร้อมส าเนา 1 ชุด 

- ขอ statement ย้อนหลัง 6 เดือน กบัธนาคาร ต้องมีตราประทบัและลายเซน็ต์จากธนาคารเทา่นั้น 

- พนักงานบริษัท ขอหนังสือรับรองการท างาน ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน เงินเดือนและวันลาตามวันเดินทาง 

(ภาษาองักฤษ)         

นักเรียน นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียน (ภาษาองักฤษ) เอกสารฉบับจริง พร้อมส าเนา 1 ชุด 

อาชีพอสิระ หนังสอืรับรองตนเอง (ภาษาองักฤษ) เอกสารฉบับจริง และส าเนา 1 ชุด 

เจ้าของกจิการ เอกสารจดทะเบียนการค้า เอกสารฉบับจริง และส าเนา 1 ชุด 

3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพ่ือน าใบรับรองไปใช้ประกอบการย่ืนวีซ่า (บริษัทด าเนินการให้) 

4.ใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาองักฤษ) 

ข้อมูลการเข้าประเทศญ่ีปุ่นอพัเดท ณ วันที่ 31 พ.ค.65 อาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กบัทางรัฐบาลญ่ีปุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ  

     (ไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่บนเครือ่งได ้สายการบนิเป็นผูก้ าหนด Random Seat) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (2-3 ทา่น / หอ้ง) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ (น า้หนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั)  

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

10. ภาษีมลูคา่เพิม่คา่บรกิาร 7 %    
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การยกเลิกส าหรบัการจอง 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันขึ้นไป ก่อนวันน าเที่ยว คืนเงินทั้งหมด (โดยหักค่าธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท+

ค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าของบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ) 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันน าเที่ยว  คืนเงิน 40 % ของค่าทวัร์ 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วันก่อนวันน าเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี 

11. คา่ประกนัสขุภาพ *ประเทศญีปุ่่ นบงัคับใหผู้ท้ีเ่ดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นตอ้งซือ้ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุวงเงนิ

ประกนั 50,000 USD/ทา่น 

 

อตัราไมน่ีร้วม 

1. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ จ านวน 1,500 บาท / ทา่น 

2. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนด

เกนิกวา่ 20 กโิลกรัมและมากกวา่ 1 ช ิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางที่

ช ารดุหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

4. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ญีปุ่่ นและด าเนนิการยืน่ 2,000 บาท 

6. คา่ด าเนนิการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ตอ้งตรวจกอ่นเดนิทางออกนอกประเทสไทยอยา่งนอ้ย 72 ชม. 

 

เงือ่นไขในการส ารองทีน่ ัง่ 

- กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทางและช าระมดัจ าทา่นละ 21,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัท าการ

จอง  

(กรณีลกูคา้ท าการจองนอ้ยกวา่วนัเดนิทาง 25 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวนทนัที

ในวนัทีจ่องเทา่น ัน้) 

*สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสารแ์ละวนัอาทติย)์ หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

**กรณีทีท่า่นช าระคา่ทวัรท์ ัง้หมดหรอืบางสว่นทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด้

ระบไุวท้ ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

(โปรดตรวจสอบพรอ้มสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 180 วนั นบัจากวนัทีเ่ดนิทาง  บรษิทั

ไมร่บัผดิชอบหากกรณี หนงัสอืเดนิทางมอีายนุอ้ยกวา่ 180 และไมส่ามารถเดนิทางไดห้รอืโดนปฎเิสธจาก

สายการบนิและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงน ัน้ๆ) 
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    ทางบรษัิท ผูจ้ัดท าจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืเงนิค่าใชจ้่ายต่างๆได ้เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่ายกับ

ตัวแทนต่างๆ หากเกดิกรณี ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจเขา้-ออกเมอืง หรอืกรมแรงงาน สายการบนิใน

ประเทศไทยหรอืประเทศต่างๆ หรอือันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายของประเทศไทยและประเทศ

ต่างๆ การหลบหนี เขา้ออกเมอืง หรอืเอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศต่างๆ ใน

กรณีอืน่ๆ 

 

-   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิแ์จง้ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 10 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปเดนิทางได ้ ในกรณีนี้

บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด (ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมวซีา่ซึง่ไดช้ าระไวก้บัทางสถานทตูแลว้ กรณี ตอ้งใชว้ซีา่) หรอื

จัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 

หมายเหต ุกรณุาศกึษาเงือ่นไขท ัง้หมดกอ่นการจอง เพือ่ความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งลกูคา้และบรษิทั 

1. ราคาดังกลา่วรวมภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบนิแลว้   หากมกีารประกาศปรับเพิม่กอ่นการเดนิทางทางบรษัิทขอเกบ็เพิม่ 

     ตามจรงิ 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ ซึง่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท เชน่ การนัดหยดุงาน, 

จลาจล, การลา่ชา้จากสายการบนิ ,การยกเลกิเทีย่วบนิ ,ภยัธรรมชาต ิ,สภาพการจราจร และการน าสิง่ของผดิกฎหมาย 

4. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้เหตใุหท้ราบลว่งหนา้  

5. ทางบรษิทัฯไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งจากความประมาทของผูเ้ดนิทาง ,การ

โจรกรรม และอบุตัเิหตอุนัเกดิจากความประมาทของผูเ้ดนิทาง 

6. หากท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์กับทางบรษัิทฯแลว้ ถือว่าท่านตกลงยอมรับในเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทัง้หมด 

7. โปรแกรมนี้เป็นเพยีงโปรแกรมทีเ่ป็นขอ้เสนอ ท่านจะตอ้งไดรั้บการยนืยันจากทางบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากทาง

บรษัิทไดท้ าการส ารองโรงแรมและหอ้งพักในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมอาจจัดใหใ้นระดับใกลเ้คยีงกัน 

หรอือาจจะปรับเปลีย่นจากตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม 

8. มคัคเุทศก ์พนักงานหรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนผูจั้ดท า นอกจากมเีอกสาร 

     นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดชดัเจนเทา่นัน้  

9. ผูจั้ดท าทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา จะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืเงนิค่าใชจ้่ายต่างๆได ้เนื่องจากเป็นรายการเหมา

จา่ยกบัตัวแทน ตา่งๆ หากเกดิกรณีผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจเขา้-ออกเมอืง ,กรมแรงงาน ,สายการบนิใน  

    ประเทศไทยหรอืประเทศตา่งๆ หรอือนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายของประเทศไทยและประเทศ 

    ต่างๆ การหลบหนี เขา้อกเมอืง หรอืเอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืการถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศต่างๆ ใน

กรณีอืน่ๆ 

10. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศหรอืออกต ัว๋โดยสารเอง กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่อง

บรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

11. โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั  

       การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ไดล้ว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯจะรักษา     
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        ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญัและไมส่ามารถเปลีย่นเป็นเงนิได ้

12. กรณุา อยา่ขดีเขยีน ฉกี หรอืประทบัตราใดๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ลงในหนงัสอืเดนิทางหากทางสายการบนิไม่

อนญุาตให ้เช็คอนิ หรอืต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงประเทศน ัน้ๆ ปฎเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษิทัไม่

รบัผดิชอบทกุกรณี  

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเปลีย่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีท่างสายการบนิ (กรณีทีบ่ตัรโดยสารสามารถเปลีย่นได)้ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บการจัดที่

น่ังของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ในกรณียกเลกิการ

เดนิทางและไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีต ัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของ

สายการบนิเทา่นัน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) หรอืเทศกาล เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักอาจเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญห่รอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอายทุีม่โีรคประจ าตวั หรอื ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์

ทัง้หมด 

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นทีร่ว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะและสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกดิประโยชน์สูงสุดในการ

เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ, อัน

เนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การ

ผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, 

พาหนะทอ้งถิน่, ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุและ/หรอืสว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทตู รวมถงึผู ้

มอี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยูเ่หนือ

การควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวทัง้ในหรอืต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวาม

คุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิ

พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทางไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การ



Page 16 of 16 

 

 

 

เดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้

ตามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท

จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิทีร่ว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


