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อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง 
ราคาทัวร ์ หมายเหต ุ

ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง พักเดีย่ว  

วันที ่5 - 10 ธ.ค. 65 38,999 38,999 11,900 วันพอ่ 

วันที ่12 - 17 ธ.ค. 65 35,999 35,999 11,900  

วันที ่19 - 24 ธ.ค. 65 37,999 37,999 11,900  

วันที ่26 - 31 ธ.ค. 65 49,999 49,999 15,900 ครสิตม์าส 

วันที ่2 –  7 ม.ค. 66 35,999 35,999 11,900  

วันที ่4 –  9 ม.ค. 66 35,999 35,999 11,900  

วันที ่9 –  14 ม.ค. 66 33,999 33,999 11,900  

วันที ่11 –  16 ม.ค. 66 35,999 35,999 11,900  

วันที ่16 –  21 ม.ค. 66 33,999 33,999 11,900  

วันที ่18 –  23 ม.ค. 66 35,999 35,999 11,900  

วันที ่23 –  28 ม.ค. 66 33,999 33,999 11,900  

วันที ่25 –  30 ม.ค. 66 37,999 37,999 11,900 Snow Festival Sapporo 2023 

วันที ่30 ม.ค. – 4 ก.พ. 66 39,999 39,999 15,900 Snow Festival Sapporo 2023 

วันที ่6 – 11 ก.พ.  66 45,999 45,999 15,900 Snow Festival Sapporo 2023 

วันที ่8 – 13 ก.พ.  66 43,999 43,999 15,900 Snow Festival Sapporo 2023 

วันที ่13 – 18 ก.พ.  66 35,999 35,999 11,900 Snow Festival Sapporo 2023 

วันที ่15 – 20 ก.พ.  66 33,999 33,999 11,900  

วันที ่20 – 25 ก.พ.  66 35,999 35,999 11,900  

วันที ่22 – 27 ก.พ.  66 33,999 33,999 11,900  

วันที ่27 ก.พ. – 4 ม.ีค. 66 35,999 35,999 11,900  

วันที ่1 – 6 ม.ีค. 66 31,999 31,999 11,900  

วันที ่6 – 11 ม.ีค. 66 33,999 33,999 11,900  

วันที ่8 – 13 ม.ีค. 66 31,999 31,999 11,900  

วันที ่13 – 18 ม.ีค. 66 33,999 33,999 11,900  

วันที ่15 – 20 ม.ีค. 66 31,999 31,999 11,900  

วันที ่20 – 25 ม.ีค. 66 33,999 33,999 11,900  

วันที ่22 – 27 ม.ีค. 66 31,999 31,999 11,900  

วันที ่27 ม.ีค. – 1 เม.ย. 66 35,999 35,999 11,900  

วันที ่29 ม.ีค. – 3 เม.ย. 66 35,999 35,999 11,900  

***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 
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 ***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการ

บนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 

วนัแรก  สนามบนิสวรรณภมู ิ                                                                                                    

 

23.00 น.       คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งตา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

AIR ASIA X มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเซะ - เมอืงอาซาฮคิาวา -สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่- ออน ทาวน ์อาซาฮคิาวา่ -อาบ

น า้แร ่ 

 

02.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเชะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ เทีย่วบนิที ่XJ 620 

  บรกิารอาหารเสริฟ์รอ้นและเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง (มือ้ที ่1) 

10.40 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง) 

หลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศญีปุ่่ นแลว้  

 

เทีย่ง บรกิารอาหาร (มือ้ที2่) SET BOX เพราะดว้ยความทีก่นิงา่ยและ

มรีสชาตทิีห่ลากหลายจงึเป็นทีถ่กูใจของคนญีปุ่่ นทกุเพศทกุวยั  

 

น าทา่นสู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ (ASAHIYAMA ZOO) เป็นสวน

สตัวท์ีม่ชี ือ่เสยีงในแถบรอบนอกของเมอืงอะซาฮคิาวา่กลางเกาะฮอก

ไกโด ซึง่ทางสวนสตัวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสตัวน์านาชนดิจากหลากหลายมมุมอง เป็น

เอกลักษณ์ทีไ่มเ่หมอืนสวนสตัวแ์หง่อืน่ๆ ไดแ้ก ่อโุมงคแ์กว้ผา่นสระวา่ยน ้าของเหลา่เพนกวนิ และโดม

แกว้ขนาดเล็กทีอ่ยูต่รงกลางของโซนหมขีัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  

สวนสตัวแ์หง่นีย้งัเป็นสวนสตัวแ์หง่แรกทีม่กีารจัดใหน้กเพนกวนิออกเดนิในชว่งฤดหูนาว (กรณีตรงกบัวัน

สวนสตัวปิ์ด จะจัดโปรแกรมอืน่ทดแทน)  

 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ ออิอน ทาวน ์อาซาฮคิาวา่ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องฮาซาฮคิาวา่ อสิระ

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกนั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ น 

อยา่ง คทิแคท สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ีเ่ชน่กนั 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3 ) ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก   Art Hotel Asahikawa  หรอืเทยีบเทา่ 
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น าทา่นไดส้มัผัสความเป็นญีปุ่่ นโดยแทก้บัการแชอ่อนเช็นธรรมชาต ิผา่นความรอ้นใตพ้ภิพเพือ่ผอ่น

คลายความเมือ่ยลา้ เลอืดลมเดนิดเีสรมิสขุภาพใหก้ระปรีก้ระเปรา่ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลชว่ยระบบการ

เผาผลาญของรา่งกายใหอ้ยูใ่นสภาพคงทีค่วามอศัจรรยแ์หง่การอาบน ้าแรแ่บบญีปุ่่ น 

 

วนัทีส่าม shikisai no ("Snow Land") - เมอืงโอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– นาฬกิา

ไอน า้ - โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

จากนัน้เดนิทางสู ่shikisai no ("Snow Land")        

                                                  

ห                                           

                            Snowmobile:          10,000 

         Snow Raft: 600-1,000          Banana Boat: 600-1,000          Sled: 

200          Tube: 200          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5) ณ รา้นอาหาร 

 

                 เมอืงโอตารุ (OTARU) เป็นเมอืงท่าส าคัญ

ของซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยูบ่นทีล่าด  ต ่าของภเูขา

เท็งง ุซึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวทีม่ชี ือ่เสยีง  

ชม คลองโอตาร ุหรอื “โอตารุอนุงะ” มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร 

ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง โดยมโีกดังเก่าบรเิวณโดยรอบซึง่

ไดรั้บการปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่ไฮไลทข์องทีน่ี ่คอื บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คลองแหง่



Page 5 of 14 

 

 

 

นี้สรา้งเมือ่ปี 1923 จากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แต่

ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลอง ครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือกีครึง่หนึง่ไวเ้ป็น

สถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร อสิระเดนิ

ชมตามอธัยาศัย  

 

น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีเป็นหนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรใีนญีปุ่่ น 

โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึง่ในสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง  

 

ชมนาฬกิาไอน า้โบราณ ตัง้อยูด่า้นหนา้ของตัวอาคาร  

 

จากนั้นน าท่านชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิมีชือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดีตนั้น

จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รอื แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของ

ใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงและเก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืง โดย

ก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ที่มอียู่มากมาย และผลงานที่มีชือ่เสยีงมากที่สุดของ

โรงงานแห่งนี้ก็คือโคมไฟแกว้  และลูกบอลแกว้น่ันเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวธิีการเป่าแกว้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วดว้ย 

 

ค า่     บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่6) เมนบูฟุเฟตป์ยูกัษ ์ พรอ้ม เบยีร ์ไวน ์สาเก ไมอ่ ัน้ *** เฉพาะกรุป๊ 

HAPPY TEAM เทา่น ัน้ !! 

 

ทีพ่กั   DAIWA ROYNET HOTEL / APA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่                           –                 - DUTY FREE-โรงงานช็อคโกแลต    

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่7) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

       ชม ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด หรอื อะคะเร็งงะ ในภาษาญีปุ่่ น

แปลวา่ อฐิสแีดง เป็นอาคารในสไตลน์โีอบาร็อคอเมรกิา โดยลอกแบบมาจาก
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อาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจ านวนมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้น 

ซึง่เป็นอฐิทีท่ าจากซโิรอชิแิละโทโยชริา่ ทีเ่ป็นหมูบ่า้นใกล ้ๆ เมอืงซปัโปโรอาคารทีเ่ห็นในปัจจุบันอยา่ง

งดงามนัน้ เป็นอาคารทีไ่ดรั้บการบูรณะซอ่มแซมใหม่ หลังจากถูกไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ.2454 ดว้ยความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกทีเ่หลอือยูเ่พยีงไมก่ีแ่ห่ง อาคารหลังนี้จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีน

ใหเ้ป็นสมบตัทิางวัฒนธรรมส าคัญของชาตเิมือ่ปีพ.ศ.2512 และยงัใชง้านรับรองแขกเมอืงทีม่าเยอืนอยู ่

 

น าทา่นเดนิทางไปตลาดอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุในซปัโปโร ตลาดโจไก อจิบิะ เป็นตลาดทีค่กึคักและ

มากมายไปดว้ยของฝากของดขีองซปัโปโรและผลติภณัฑจ์ากทั่วฮอกไกโด 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่ 8) ณ รา้นอาหาร 

 

       ชม โรงงานช็อคโกแลตอชิ ิ(ชมดา้นนอก) เป็นโรงงานผลติชอ็คโกแลตยีห่อ้ "ชโิรย่ โคยบโิตะ" 

(Shiroi Koibito) ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในเกาะฮอกไกโด ตัวอาคาร ของโรงงานถูกสรา้งขึน้ในสไตลย์โุรปที่

แวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไมใ้หท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากตามอธัยาศัย  

 

น าท่านสู่ JTC DUTY FREE อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้  เสือ้ผา้ น ้าหอม ต่างๆ ตาม

อธัยาศัย 

 

ค ่า     อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

ทีพ่ัก  T MARK CITY HOTEL SAPPORO / KARAKSA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ หบุเขาจโิกคดุาน ิ-  ศนูยอ์นรุกัษพ์นัธุห์ม ีสนี า้ตาล - ชอ้ปป้ิงยา่นทานกุโิคจ ิ                     

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่9) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบทส ึ 

น าทา่นชม หบุเขาจโิกคดุาน ิหรอื “หบุเขานรก” อยูใ่นเขตอทุยาน

แหง่ชาต ิShikotsu-Toya ทีเ่รยีกวา่หบุเขานรกนัน้เพราะทีน่ีม่ทีัง้บอ่

โคลนและบอ่น ้ารอ้นทีเ่ดอืดตามธรรมชาตกิระจายไปทัว่บรเิวณเสมอืนนรกทีม่ ีกระทะทองแดงทีม่คีวัน

รอ้นๆอยูต่ลอดเวลา และถอืเป็นแหลง่ก าเนดิน ้าแรแ่ละออนเซนทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุบนเกาะฮอกไกโด เป็น

บอ่โคลนเดอืด  ตามธรรมชาต ิอดุมไปดว้ยแรก่ ามะถันซึง่เกดิจากความรอ้นใตพ้ภิพ หบุเขานรกจโิกคดุานิ

มลีักษณะ เป็นเนนิ เขา มทีางเดนิใหนั้กทอ่งเทีย่วไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาตติลอดขา้งทาง  
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จากนัน้น าทา่นชม ศนูยอ์นรุกัษพ์นัธุห์ม ีสนี า้ตาล (ไมร่วมคา่เขา้ 850 เยน) ซึง่หมสีนี ้าตาลนัน้เป็นหมี

พันธุท์ีห่ายาก มถีิน่ก าเนดิในดนิแดนแถบไซบเีรยีและเกาะฮอกไกโด ปัจจบุนัพบได ้ในเกาะฮอกไกโด 

เกาะซาคารนิ และหมูเ่กาะครูนิเท่านัน้ แตก่ค็อ่นขา้งจะหาดไูดย้ากเพราะใกลส้ญูพันธุแ์ลว้ โดยศนูย์

อนุรักษ์ พันธุห์มสีนี ้าตาลแหง่นีภ้ายในมฝีงูหมสีนี ้าตาลนับรอ้ยตัวทา่มกลางธรรมชาตทิีส่มบรูณ์และ

เหมาะสม รวมทัง้ยงัม ีหมสีนี ้าตาลทีท่างศนูยส์ต๊าฟเอาไว ้ขอ้มลูเกีย่วกบัหมสี ีและยงัมรีา้นขายของที่

ระลกึทีเ่กีย่วกบัหมอีกีดว้ย 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่ 10) ณ รา้นอาหาร 

 

บา่ย        ชม ถนนทานกุโิคจ ิเป็นยา่นการคา้เกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร โดยมพีืน้ทีท่ัง้หมด 7 บล็อก 

ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ตา่งๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตร์

แลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ทัง้ยงัเป็นศนูยร์วมของเหลา่วัยรุน่ดว้ย เนือ่งจากมเีกมเซน็เตอร ์และตูห้นบี

ตุ๊กตามากมาย รอ้นดองก ีรอ้น100เยน  นอกจากนัน้ทีน่ีย่งัมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาด

ใหญ ่ 

น าคณะเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 

ค ่า     อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

ทีพ่ัก  T MARK CITY HOTEL SAPPORO / KARAKSA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก ซปัโปโร - สนามบนิชโิตเซะ -  กรงุเทพฯ                                                                                        

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่11) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

11.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิตเซะ สูส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ AIR ASIA X 

เทีย่วบนิที ่XJ 621 บรกิารอาหารเสริฟ์รอ้นและเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง (มือ้ที ่12) 

18.00 น.   เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 

 

 

หมายเหต ุ:  การใหบ้รกิารของรถบสัน าเทีย่วในประเทศญีปุ่่ น  ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ นน ัน้สามารถ

ใหบ้รกิารไดว้นัละไมเ่กนิ 12 ช ัว่โมง ไมส่ามารถเพิม่เวลาได ้ จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นตารางการ

ทอ่งเทีย่วในรายการเดนิทาง โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
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ประกาศส าคญั: รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระ

ขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ด ้

รว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศใน

รายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญีปุ่่ น (อพัเดท 26 ก.ย. 65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักทอ่งเทีย่ว ตัง้แต ่วันที ่11 ตลุาคม 65 

ทีเ่ดนิทางมาในรปูแบบคณะทัวร ์

�กลุม่สนี ้าเงนิ (เสีย่งต ่า) ประเทศไทยจัดอยูใ่นกลุม่นี ้

- ไมต่อ้งตรวจ RT-PCR ทีส่นามบนิญีปุ่่ น 

- ไมต่อ้งกกัตัว 

- นักทอ่งเทีย่วจ าเป็นตอ้งดาวนโ์หลดแอปพลเิคชัน่ลงในโทรศัพทส์ว่นตวัดังนี ้ 

1. My SOS เพือ่ตดิตอ่เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ กรณีฉุกเฉนิ ตอ้งการความชว่ยเหลอืเนือ่งจากสงสยัวา่อาจจะตดิเชือ้ ซึง่

สามารถท า VDO call ไดแ้ละแชทได ้ ตอ้งท าการลงทะเบยีนใหเ้สร็จกอ่นถงึญีปุ่่ น 6 ชัว่โมง และแอพตอ้งเปลีย่นจากสี

แดงเป็นสเีหลอืงเมือ่อพัโหลดผลตรวจ PCR แลว้ เปลีย่นเป็นสเีขยีว 

2.Google maps ลิง้คก์บั My SOS เพือ่ทราบ location Real Time ตลอดเวลาทีอ่ยูใ่นญีปุ่่ น 

3.ลงทะเบยีน Visit Japan ผา่นลิง้ https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง  

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  

2.เตรยีมเอกสาร International Vaccinated Certificate ทีไ่ดรั้บการฉีดวัคซนีครบโดสจ านวน 3 เข็ม ทีอ่อกโดยกรม

ควบคมุโรคกระทรวงสาธารณสขุ โดยใบรับรองวคัซนีตอ้งเป็นภาษาองักฤษและออกโดยสถาบนัของรัฐบาลเทา่นัน้ หรอื 

สามารถใชใ้บรับรองจาก application หมอพรอ้มได ้ โดยวคัซนีเป็นไปตามทีอ่งคก์รอนามยัโลก (WHO) ใหก้ารรับรอง 

ทัง้หมด 7 ยีห่อ้ ไดแ้ก ่ Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca, 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 

จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ น
ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทกุกรณีผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรับผดิชอบคา่ปรับที่
ประเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ทีีน่ั่งวา่งหรอืตามวันเดนิทางของตั๋ว

เครือ่งบนิทัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ตจ่ะท า
การ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนื
เงนิบางสว่น 
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Covishield (Serum Institute of India, Oxford/AstraZeneca formulation), Sinopharm (Beijing) และ Sinovac 

สามารถฉีดแบบสตูรเดยีว หรอื 3เข็ม แบบไขวไ้ด ้

3. ส าหรับผูท้ีไ่ดรั้บวคัซนีไมค่รบ 3 เข็ม ตอ้งมใีบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 72 

ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง (ใบรับรองระบขุอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ)   

► เด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี ทีไ่มไ่ดรั้บวัคซนี สามารถเดนิทางพรอ้มผูป้กครองทีฉี่ดครบ 3 เข็มตามเกณฑไ์ดเ้ลย แตถ่า้

ผูป้กครองฉดีไมค่รบ เด็กจ าเป็นตอ้งแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. กอ่นออกเดนิทาง 

ขอ้มลูการเขา้ประเทศญีปุ่่ นอพัเดท ณ วันที ่26 ก.ย. 65 อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัทางรัฐบาลญีปุ่่ น 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางประมาณ 10 

วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดย

ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิท

จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 21,000 บาท กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์ 

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วันกอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีบรษัิทฯจ าเป็นตอ้งออกตั๋วกอ่นทา่น

จ าเป็นตอ้งช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั** ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-

กลับและจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิท

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.   คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.   คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 

5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.   คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี

7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.   

8. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

9. คา่ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองคา่รักษาพยาบาล วงเงนิทา่นละ 50,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

10.                     1 ข  /วัน 

11.                        ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (ตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี โปรดแจง้เจา้หนา้ที)่ 
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ราคาทวัรไ์มร่วม  

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ที่

สัง่เพิม่ 

2. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 

3. คา่ท าวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 

4. คา่ตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทาง 72 ชัว่โมง หรอื ATK 24 ชัว่โมง  กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย 

5. คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,

การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย

และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

6. หากหน่วยงานรัฐบาลไทย หรอื ญีปุ่่ นมกีารปรับเปลีย่นขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการกกัตวัเพิม่เตมิ หรอื ขอเรยีกตรวจ

โรคเพิม่เตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิ 

7. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,900 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิในวนัเช็คอนิ) 

8. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน

ดงักลา่ว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์

 

 

เงือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี่ยนวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทาง ไม่นอ้ยกว่า 45 วัน ก่อนการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้

หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางท่านใหม่มาแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้และมคีา่ใชจ้า่ยในการเปลีย่นชือ่

ส าหรบัผูเ้ดนิทางใหม ่

2. กรณีวันเดนิทาง ไมต่รง กบัวันหยดุนักขตัฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี ้

ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางท่านใหม่มาแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได  ้ และมคีา่ใชจ้า่ยในการเปลีย่นชือ่ส าหรบัผู ้

เดนิทางใหม ่

3. กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดนิทาง (นับรวมเสาร์-อาทติย)์ ผูจ้องทัวร์ไม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรือ

เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 

4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระค่าตั๋วโดยสารเพิม่ดว้ย

ตนเองจากคา่ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  

5.ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางไดท้กุกรณี 
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เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ ี

ชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้

ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิ

ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ 

และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่ทวัร ์100% 

ของคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ หลงัหกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 

2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมด

ของาทวัร ์ทีช่ าระมาแลว้ 

2.3 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิาทวัร ์100% ของ

คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  

กรณีเป็นกรุ๊ปเหมา ขึน้อยูก่บัขอ้ตกลงระหวา่งบรษัิท ทัวรผ์ูข้ายและผูซ้ ือ้เทา่นัน้ 

เนื่องจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจัดเตรยีมน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่วล่วงหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ

โดยสาร การจองโรงแรมทีพ่ัก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจ าหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ จะไมม่ี

การคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้ 

วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  

วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  

หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น 

6.ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณี 

 

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 อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก

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

เนือ้สตัว ์   ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับใน

อตัราทีส่งูมาก 

 

หมายเหต ุ

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืไม่ใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร ์ไม่ว่าบางสว่นหรอื

ทัง้หมดหรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 

15 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ี

นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทาง

ใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์  

6.ภมูอิากาศและเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักท่องเทีย่ว

สว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

7.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก 

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตุสดุวสิัย

อืน่ เป็นตน้(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

8. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 

9.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจาก

อบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความ

รับผดิชอบของบรษัิททวัร)์ 

10.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่าน

อาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่น

เดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 
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11. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความ

ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

12. ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารดุ เปียกน ้า การขดีเขยีนรปูตา่งๆหรอืแมก้ระทั่งตราป๊ัมลายการต์นู ที่

ไมใ่ชก่ารประทับตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรณุาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการเดนิทางทกุครัง้ หาก 

ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

13.กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่ทา่น

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทาง

บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

14.กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 
 
 
 
 
 

 
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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 
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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 

 


