
 

 
  

 

 

เยอืนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั สมัผสัความงามของเกาะฮอกไกโด                                 

อาณาจกัรแห่งกลอ่งดนตรีนบัหม่ืนช้ิน ดื่มดํา่กบัความงามของเมืองโอตารุ 

เพลิดเพลินไปกบัความน่ารกัฉลาดแสนรูข้องหมีสีนํ้าตาลนบั 100 ตวั 

ชอ้ปป้ิงกนัแบบจุใจ MITSUI OUTLET   
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พิเศษ!!! บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว 

เดินทาง 3-7/ 10-14 / 16-20 พฤศจกิายน  2560 

ราคาเพียง  29,999.-  บาท  

 
 



 

 
  

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตหูมายเลข 6 เคานเ์ตอร ์N สายการบิน HONG 

KONG AIRLINES เพ่ือเตรยีมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ชิโตเสะ-ฮอกไกโด-ชอ้ปป้ิงทานุกิโคจ ิ

04.00 น. เดินทางบินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX774 (มีจอสว่นตวัทุกที่นัง่) 

08.05 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) 

09.15 น. เดินทางสู่ญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบิน HX690 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง  

 (มีจอสว่นตวัทุกที่นัง่) 

15.10 น. เดินทางถึง  สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด  ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจ

คนเขา้เมืองของประเทศญ่ีปุ่นแลว้ นาํท่านเดินทางสู่  เมืองซปัโปโร  เมืองหลวงของเกาะ 

ฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจรญิอนัดบั 5 ของญี่ปุ่น ผงัเมืองซปัโปโรมีลกัษณะคลา้ยตาราง

หมากรุกซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและเมืองทัว่ไปในญ่ีปุ่นซ่ึงไดร้บัคาํแนะนําและพฒันา

จากผูเ้ชี่ยวชาญชาวอเมริกนั ดงัน้ันผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็นส่ีเห ล่ียมผืนผา้ตามพ้ืนฐานการ

วางผงัเมืองของอเมริกา จากน้ัน นําท่านชอ้ปป้ิงท่ี ทานุกิโคจ ิเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนน

คนเดินท่ีมีหลงัคามุงบงัแดดบงัฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีรา้นคา้ตั้งเรียงรายอยู่

กวา่ 200 รา้นคา้ตั้งขวางในแนวตะวนัออก- ตะวนัตกอยูร่ะหวา่งสถานี  Subway Odori และ 

Susukin  **อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสนิคา้** 

ที่พกั  TOYA ONSEN HOTEL HANABI หรอื TOYA KANKO HOTEL ระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สาม หุบเขานรกจโิกกุดานิ  - ”ทะเลสาบโทยะ  – นัง่กระเชา้ไฟฟ้าสูภู่เขาไฟอุสุ ซาน – สวน

หมีโชวะชินซงั - มิตซุย เอา้ทเ์ล็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 นําท่านเดินทางสู่ โนโบรเิบทสึ”เมืองท่ีเป็นเมืองตากอากาศชื่อดงัแหง่หน่ึงของญ่ีปุ่น มี

ชื่อเสียงดา้นออนเซ็น เป็นเมืองท่ีเหมาะสาํหรบัไปพกัคา้งคืนและเขา้ออนเซ็นเป็นอยา่งยิง่ นํา

ท่านชม หุบเขานรกจโิกกุดานิ เกิดจากภเูขาไฟท่ียงัไม่ดบัก่อใหเ้กิดน้ําพุรอ้นและบ่อโคลน

เดือดเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติท่ีน่าชม 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบแอ่งภเูขาไฟท่ีมีเกาะใหญ่อยูต่รงกลาง จากน้ันนํา

ทุกท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้าสูภู่เขาไฟ อุสุซาน เป็นภเูขาไฟท่ี ทาํใหเ้กิดทะเลสา บโทยะขึ้ นมา 

จากหลกัฐานพบวา่ ภเูขาไฟลกูน้ีมีการปะทุขึ้ นมาทุกๆ  20-50 ปี ดงัน้ันจึงทาํใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงภุมิทศัน์ของพื้ นท่ีแถบน้ีอยา่งต่อเน่ือง ล่าสุดมีการปะทุไปเม่ือปี พ .ศ. 2543 บน



 

 
  

ยอดเขาจะเห็นปากปล่องภเูขาไฟท่ียงัคุกรุ่นมีควนัสีขาวลอยขึ้ นมาตลอดเวลา  (ขึ้ นอยูก่บัสภาพ

อากาศ) จากน้ันนําท่านสู่ สวนหมีโชวะชินซงัเพื่อชมความน่ารกัฉลาดแสนรูข้องหมีสีน้ําตาล

นับ 100 ตวั ท่ีใกลส้ญูพนัธุแ์ละหาดไูดย้าก ในญ่ีปุ่นน้ีจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่าน้ัน  

ชาวไอนุเชื่อกนัวา่หมีสีน้ําตาลน่ีถือเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่าน  ชอ้ปป้ิงที่มิตซุย เอา้ทเ์ล็ต  (MITSUI OUTLET) ศนูยร์วมแฟชัน่ทนัสมยั แหล่ง

รวมพลของสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัจากทัว่โลกประกอบดว้ยแบรนดด์งัถึง 128 แบรนด์ อาทิ

เชน่ Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพรอ้มดว้ยสินคา้สาํ หรบัทุกคนตั้งแต่สินคา้

แฟชัน่หญิงชาย และเด็ก  จนถึงอุปกรณกี์ฬา และสินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ีภายในหา้ง  ยงัมีศนูย์

อาหารขนาดใหญ่ ท่ีจุได ้650 ท่ีนัง่ และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซ่ีงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสินคา้

ทอ้งถ่ินและสินคา้จากฟารม์สดมาขายอีกดว้ย 

  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสนิคา้ 

พกัที่  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO ระดบัเดียวกนั 

วนัที่สี ่ เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑเ์ครือ่งแกว้  – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี   - DUTY 

FREE - ซปัโปโร  - เตม็อิ่มกบับุฟเฟ่ตข์าปู 3 ชนิด 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  เมืองโอตารุ  ซ่ึงถือเป็นเมืองท่าท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก  

รวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนน้ัน  ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวนัตกเน่ืองจากใน

อดีต เมืองโอตารุไดร้บัอิทธิพลมาจากการทาํการคา้ระหวา่งประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศในแถบ

ยุโรป อิสระใหท่้านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอนัสวยงามน่าประทบัใจ 

คลองโอตารุเป็นคลองท่ีเกิดขึ้ นจากการถมทะเล สรา้งเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเสน้ทาง

ขนถ่ายสินคา้จากเรือใหญ่สู่โกดงัในเมือง  ภายหลงัเลิกใชจ้ึงถมคลองคร่ึงหน่ึงเป็ นถนนสาํหรบั

นักท่องเท่ียวแทนโกดงัต่างๆ  ซ่ึงเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสญัลกัษณข์องเมือง  และได้

ปรบัปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของท่ีระลึกนัน่เอง  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   



 

 
  

นําท่านชม พิพิธภณัฑเ์ครือ่งแกว้  โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ  จึงทาํใหเ้คร่ือง

แกว้ท่ีออกมามีรปูแบบและสีท่ีแตกต่างกนั  จากน้ันนําท่านชม พิพิธภณัฑก์ล่องดนตร ี ซ่ึงมี

อายุเกือบรอ้ยปี  ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรปูแบบต่างๆ  สวยงามมากมายท่ีถูกสะสมมา

จากอดีตจนถึงปัจจุบนั  อีกทั้งยงัสามารถเลือกคิดแบบทาํกล่องดนตรีในสไตลข์องตวัเองขึ้ นมา

เป็นท่ีระลึกหรือเป็นของฝากใหค้นรกัไดอี้กดว้ย 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน นําท่านชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองสาํอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ีรา้นคา้

ปลอดภาษี DUTY FREE อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ณ ภตัตาคาร  พิเศษกบัเมนู  บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งปู 3 ชนิด และอาหา ร

ทะเลนานาชนิด อาทิเช่น ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชิมิ

สดๆ และซูชิหนา้ตา่งๆ 

 

 

 

 

พกัที่  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO ระดบัเดียวกนั 

วนัที่หา้ ศาลเจา้ฮอกไกโด– ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม ศาลเจา้ฮอกไกโด  ศาลเจา้ประจาํเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชินโต ท่ีสรา้งตั้งแต่ปี 

1871 ซ่ึงแต่เดิมศาลเจา้น้ีมีชื่อวา่ศาลเจา้ซปัโปโร และชาวฮอกไกโดต่างใหค้วามเล่ือมใส

ศรทัธามาก เพราะเชื่อกนัวา่เป็นท่ีสถิตของเทพเจา้โยฮะชิระ ผูพิ้ทกัษ์เกาะฮอกไกโดและคอย

ปกปักษ์รกัษาชา วเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก ดินแดนแหง่น้ี ดงัน้ันคนทอ้งถ่ิ นจึงนิยมไป

สกัการะไม่ขาดสาย เพื่อเป็นขวญัและกาํลงัใจ 

 

 

 



 

 
  

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย  นําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย   

14.55 น. นําทุกท่านเหิรฟ้ากลบัสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบิน HX693 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง  

 (มีจอสว่นตวัทุกที่นัง่) 

20.20 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK เกาะฮ่องกง 

02.00 น. นําทุกท่านเหิรฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย  โดยเท่ียวบิน  HX767 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบน

เครือ่ง (มีจอสว่นตวัทุกที่นัง่) 

03.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

****************************************** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนทาํการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้รกิาร *** คณะยนืยนัการเดินทางท่ี 15 ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์

 
อตัราค่าบริการ“ 

 

กาํหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

03-07 พฤศจกิายน  2560 29,999 29,999 29,999 10,000 21,999 

10-14 พฤศจกิายน  2560 29,999 29,999 29,999 10,000 21,999 

16-20 พฤศจกิายน  2560 29,999 29,999 29,999 10,000 21,999 

*หมายเหต ุกาํหนดการเดินทาง 16-20 พ.ย. 2560 อา้งอิงไฟลท์ดา้นล่างตามน้ี* 

HX762 BKK-HKG 03.30 – 07.05 

HX690 HKG-CTS 12.00 – 17.55 

HX691 CTS-HKG 16.10 – 22.00 

HX761 HKG-BKK 23.50 – 02.25 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 2000 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 



 

 
  

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่าน ละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการ

คืนมดัจาํทั้งหมด  เน่ืองจากทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครือ่งบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นที่

เรยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามนัท่ียงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาชาํระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 2. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.ไม่เกิน2ชิ้ น /ท่าน  

 ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้ง มคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า 

ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหา รและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 2,000 เยน/ทริป/ตอ่ทา่น 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เง่ือนไขการชาํระค่าบรกิาร 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่

เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอน

การตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

2. สิ่งที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่นได ้

(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) 

ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

4. กาํหนดการเดินทางระหว่างที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

 
  

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็ คของ

ท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการ

ของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร  ทางบริษัทไม่รบั

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการ คืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารก ารขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระ

แลว้ ***ในกรณีที่วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่ นอ้ยกว่า 

45 วนั 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ  50 ของค่าบริการท่ีชาํระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนํา

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ

หรือค่าบริการทั้งหมด   



 

 
  

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขั ตฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หา กท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไม่วา่

บางส่วนหรือทั้งหมด  หรือถูกปฏิเสธการเขา้- ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมี นักท่องเท่ียวร่ วมเดินทางนอ้ย กวา่ 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั นักท่องเท่ียวหรือ เอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง

สาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่ม จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ี

ทางบริษัทกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํ

นําหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง  และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ือง บิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ งน้ี บริษัทจะ

คาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณี ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า ภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  



 

 
  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท แล ะ

สามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศ ญ่ีปุ่น  มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผกั 

ผลไมส้ด  ไข ่เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ 

จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสงูมาก 


