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รหัสโปรแกรม : 14555 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

NOBORETBETSU JOZANKEI SAPPORO (5D3N) 

“CTS09 HOKKAIDO LUXURY” 
สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 

 

 
บินด้วยสายการบินไทย  (TG) : ขึน้เคร่ืองสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 



2 
 

TG 670 BKK(กรุงเทพ) - CTS(ชโิตเสะ) 23.45 – 08.30 

TG 671 CTS(ชโิตเสะ)- BKK(กรุงเทพ) 10.30 – 15.30 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (2 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
 

วนัท่ี 1  กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู)                                                                                                                         (-/-/-) 

 

20.30  คณะพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบนิไทย 

เคาน์เตอร ์D เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้า

ทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

** ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษ

ปรบัและจบั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ** 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.45  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ

ที ่TG670    ** เทีย่วบนิน้ี บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ชัว่โมง ** 

http://bit.ly/2NMk5YE
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 วนัท่ี 2 
สนามบินชิโตเสะ  – โนโบริเบทสึ  – หบุเขานรก จิโกกดุานิ -  สวนหมีโชวะ – กระเช้าอซุุซงั – 
ทะเลสาบโทยะ                                                                                                                (-/L/D) 

06.20  เดนิทางถงึ สนามบินนานาชาติชิโตเสะ  (เวลาท้องถิ่นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม.) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเข้า

เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโนโบริเบต็สึ (NOBORIBETSU) เป็นเมอืงในกิง่จงัหวดัอบิุร ิในจงัหวดัฮอกไกโด ของ 

     ประเทศญีปุ่่ น จดัตัง้ในฐานะต าบล เมือ่ ค.ศ. 1961 ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของนครซปัโปโร นอกจากเมอืง

ยงักนิพืน้ทีข่องอุทยานแห่งชาตชิโิกะส ึ- โทยะ บางส่วนดว้ย เนื่องดว้ยตวัเมอืงเป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่บนปากแม่น ้า

ดงันัน้จงึมพีื้นทีค่่อนขา้งแคบ ซึ่งห่างจากชายฝัง่ราว 6 กโิลเมตร ยงัเป็นที่ตัง้ของ โนะโบะรเิบะสึ-ออนเซน็ ที่

ผู้คนสามารถเพลดิเพลนิกบัน ้าพุรอ้นจ านวนมาก โดยที่นี่ เป็นหนึ่งในรสีอรท์ที่มชีื่อเสยีมากในประเทศญี่ปุ่ น 

และถอืเป็น "เมอืงน ้าพุรอ้น" ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในในฮอกไกโด ซึง่สถานทีแ่ห่งนี้ ยงัเป็นทีต่ ัง้ของ หุบเขานรก จโิกกุดา

นิ นอกจากนี้ โนโบรเิบ็ตสึ ยงัเป็นที่ตัง้ของอุทยานหมสีนี ้าตาล ซึ่งเป็นหมเีฉพาะถิ่นของฮกไกโด ซึ่งหมสีี

น ้าตาล ทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์อยา่งหนึ่งของเมอืงนี้อกีดว้ย   

     น าท่านเดนิทางสู่ หบุเขานรก จิโกกดุานิ (JIKOKUDANI) มคีวามหมายว่าหุบเขาผานรก หุบเขาผานรก แห่ง

นี้เกดิจากภเูขาไฟซึง่ยงัไมด่บัจงึก่อใหเ้กดิน ้าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืด อนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี่

ยงัคงอยูช่ ัว่กลัป์ อุดมไปดว้ยแรก่ ามะถนัซึง่เกดิจากความรอ้นใตด้นิ บรเิวณดา้นบนของผวิดนิจะมแีร่

ก ามะถนัสหลอืงเป็นจ านวนมากสวยงามแปลกตาแบบทีไ่มเ่คยพบเหน็ทีไ่หนมาก่อน  



4 
 

 
กลางวนั     บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าทุกท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้าสู่ภเูขาไฟอุสุซาน (USUZAN) เป็นภูเขาไฟที่ท าใหเ้กดิทะเลสาปโทยะ

ขึน้มา จากหลกัฐานพบว่า ภเูขาไฟลกูนี้มกีารปะทุขึน้มาทุกๆ 20-50 ปี ดงันัน้จงึท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงภุมิ

ทศัน์ของพืน้ทีแ่ถบน้ีอยา่งต่อเนื่อง ล่าสุดมกีารปะทุไปเมือ่ปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเหน็ปากปล่องภูเขาไฟที่

ยงัคุกรุน่มคีวนัสขีาวลอยขึน้มาตลอดเวลา (ขอสงวนสทิธิใ์นกรณยีกเลกิ ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)     
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 จากนัน้น าท่านสู่ สวนหมีโชวะชินซงั (SHOWA SHINZAN BEAR PARK) เพื่อชมความน่ารกัฉลาดแสนรู้

ของหมสีนี ้าตาลนับ 100 ตวั ที่ใกลสู้ญพนัธุ์และหาดูได้ยาก ในญี่ปุ่ นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านัน้ 

ชาวไอนุเชื่อกนัว่าหมสีนี ้าตาลนี่ถอืเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอกีดว้ย อสิระใหท้่านชม จุดชมววิไซโร ความ

สวยงามของเมอืงฮาโกดาเตะยามค ่าคนื ซึง่เป็นจดุชมววิทีส่วยทีสุ่ดตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่ น ซึง่อยู่

บรเิวณเดยีวกนั เมือ่ท่านยนือยูบ่นจดุชมววิท่านสามารถมองเหน็ทะเลสาปโทยาโกะทัง้หมด ทะเลสาบกลางน ้า

ทีโ่อบลอ้มดว้ยภเูขา  

 
น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบโทยะ (TOYA LAKE) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มเีส้นรอบวงยาว

ประมาณ 40 กิโลเมตร เกดิจากปากปล่องภูเขาไฟ ซึ่งเกดิจากการระเบดิตวัของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปี

มาแลว้ ซึง่ทะเลสาบทีเ่กดิจากระเบดิครัง้นัน้ไดแ้ก่ ทะเลสาบชคิอ็ทส ึ(LAKE SHIKOTSU) ทะเลสาบคทัทะระ 

(LAKE KATTARA) ทะเลสาบฮงัเงต็ส ึ(LAKE HANGETSU) และทะเลสาบโทยะ ในบรรดาทะเลสาบทีเ่กดิขึน้



6 
 

นัน้ ทะเลสาบโทยะ ถือว่าเป็นทะเลสาบที่มีธรรมชาติที่สวยงามมากกว่าแห่งอื่นด้วยมีภูเขาไฟอยู่กลาง

ทะเลสาบ รอบบรเิวณทะเลสาบโทยะมแีหล่งอาบน ้าแร่ชัน้ดใีห้ได้แช่กนัอีกด้วย และทะเลสาบแห่งนี้มคีวาม

พเิศษตรงทีน่ ้าจะไมแ่ขง็ตวัในช่วงฤดหูนาว ในหน้ารอ้น อากาศกเ็ยน็สบาย เหมาะส าหรบัเดนิเล่น ปัน่จกัรยาน 

หรอืล่องเรอืชมทวิทศัน์อนังดงาม 

ไดเ้วลาอนัสมควรพาทุกท่าน สู่โรงแรมทีน่ิเซโกะ 

ค า่      บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 
ท่ีพกั       TOYA KANKO HOTEL , TOYA LAKE หรือเทียบเท่า 

จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ผอ่นคลายกบัการแช่น ้าแร่ ออนเซน็ธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือว่าหาก
ได้แช่น ้าแร่ออนเซ็น ธรรมชาติน้ีแล้ว จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการ

หมนุเวียนโลหิตดีขึ้น 
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เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโจซงัเค เป็นเมอืงทีม่แีหล่งออนเซน็ขึน้ชื่อทีสุ่ดในฮอกไกโด เพราะไมไ่กลจากซปัโปโร 

มทีีพ่กัสวยงามท่ามกลางธรรมชาต ิโดยเฉพาะช่วงใบไมเ้ปลีย่นส ีผูค้นจะนิยมไปเดนิเขาชมธรรมชาตกินัอย่าง

คบัคัง่ 

น าท่านสู่ เข่ือนโฮเฮเคียว สมัผสัความยิง่ใหญ่ของเขื่อนคอนกรตีโค้งมคีวามสูงถงึ 102.5 เมตร สรา้งเสรจ็

สมบูรณ์ในปีค.ศ.1972 โดยมจีุดประสงคเ์พื่อบรหิารจดัการน้้าของแม่น ้าโฮเฮและผลติกระแสไฟฟ้า เขื่อนนี้ถอื

เป็นสถานทีท่่องเที่ยวขึน้ชื่อแห่งหนึ่งของเมอืง อกีทัง้ยงัเป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสใีนฤดูใบไมร้่วงทีข่ ึน้ชื่ออย่าง

มากอกีดว้ย 

 

จากนัน้น าท่าน ชมใบไม้เปล่ียนสีท่ีสะพานแขวนฟูตามิซ่ึงเป็นสะพานสีแดงสด ถูกสร้างเป็นทางข้าม

แม่น ้าโทโยฮริะ ซึง่ล้อมรอบดว้ยธรรมชาตอิย่างแทจ้รงิ ในช่วงฤดูใบไมเ้ปลีย่นสทีีน่ี่ถอืว่า ตดิ 1 ใน 5 สถานที่

ยอดฮติทีสุ่ดในการดใูบไมเ้ปลีย่นของเกาะฮอกไกโด (การเปลีย่นสขีองใบไมข้ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

วนัท่ี 3 
โจซงัเค – เข่ือนโฮเฮเคียว  –สะพานแขวนฟตุามิ – คลองโอตาร ุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – 
พิพิธภณัฑเ์คร่ืองแก้ว - ร้านกาแฟ ฮลัโหล คิตต้ี – อิออน – ซบัโปโร                            (B/L/-)                                                     
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เท่ียง       บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านสู่ เมืองโอตาร ุโอตารุเป็นเมอืงท่าส าคญัส าหรบัซปัโปโร และบางส่วนของเมอืงตัง้อยู่บนทีล่าดต ่าของ

ภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มชีื่อเสยีง คลองโอตารุ หรอื โอตารุอุนงะ มคีวามยาว 1.5 

กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอตาร ุโดยมโีกดงัเก่าบรเิวณโดยรอบปรบัปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่

บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนี้สรา้งเมื่อปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อใช้ส าหรบัเป็น

เสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเกบ็ไวท้ี่โกดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึ่งเพื่อท าถนนหลวง

สาย 17 แล้วเหลอือคีรึง่หนึ่งไว้เป็นสถานทีท่่องเที่ยว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดนิเท้า

กวา้งประมาณ 2 เมตร 
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 จากนัน้น าท่านชม พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ซึง่มอีายุเกอืบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรใีนรปูแบบต่างๆ     

สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจุบนั อกีทัง้ยงัสามารถเลอืกคดิแบบท ากล่องดนตรใีนสไตล์

ของ ตวัเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรกัไดอ้กีดว้ย  

น าท่านชม พิพิธภณัฑ์เคร่ืองแก้ว โดยการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จงึท าใหเ้ครื่องแก้วที่ออกมามี    
รปูแบบและสทีีแ่ตกต่างกนั 
เดนิทางสู่ ร้านกาแฟ ฮลัโหล คิตต้ี เพลดิเพลนิกบับรรยากาศน่ารกัๆ ของตวัการต์ูนแมวชื่อดงั คติตี ้ใหท้่าน

ไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และถ่ายรปูตามอธัยาศยั 

น าท่านช้อปป้ิง ณ ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ อิออน มอลล ์(AEON MALL) เป็นห้างสรรพสนิค้าที่นิยม
นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิภายในตกแต่งในรปูแบบทีท่นัสมยัสไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า  1 5 0 
รา้นจ าหน่ายสนิค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยงัมรีา้นเสื้อผ้าแฟชัน่มากมาย 
เช่น MUJI , 100 YEN SHOP , SANRIO STORE , CAPCOM GAMES ARCADE และซุปเปอรม์ารเ์กต
 ขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึง่บางรา้นไม่ต้องเสยีภาษสีนิคา้ส าหรบันักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิส่วนรา้นอาหารก็มี
ให ้ เลอืกมากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศูนยอ์าหาร    

ค า่       เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
       จากนัน้น าท่านกลบัสู่โรงแรมทีพ่กั 
พกัท่ี          MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO  หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ี 4 ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซปัโปโร – สวนโอโดริทานป ู3 ชนิด – DUTY 

FREE –  โรงงานชอ็กโกแลต  – มิตซุย เอ้าทเ์ลต็  - สนามบิน                                  (B/L/-) 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดนิทางสู่ ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด (GOVERNMENT HOUSE OF HOKKAIDO) เริม่ก่อสรา้ง

เมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์ีโอบารอ็คอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกว่า 2.5 ลา้นก้อนเป็นอฐิทีท่ ามาจากหมู่บา้น

ซโิรอิชแิละโทโยชริ่า ตึกนี้ผ่านการใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามที่เห็นนัน้ได้รบัการบูรณะ

ซ่อมแซมใหมห่ลงัจากถูกไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ. 2454 แต่ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลอือยู่ไม่กี่

แห่ง จงึไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัทิางวฒันธรรมส าคญัของชาตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512  

 
น าท่านเดนิทางสู่ หอนาฬิกาซปัโปโร (SAPPORO CLOCK TOWER) เป็นหอนาฬกิาทีเ่ก่าแก่มากและเป็น
อีกสญัลักษณ์ที่ส าคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของ
มหาวทิยาลยั ฮอกไกโด แต่ได้ปรบัเปลี่ยนสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆงัตบีอกเวลาตัง้แต่ พ.ศ.2424 จนถงึ
ปัจจุบนัก็ยงัสามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมอืงซปัโปโรมานานจงึได้รบัการขึ้น
ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่ าคญัอกีแห่งหนึ่งของญีปุ่่ น 
 จากนัน้น าท่านพกัผ่อนหย่อนใจกนัต่อที ่สวนสาธารณะโอโดริ(ODORI PARK) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงซปัโปโร 

แบบว่าถา้มาถงึบรเิวณกลางเมอืงแลว้เหน็แน่ๆเพราะมนัโดดเด่นมากๆเลยล่ะค่ะ ซึง่แยกเมอืงออกเป็นสองฝัง่ 

คอืทางทศิเหนือและทศิใต ้มทีีจ่อดรถกวา้งประมาณกโิลมตรครึง่ กนิพืน้ทีถ่งึ 12 บลอ็กของเมอืงนี้ทเีดยีวนะคะ 

สวนแห่งนี้ในช่วงฤดูร้อนนี่ก็จะเป็นเสมอืนแหล่งโอเอซิสของเมอืงที่เต็มไปด้วยความเขยีวขจแีละดอกไม้

หลากหลายสายพนัธุ์ ยิง่ในช่วงฤดูหนาวนี่เรยีกว่าส าคญัมากๆ เพราะจะเป็นสถานที่หลกัในการจดัเทศกาล

หมิะซปัโปโรนัน่เอง 
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เท่ียง          บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  พิเศษ !! เมนูบฟุเฟ่ต์ป้ิงย่างป ู3 ชนิด ปซููไว ปขูน ปทูาราบะ และ                                    
                    อาหารทะเลนานาชนิด !! ซาชิม และ ซูชิหน้าต่างๆ  

 
               



12 
 

  น าท่านเดินทางสู่ ร้านค้า DUTY FREE ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น 

เครือ่งส าอางค ์ โฟมลา้งหน้า วติามนิต่างๆ เซรัม่ คอลลาเจน ฯลฯ 

                น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต (CHOCOLATE FACTORY) ที่หมู่บ้านอชิยิะซึ่งเป็นแหล่งผลติ

ช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่ น ท่านสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลตต่างๆและที่พลาดไม่ได้เลยคือ 

ชอ็กโกแลตสขีาวแด่คนรกั (SHIROI KOIBITO) ซึง่เป็นชอ็กโกแลตทีข่ ึน้ชื่อทีสุ่ดของทีน่ี่เลยทเีดยีว หรอืเดนิ

ถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบับรรยากาศโดยรอบทีต่กแต่งดว้ยสวนดอกไมส้วยงาม สไตลย์ุโรป นอกจากนี้ท่านจะได้

เลอืกซือ้ชอ็คโกแลตทีห่าซือ้ทีไ่หนไมไ่ด ้และท่านกย็งัจะไดช้มประวตัคิวามเป็นมาของโรงงานอกีดว้ย 

 
             

 น าท่านเดนิทางสู่ มิตซุย เอ้าท์เลต็ (MITSUI OUTLET) ศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัแหล่งรวมพลของสนิค้า      

แบรนดเ์นมชื่อดงัจากทัว่โลกประกอบดว้ยแบรนดด์งัถงึ 128 แบรนด ์อาทเิช่น COACH ARMANI, RALPH 

LAUREN, SEIGO เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรบัทุกคนตัง้แต่สนิคา้แฟชัน่หญงิชาย และเดก็ จนถงึอุปกรณ์

กฬีา และสนิคา้ทัว่ไป ถดัไปจากหา้งสรรพสนิคา้ยงัมโีรงภาพยนตร ์HUMAX CINEMA เปิดใหบ้รกิาร 

ค า่               เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั                          
       ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั                                                                                                                  

พกัท่ี           MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO  หรือเทียบเท่า 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
10.00        ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิไทยเทีย่วบนิ

ที ่TG671   ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 7 ชัว่โมง ** 
15.30       เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความ 
               ประทบัใจ 

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

วนัท่ี 5 สนามบินชิโตเสะ – สวุรรณภมิู                                                                                  (B/-/-) 
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** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุา

สอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียน

ไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้ง

ให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่เกิน 

12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่าน

ละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน
อตัรา  
ท่านละ 

เดือนทางตลุาคม 2562 
16 – 20 ตลุาคม 62 38,900 38,900 37,900 5,500 20,900 

20 – 24 ตลุาคม 62 39,900 39,900 38,900 5,500 20,900 

21 – 25 ตลุาคม 62 39,900 39,900 38,900 5,500 20,900 

24 – 28 ตลุาคม 62 39,900 39,900 38,900 5,500 20,900 

27 – 31 ตลุาคม 62 38,900 38,900 37,900 5,500 20,900 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 3,000 

เยน ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(INFANT) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วน

น้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
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** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่ น ไม่

จ าเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 15 วนั ต่อครัง้ **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
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อตัราค่าบริการน้ี รวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด 

เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ สายการบนิ THAI AIRWAYS อนุญาตให้โหลด

กระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.  และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 

ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) 

** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
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 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไมร่วม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 3,000 เยน ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให้

มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจ้งให้ยื่นขอวีซ่าแบบกระทันหันก่อนเดินทางตามจริง 

ประเทศญ่ีปุ่ น อนุญาตให้ท่านทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงค์เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต้ เพื่อการ

ท่องเทีย่ว ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซี่า โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 90 วนั ต่อครัง้ 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 1 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพี
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เรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มคีวิรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิธิไ์ปตาม

ระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณลีกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี 
ทางบรษิัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น 

สถานทตูปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออ

นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที่ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่

ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้
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 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา

เดินทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรอื เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่าน

จ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิัทประสานงานกับสายการบินเพื่อ

จดัเตรยีมล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบั

ผูเ้ดนิทาง  

 กรณุาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณี

ทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่

ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใช้ในการออก

บตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง

ใหท้่านอยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ

ค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเทีย่ว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 
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 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิัทตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไม่ต้องการไดร้บั

บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบรษิทัได้ท าการจองและถูก

เกบ็ค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 

จะไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท่้านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้

กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา

ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ 

ยนืยนัด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บรษิัทเรว็ที่สุด เพื่อยนืยนัการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่ง

เอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หาก

ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจรงิ

ทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับ

กระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 

จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน 

(TRIPLE) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 
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 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงั

จดุหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


