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JAPAN KOYO HOKKAIDO IN AUTUMN 

5 วนั 3 คืน 

สายการบินไทย / TG 



วนัที่ โปรแกรมท่องเที่ยว อาหาร โรงแรม 

หรอืเทียบเท่า เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่  - - -  

2 สนามบินชิโตเซ่ – เมืองบิเออิ – BLUE POND (บ่อน า้สีฟ้า)  
เมืองโซอุนเคียว – หุบผาโซอุนเคียว - น า้ตกริวเซ – น า้ตกงิงงะ 

- - 

 

โรงแรมโซอุนเคียว คังโค    
หรือเทยีบเท่า 

3 เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี –  
หอนาฬิกาไอน า้ – ดิวตีฟ้รี – ช้อปป้ิงออิอน 

  - THE B 
SUSUKINO HOTEL 

หรือเทยีบเท่า 

4 ตลาดซัปโปโรโจไก –ถนนสายแป๊ะก๊วย   -  ศาลเจ้าฮอกไกโด –  
โอโดริ พาร์ค  -หอนาฬิกา - อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า –ย่านทานูกิโคจิ 
– บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด 

  
 

THE B 
SUSUKINO HOTEL 

หรือเทยีบเท่า 

5 สนามบินชิโตซะ– กรุงเทพฯ  - -  
 

ก าหนดการเดินทาง 

9-13, 13-17 ตลุาคม 2562 

6-10 พฤศจกิายน 2562 

          20.30 น. กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ  
 ช้ัน 4 ประตูทางเข้าที ่2 เคาน์เตอร์สายการบินไทย แถว D  
 เจา้หนา้ท่ี คอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอิน และสัมภาระในการเดินทาง 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเสะ - - - 



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

23.45 น.   เหิรฟ้าสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 670 
 

  08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ BLUE POND หรือ สระสีฟ้า แห่งน้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ี
เพิ่งเร่ิมมีช่ือเสียงไดไ้ม่นานของฮอกไกโด ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบิเอะ ช่ือเสียงท่ีท าให้นกัท่องเท่ียว
หลายคนสนใจมาเท่ียวชมนั้น เป็นเพราะน ้ าสีฟ้าท่ีสดใสเกินกวา่บ่อน ้ าตามธรรมชาติทัว่ไปและตอ
ไมสู้งจ านวนมากท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาท่ีแสนพิเศษของน ้าในบ่อ  

 
เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

น าทางเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น
เป็นแหล่งท่ีมีความอุดม สมบูรณ์ทางธรรมชาติ ไม่วา่จะเป็นตน้ไม ้น ้าตก ภูเขา ครอบคลุมพื้นท่ี
ทั้งหมด 2,309 ตารางกิโลเมตร ชมความงดงามช่วงใบไมเ้ปล่ียนสี ท่ีน่ีเป็นจุดชมใบไมเ้ปล่ียนสีท่ี
งดงามมากติดอนัดบัแห่งหน่ึงของเกาะฮอกไกโด 
หุบผาโซอุนเคียว หุบผาใหญ่ ซ่ึงตั้งอยูต่รงกลางของวนอุทยานแห่งชาติภูเขาไดเซทสึ ความสูงแบบ
แหงนคอตั้งบ่า ทิ้งด่ิงลงมาเบ้ืองล่างสูง 150 เมตร และแผข่ยายออกไปตามแนวนอนถึง 20 กม. 
เกิดข้ึนจากลาวาท่ีแขง็ตวักลายเป็นแท่งหินขนาดมหึมาอนัน่าเหลือเช่ือจ านวนมากมาย และมีน ้าตก

วนัที ่2 สนามบินชิโตเสะ – BLUE POND หรือ สระสีฟ้า –  
อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง – หุบผาโซอุนเคียว – น า้ตกริวเซ - น า้ตกงิงงะ 

- เทีย่ง เยน็ 

http://bit.ly/2NMk5YE


ไหลลงสู่เบ้ืองล่างหลายสาย ภาพววิทิวทศัน์อนัดูงดงาม ท าใหผู้ค้นหลัง่ไหลมาชมความงามอนั
ยิง่ใหญ่ท่ีถูกธรรมชาติสร้างข้ึน 
น า้ตกริวเซ ท่ีมีความสูงถึง 90 เมตร และน า้ตกงิงงะ ท่ีมีความสูงถึง 120 เมตร ซ่ึงเป็นน ้ าตกท่ีมี
ความงดงามเป็นอยา่งมาก ทั้ง 2 น ้าตกน้ีถูกขนานนามวา่เป็นน ้าตกผวัเมีย ซ่ึงอยูคู่่กนัมาเป็นเวลา
เน่ินนาน และเรียกนกัท่องเท่ียวเขา้ไปชมความงามมากมายนบัไม่ถว้น  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทยีบเท่า    

 น าท่านอาบน า้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภาพและผวิพรรณทีด่ี 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนั้น เดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเล็กๆท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซ่ึงมีร้านขายของอยู่

ตลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนนั้นส่วนใหญ่ ไดถู้ก
ออกแบบเป็นตะวนัตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจาก การท าการคา้ระหว่าง
ประเทศญ่ีปุ่นเองและประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ      

  คลองโอตารุ ใหท้่านช่ืนชมทศันียภาพท่ีงดงามท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และสัญลกัษณ์ของท่ีน่ี  คลองโอตา
รุสร้างเพื่อให้เรือเล็กล าเลียงสินคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดงัท่ีอยูต่ามริมคลองเม่ือวิทยาการ
เจริญกา้วหน้าเรือใหญ่จึงเปล่ียนไปเขา้ท่าท่ีใหญ่และขนส่งเขา้โกดงั ไดง่้ายข้ึนตึกเก่าเก็บสินคา้ริม
คลองเหล่าน้ีจึงถูกดดัแปลงเป็นร้านอาหารสไตลต่์างๆและพิพิธภณัฑ ์

  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองโอตารุ ซ่ึงตวัอาคารมี 3 ชั้น ท่ีน่ี   ท่านจะไดช้มกล่อง
ดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ   รวมถึงท่านยงัสามารถ
เลือกท ากล่องดนตรีแบบท่ีท่านตอ้งการไดด้ว้ย  ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและเพลง
มาประกอบกนั ราคาตั้งแต่หลกัพนัถึงหม่ืนเยน ส่วนท่ีชั้นล่าง มีบริการน าเพลงกล่องดนตรีทั้งเพลง
ญ่ีปุ่นและเพลงสากลมาอดัเป็นซีดีโปสการ์ดส่งไดโ้ดยตรงจากทางพิพิธภณัฑ ์ให้ท่านไดส้ัมผสัและ
ช่ืนชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่านไดท้  ากล่องดนตรีน่ารักๆ ในแบบท่ีท่านช่ืนชอบดว้ยตวั
ท่านเอง    (ค่าอุปกรณ์การท ากล่องดนตรี  ไม่รวมอยู่ในค่าทวัร์)  

  เท่ียวชม หอนาฬิกาไอน ้า ซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์ประจ าเมืองโดยนอกจากจะใช้บอกเวลาท่ีเท่ียงตรง
แลว้ ยงัเปรียบเสมือนสถานท่ี บอกเล่าเร่ืองราวและวฒันธรรม จากอดีตจนถึงปัจจุบนัรวมเวลากวา่ 
100 ปี หอนาฬิกาแห่งน้ีสร้างข้ึนเมืองปี ค.ศ. 1878 ซ่ึงเป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น 

 เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
น าท่านช้อปป้ิงดิวตีฟ้รี เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี สินคา้แบรนดด์งัของญ่ีปุ่น
มากมาย สินคา้ภายในร้านมีสินคา้แบรนดเ์นมชั้นน ากวา่ 150 แบรนด ์ไม่วา่จะเป็นนาฬิกา 
เคร่ืองประดบั กระเป๋าและเคร่ืองส าอาง มากมายใหท้่านเลือกชอ้ปแบบเตม็อ่ิม จนไม่อยากเลิกชอ้ป
ป้ิงกนัเลยทีเดียว 

วนัที ่3 เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี –  
หอนาฬิกาไอน า้ – ดิวตีฟ้รี – ช้อปป้ิงออิอน 

เช้า เทีย่ง เยน็ 



จนไดเ้วลาสมควรน าท่านสู่ ห้างจัสโก้ ออิอน อิสระใหท้่านเลือกซ้ือของฝาก สินคา้ และผลิตภณัฑ์
ทอ้งถ่ิน  ของเมืองฮอกไกโด หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัหา้งออิอน แหล่งใหญ่รวบรวมสินคา้
หลากหลายชนิดรอใหท้่านเลือกซ้ือ อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่น าสมยั กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองส าอาง ของท่ี
ระลึก เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และอีกมากมาย เป็นตน้  

 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  APA SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  ตลาดซัปโปโรโจไก (Sapporo Jogai Market) ตลาดขายส่งกลางซปัโปโร มีผกัผลไมเ้เละของทะเล

ท่ีเพิ่งน าข้ึนฝ่ังสดๆ จากทัว่ฮอกไกโดมาส่งทุกเชา้ ถึงคนทัว่ไปจะไม่ไดรั้บอนุญาติให้เขา้ไปเพราะ
เป็นท่ีส าหรับผูค้า้รายย่อยเท่านั้นก็ตาม แต่ติดๆ กนันั้นคือ ตลาดซัปโปโรโจไก (Sapporo Jogai 
Market) ตลาดสดท่ีมีตั้งเเต่ร้านขายปลาสด ผกั ผลไม ้ร้านอาหารเเห้งต่างๆ ประมาณ 60 ร้านเรียง
รายกนั เร่ิมขายกนัตั้งแต่ 6 โมงเชา้เลย นอกจากน้ียงัมีร้านซูชิและร้านอาหารท่ีใชว้ตุัดิบสดใหม่ตาม
ฤดูกาล ในราคาไม่แพงใหเ้ลือกลองกนัหลายร้าน 

  น าท่านเดินทางสู่ถนนสายแป๊ะก๊วย  ถนนท่ีเรียงรายไปดว้ยตน้แปะก๊วยซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยัถูกสร้างข้ึนเม่ือปี พ. ศ. 2449 โดยมีแปะก๊วยมากมายเรียงราย จนไดช่ื้อวา่เป็นถนนสาย
แป๊ะก๊วย ท่ีน่ีจะเป็นไฮไลทส์ าคญั ของฤดูใบไมร่้วง ท่ีมีความงดงามเป็นอยา่งมาก  
น าท่านชม “ศาลเจ้าฮอกไกโด” หรือ เดิมชือ ศาลเจา้ซปัโปโร เปล่ียนเพื่อใหส้มกบัความยิง่ใหญ่
ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข
ถึงแมจ้ะไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เก่าแก่นบัพนัปี แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีสาหรับใหค้นทอ้งถ่ินได้
กราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป 

      เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
น าท่านสู่ โอโดริ พาร์ค เป็นสวนสาธารณะท่ีมีช่ือเสียงและเป็นสัญลกัษณ์แห่งหน่ึงของเมือง
ซปัโปโร เป็นสวนท่ีมีความกวา้ง 105 เมตร ยาว 3.8 กิโลเมตร เป็นโซนสีเขียวสดของตวัเมือง
ท่ีใชเ้ป็นถนนส าหรับการเดินเล่น ปลายสุดดา้นหน่ึงมีหอสูงเสาทีวสูีง 147.2 เมตร ภายใน
บริเวณน้ีมีร่องไมด้อก น ้าพุ และประติมากรรมประดบัอยู ่ซ่ึงท่ีน่ีเป็นสถานท่ีท่ีใชจ้ดังาน
เทศกาลน ้าแขง็แกะสลกัทุกปีในฤดูหนาว 
จากนั้นน าท่านผา่นชมหอนาฬิกา เอกลกัษณ์เด่นของเมืองซปัโปโร และเป็นสถานท่ีอา้งอิงนิยาย
รักและเพลงอมตะตลอดกาลของญ่ีปุ่น ตวัอาคารสร้างและออกแบบ  ให้เป็นสถาปัตยกรรมของ
อเมริกนั  
น าท่านเดินทางสู่ อาคารที่ท าการรัฐบาลเก่า สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรม ของ
อาคารน้ี ถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งเมือง ซปัโปโร ท าใหน้กัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนั

วนัที ่4 ตลาดซัปโปโรโจไก –ถนนสายแป๊ะก๊วย   -  ศาลเจ้าฮอกไกโด - โอโดริ พาร์ค   
หอนาฬิกา - อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า –ย่านทานูกโิคจิ – บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด 

เช้า เทีย่ง เยน็ 



อยา่งแพร่หลายสไตลก์ารสร้างของโดมแปดเหล่ียม น ามาจากท่ีท าการรัฐแมสซาซูเสททใ์น
ประเทศสหรัฐอเมริกา ผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน และสร้างอาคารน้ีโดยใช้
วสัดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น และเป็น
สัญลกัษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม ้ท าใหต้อ้งสร้างข้ึนมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911  
ปัจจุบนัถูกอนุรักษไ์วใ้หเ้ป็นสมบติัท่ีมีความส าคญัทางดา้นวฒันธรรม และส าหรับจดังาน
เล้ียงตอ้นรับบคคลท่ีส าคญัทางการเมืองของรัฐบาลญ่ีปุ่น 
 
น าท่าน ช้อปป้ิงย่านทานุกิโคจิ แหล่งท่ีตั้งของห้างสรรพสินคา้ช่ือดงัและร้านคา้มากมาย  ให้ท่าน
ได้ช้อปป้ิงได้จุใจ เช่น ร้าน BIG CAMERA จ าหน่ายกล้องดิจิตอล, เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน,ร้านUNIQLOขายเส้ือผา้แฟชั่นวยัรุ่นร้านMATSUMOTO KIYOSHI 
ขายยาและเคร่ืองส าอาง 
 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ร้านนันดะ บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด พร้อมอาหารทะเลสดๆ 
 

 
 
 

 
น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  APA SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

   

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
    ถึงเวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ  
10.30 น.   เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 671 
15.30 น.   เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่5 สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ เช้า - - 



อตัราค่าบริการ      

วนัเดินทาง ผ ูใ้หญ่ 
1 ผ ูใ้หญ่ + 

1 เด็กมีเตียง 
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

9-13 ตลุาคม 2562 46,900 43,900 43,900 40,900 8,900 

13-17 ตลุาคม 2562 46,900 43,900 43,900 40,900 8,900 

6-10 พฤศจิกายน 2562 44,900 41,900 41,900 38,900 8,900 

ราคาไม่รวมตัว๋เครือ่งบิน 35,900 32,900 32,900 29,900 8,900 

ราคาเด็กทารก อาย ุต ่ากว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 

***หมายเหต ุ    การเดินทางในแต่ละครัง้ตอ้งมีผ ูเ้ดินทางจ านวน 15 ท่านข้ึนไป*** 

หากมีผ ูเ้ดินทางไมถึ่ง 15 ท่าน ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไมอ่อกกร ุป๊ หรอืเก็บ

ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม 

 

 



 

 

 

 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเสน้ทางรายการท่ีระบุเท่าน้ัน 

 ราคาน้ีรวมภาษีน ้ามนั ณ. วนัที่ 20 มิ.ย. 2562  และ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรบัภาษีน ้ามนัข้ึน หาก

ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมเตมิ โดยทางบริษัท จะแจง้ใหท้ราบก่อนการออกตัว๋เครื่องบิน 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่าน้ัน  

 ค่าพาหนะรบัส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่าน้ัน   

 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่าน้ัน     

 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่าน้ัน       

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่าน้ัน 

 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้าหนักไมเ่กิน 20 กก. 

 บริการน ้าวนัละ 1 ขวด 

 บริการ WIFI ฟรีบนรถบสั 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไมถึ่ง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 

ท่านละ  500,000 บาท ...)  

อตัรานีร้วมอตัรานีร้วม 



    

 

 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง หรือพาสปอรต์   

       ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเติมจาก 

 รายการท่ีทางบริษัทฯ จดัให ้เป็นตน้   

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนักเกินกวา่สายการบินก าหนด คือ 20 กิโลกรมัต่อท่าน 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตส าหรบัคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 

 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% ซ่ึงตอ้งจา่ยเพ่ิมจากราคาค่าทวัร ์

 

 

  

 

 

เมื่อท่านท าการจองทวัรก์บัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัรท่์านละ  20,000 บาท ส่วนท่ีเหลือตอ้ง

ช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ  

 

 

  

  

***กรุณาพิจารณาเง่ือนไขตา่งๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทวัรข์องบริษทั ก่อนท่านท าการจองทวัร*์** 

หากท่านไดท้  าการจองทวัร ์ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดร้บัทราบและยอมรบัเง่ือนไขทุกอยา่งเรียบรอ้ยแลว้ 

 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั     หกัเงินมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-44 วนั   หกัค่ามดัจ าจ านวนเต็มทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ้่าย  50 % ของราคาทวัร ์

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-14  วนั  หกัค่าใชจ้่าย  100% ของราคาทวัร ์

 

ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ้่าย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆ ก็ตาม 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด*** 

 

 
 
 
 

เง่ือนไขการช าระเงินเง่ือนไขการช าระเงิน 

เง่ือนไขการยกเลิกเง่ือนไขการยกเลิก 

อตัราน้ีไม่รวมอตัราน้ีไม่รวม 



ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ การจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้ 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้้องพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู ่
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 หอ้งพกัญ่ีปุ่นมีขนาดเล็ก และจ านวนห้องพกัจ ากดัในแต่ละโรงแรม  ขอสงวนสิทธ์ิกรณีหากท่านรีเควชห้องพกัแลว้ และอาจ
ไม่ไดต้ามท่ีท่านตอ้งการ 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระ
ในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+
สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้าหนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระใน
ส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้
เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 



** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่น
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 
5. ท่านใดมีไฟลบิ์นภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหท้างบริษทัราบล่วงหนา้ในวนัจองทวัร์ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะไม่

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ในทุกกรณี 
6. การบริการของรถบสัน าเท่ียวตามกฎหมายแรงงานและการใชร้ถสามารถใหบ้ริการวนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านั้น อาทิเช่น 

เร่ิมงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00น.(ตอ้งถึงโรงแรมเรียบร้อยแลว้) การใหบ้ริการในแต่ละวนัมิอาจเพิ่มเวลาการใชร้ถบสัได ้
ทั้งน้ีมคัคุเทศกแ์ละพนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนั้นๆ
เป็นหลกั 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกัโดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บ 
บุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมใหบ้ริการของ
โรงแรม วา่จะมีหอ้งพกัใหท้่านเปล่ียนไดห้รือไม่ ซ่ึงทุกอยา่งข้ึนอยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูก้  าหนด 
ไม่สามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั 
ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษทัฯไม่สามารถจดัการใหล่้วงหนา้ได ้
 

  

โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน พาสปอร์ตต้องมอีายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึน้ไป  
ต้องครอบคลมุถึงวนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย 

และเหลือหน้าพาสปอร์ตส าหรับประทบัตราเข้าออกประเทศ ไม่น้อยกว่า 2 หน้า 
หากท่านไม่ตรวจสอบพาสปอร์ตของท่านล่วงหน้า และหากเกดิปัญหาใดๆ ไม่ว่าสาเหตุใดๆ กต็าม  

ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในทุกๆ กรณี 
 
  

 

 

 

 


