
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

23.30 น. พรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชั น ! ประตูหมายเลข ) เคานเ์ตอร ์N สายการบิน HONG 
KONG AIRLINES เพื�อเตรยีมตวัเดินทาง และผ่านขั นตอนการเช็คอิน 

 
วนัที�สอง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ชิโตเสะ-ฮอกไกโด-ชอ้ปปิ งทานุกิโคจ ิ

03.35 น. เดินทางบินลดัฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที�ยวบิน HX780 บรกิารอาหารว่างและเครื�องดื�มบนเครื�อง  
 (มีจอสว่นตวัทุกที�นั �ง) 
0G.55 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) 
10.00 น. เดินทางสู่ญี�ปุ่น โดยเที�ยวบิน HX690 บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง  
 (มีจอสว่นตวัทุกที�นั �ง) 
16.15 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่น หลงัจากผ่านขั.นตอนการตรวจคน

เขา้เมืองของประเทศญี�ปุ่นแลว้นําท่านเดินทางสู่ เมืองซปัโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด 
ศูนยก์ลางความเจริญอนัดบั P ของญี�ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลกัษณะคลา้ยตารางหมากรุกซึ�ง
แตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและเมืองทั �วไปในญี�ปุ่นซึ�งไดร้บัคาํแนะนําและพฒันาจากผูเ้ชี�ยวชาญ
ชาวอเมริกนั ดงันั.นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี�เหลี�ยมผืนผา้ตามพื. นฐานการวางผังเมืองของ
อเมริกา   

คํ �า บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  จากนั.นนําท่านเดินทางสู่ ทานุกิโคจิ แหล่งชอ้ปปิ. งอาเขตบน
ถนนคนเดินที�มีหลงัคามุงบังแดดบงัฝนและหิมะ  มีความยาว 7 บล็อกถนน มีรา้นคา้ตั.งเรียง
รายอยูก่ว่า 200 รา้นคา้ตั.งขวางในแนวตะวนัออก-ตะวนัตกอยูร่ะหว่างสถานี Subway Odori 
และ Susukin  

ที�พกั  APA HOTEL SAPPORO หรอืระดบัเทียบเท่า 
 
วนัที�สาม ศาลเจา้ฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลต – โนโบริเบ็ทสึ – หุบเขาจิโกกุดานิ – ทะเลสาบ

โทยะ – นั �งกระเขา้ขึ นสูภู่เขาไฟอุซุซาน – สวนหมีโชวะชินซงั” 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด ศาลเจา้ประจาํเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชินโต ที�สรา้ง

ตั.งแต่ปี 1871 ซึ�งแต่เดิมศาลเจา้นี. มีชื�อว่าศาลเจา้ซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างใหค้วาม

เลื�อมใสศรทัธามาก เพราะเชื�อกนัวา่เป็นที�สถิตของเทพเจา้โยฮะชิระ ผูพิ้ทกัษ์เกาะฮอกไกโดและ



 

 

 

 

 

คอยปกปักษ์รกัษาชาวเมืองบนเกาะมาตั.งแต่ยุคบุกเบิก ดินแดนแห่งนี.  ดงันั.นคนทอ้งถิ�นจึงนิยม

ไปสกัการะไม่ขาดสาย เพื�อเพื�อเป็นขวญัและกาํลงัใจ 

 

 

 

 จากนั.นนําท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแลต ที�หมู่บา้นอิชิยะซึ�งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที�มี
ชื�อเสียงที� สุดของญี� ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื. อช็อกโกแลตต่างๆและที�พลาดไม่ได้เลยคือ 
ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรกั(ShIroi Koibito) ซึ�งเป็นช็อกโกแลตที�ขึ. นชื�อที�สุดของที�นี� เลยทีเดียว 
หรือเดินถ่ายรปูเป็นที�ระลึกกบับรรยากาศโดยรอบที�ตกแต่งดว้ยสวนดอกไมส้วยงาม สไตลยุ์โรป 
นอกจากนี. ท่านจะไดเ้ลือกซื. อช็อคโกแลตที�หาซื. อที�ไหนไม่ได ้และท่านก็ยงัจะไดช้มประวติัความ
เป็นมาของโรงงาน  

 
 
 
 

 

นําท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ”เมืองที�เป็นเมืองตากอากาศชื�อดงัแห่งหนึ�งของญี�ปุ่น มีชื�อเสียง
ดา้นออนเซ็น เป็นเมืองที�เหมาะสาํหรบัไปพกัคา้งคืนและเขา้ออนเซ็นเป็นอยา่งยิ�ง นําท่านชม 
หุบเขานรกจิโกกุดานิ เกิดจากภูเขาไฟที�ยงัไม่ดับก่อใหเ้กิดนํ.าพุรอ้นและบ่อโคลนเดือดเป็น
ปรากฏการณท์างธรรมชาติที�น่าชม  

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบแอ่งภูเขาไฟที�มีเกาะใหญ่อยู่ตรงกลาง จากนั.นนําทุก
ท่าน นั �งกระเชา้ไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน เป็นภูเขาไฟที�ทําใหเ้กิดทะเลสาบโทยะขึ. นมา จาก
หลักฐานพบว่า ภูเขาไฟลูกนี. มีการปะทุขึ. นมาทุกๆ 20-50 ปี ดังนั.นจึงทําใหเ้กิดการ
เปลี�ยนแปลงภุมิทศัน์ของพื. นที�แถบนี. อยา่งต่อเนื�อง ล่าสุดมีการปะทุไปเมื�อปี พ.ศ. 2543 บน
ยอดเขาจะเห็นปากปล่องภูเขาไฟที�ยงัคุกรุ่นมีควนัสีขาวลอยขึ. นมาตลอดเวลา (ขึ. นอยูก่บัสภาพ



 

 

 

 

 

อากาศ) จากนั.นนําท่านสู่ สวนหมีโชวะชินซัง”(รวมค่าเขา้ชมแลว้) เพื�อชมความน่ารกัฉลาด
แสนรูข้องหมีสีนํ.าตาลนับ WXX ตัว ที�ใกลสู้ญพนัธุ์และหาดูไดย้าก ในญี�ปุ่นนี. จะพบเฉพาะบน
เกาะฮอกไกโดเท่านั.น ชาวไอนุเชื�อกนัวา่หมีสีนํ.าตาลนี�ถือเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอีกดว้ย  

 
คํ �า  บรกิารอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกัที�  โรงแรม TOYO ONSEN HOTEL HANABI OR TOYA KANKO HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั  
 
วนัที�สี� เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี –พิพิธภณัฑเ์ครื�องแกว้- ซปัโปโร- 

DUTY FREE- เตม็อิ�มกบับุฟเฟ่ตปู์ c ชนิด  
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ�งถือเป็นเมืองท่าที�มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการ

ตกแต่งของบา้นเรือนนั.น ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวนัตกเนื�องจากในอดีต เมืองโอ
ตารุไดร้บัอิทธิพลมาจากการทาํการคา้ระหว่างประเทศญี�ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป อิสระให้
ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอนัสวยงามน่าประทบัใจ คลองโอตารุเป็น
คลองที�เกิดขึ. นจากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมื�อปี ค.ศ. 1923 เพื�อเป็นเสน้ทางขนถ่ายสินคา้จาก
เรือใหญ่สู่โกดงัในเมือง ภายหลงัเลิกใชจ้ึงถมคลองครึ�งหนึ�งเป็นถนนสาํหรบันักท่องเที�ยวแทน
โกดังต่างๆ ซึ�งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และไดป้รับปรุงเป็น
รา้นอาหาร รา้นขายของที�ระลึกนั�นเอง  

 
 
 
 
 
 
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

 

 

 

 

จากนั.นนําท่านชม พิพิธภณัฑก์ล่องดนตร ีซึ�งมีอายุเกือบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีใน
รูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที�ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั อีกทั.งยงัสามารถเลือกคิด
แบบทาํกล่องดนตรีในสไตลข์องตวัเองขึ. นมาเป็นที�ระลึกหรือเป็นของฝากใหค้นรกัไดอี้กดว้ย นํา
ท่านชม พิพิธภณัฑเ์ครื�องแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทาํใหเ้ครื�องแกว้ที�
ออกมามีรูปแบบและสีที�แตกต่างกัน นําท่านชอ้ปปิ. งสินคา้เครื�องสําอางค์ อาหารเสริม 
เครื�องประดบัคุณภาพดีที�รา้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE อิสระใหท่้านชอ้ปปิ. งตามอธัยาศยั 

ค ํ �า  บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร พิเศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตปิ์ งยา่งปู 3 ชนิด และอาหารทะเล
นานาชนิด อาทิเช่น ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชิมิสดๆ 
และซูชิหนา้ตา่งๆ 

 
 
 
 
  
 
พกัที� โรงแรม APA HOTEL SAPPORO หรอืระดบัเดียวกนั  
 
วนัที�หา้ MITSUI OUTLET - สนามบินชินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนั.นนําท่าน ชอ้ปปิ งที�มิตซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศนูยร์วมแฟชั �นทันสมยัแหล่ง

รวมพลของสินคา้แบรนดเ์นมชื�อดงัจากทั �วโลกประกอบดว้ยแบรนดด์งัถึง 128 แบรนด ์อาทิเช่น 
Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพรอ้มดว้ยสินคา้สาํหรบัทุกคนตั.งแต่สินคา้แฟชั �น
หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินคา้ทั �วไป นอกจากนี. ภายในหา้ง ยงัมีศนูยอ์าหาร
ขนาดใหญ่ ที�จุได ้650 ที�นั�ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี�งเป็นพื. นที�ที�มีสินคา้ทอ้งถิ�น
และสินคา้จากฟารม์สดมาขายอีกดว้ย อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย  นําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชินชิโตเสะ เพื�อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
16.25 น. นําทุกท่านเหิรฟ้ากลบัสู่ฮ่องกง โดยเที�ยวบิน HX693 บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง  
 (มีจอสว่นตวัทุกที�นั �ง) 
20.55 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK เกาะฮ่องกง 



 

 

 

 

 

00.35 น. นําทุกท่านเหิรฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยเที�ยวบิน HX769/ HX767 บริการอาหารว่างและ
เครื�องดื�มบนเครื�อง (มีจอสว่นตวัทุกที�นั �ง) 

02.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 
 
 

**************************************** 
** หากท่านที�ตอ้งออกตั lวภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกครั.งก่อนทาํการ 
ออกตั lวเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 
 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก ch วนัก่อนการเดินทางเท่านั น ไม่เช่นนั นทาง
บริษัทจะไม่คืนมัดจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั งสิ น เพราะว่าทางบริษัทไดท้าํการจ่ายค่า
ตั jวไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถี้�ถว้นก่อนการจอง
ทวัรทุ์กครั ง เพื�อประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง  

 
อตัราค่าบริการ  “ 

 
 

กาํหนดการเดินทาง 

 
ไฟลท์เวลาเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

m-c ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกินnmปี) 

พกัเดี�ยว 
เพิ�ม 

nc – nG เมษายน  mP)n 
 

BKK-HKG HX780 03.35 – 07.55 
HKG-CTS HX690 10.00 – 16.15 
CTS-HKG HX693 16.25 – 20.55 
HKG-BKK HX769 00.35 – 02.35 

39,999 39,999 10,000 

n! – np เมษายน  mP)n 
 

BKK-HKG HX780 03.35-07.55 
HKG-CTS HX690 10.00-16.15 
CTS-HKG HX693 16.25-20.55 
HKG-BKK HX767 02.00-04.00 

39,999 39,999 10,000 

 
 



 

 

 

 

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น 
ทา่นละ cPhh เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง m ขวบ nh,hhh บาท 
 

การเดินทางในแต่ละครั งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน ch ท่านขึ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิsในการเลื�อนการเดินทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ nh,hhh.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิsในการคืน
มดัจาํทั งหมด เนื�องจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าตั jวเครื�องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที�เรียบรอ้ย 
ยกเวน้ค่าภาษีนํ ามนัที�ยงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นที�เหลือ กรุณาชาํระ mn วนัก่อนการเดินทาง 
 
หมายเหต ุ n. ตั jวเมื�อออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบิน 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารนี รวม 
� ค่าตั lวเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ.าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน nX กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ n ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื. อที�ระบุในรายการ   � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้�ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั นใน
ประเทศญี�ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอื
ธุรกิจ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื�อยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้
ประเทศญี�ปุ่น* ดงัตอ่ไปนี  

1. ตั jวเครื�องบินขาออกจากประเทศญี�ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิ�งที�ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที�อาจเกิดขึ นในระหว่างที�พาํนกัใน

ประเทศญี�ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กาํหนดการเดินทางระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

 

 

 

� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ W,XXX,XXX บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารนี ไม่รวม 
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้�
ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั.นในประเทศญี�ปุ่นไม่เกิน Wo วนั) **ถา้กรณีที�ทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า ผู ้
เดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพิ�ม ท่านละ W,pXX บาท** 
 
� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ c,Phh เยน/ทริป/ตอ่ทา่น 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม p% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย r% 
 
เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  

2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั.งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย nW วนั 
กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์.นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง

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

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั.นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของ

ทางบริษัท 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือ

เอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�
บริษัทอย่างใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอย่างใด
อยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี.  



 

 

 

 

 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า rX วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระ
แลว้ ***ในกรณีที�วันเดินทางตรงกบัวันหยุดนักขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 
ch วนั 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ Wo วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ 
ทั.งนี.  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนํา
เที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั lวเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื. อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าบริการทั.งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง
บริษัท ดงันี.  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั.นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของ
ทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิyในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 
1. ทวัรนี์. สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั.น 

2. ทัวร์นี. เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั.งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั.งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิyในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า Wo 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย p วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั
ประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย WX วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทาง
บริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิy ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั lวเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอ
เจนซี�มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 



 

 

 

 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิyในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั.งนี.  บริษัทจะคาํนึงถึง
ความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิy ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที� เพิ�มขึ. นของ

นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี. คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบริษัทเสนอราคา 
ดงันั.น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิyในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ. น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั lวเครื�องบิน ค่าภาษีเชื. อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั.น  

 
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
n. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึ. นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน WXX มิลลิลิตร
ต่อชิ. น และรวมกนัทุกชิ. นไม่เกิน W,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ
นําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ W ใบเท่านั.น ถา้สิ�งของ
ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบิน
เท่านั.น  
m. สิ�งของที�มีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั.น  
c. ประเทศญี�ปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑที์�ทาํมาจากพืช และเนื. อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด  ไข ่เนื. อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี.  หากเจา้หน้าที�ตรวจพบ จะตอ้ง
เสียค่าปรบัในอตัราที�สงูมาก 
 
 


