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ก ำหนดกำรเดนิทำง:    18 – 23 ตุลำคม 2559                                                                  (66,900.-) 

 วนัแรก กรุงเทพฯ – ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  

20.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D 
  เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนข้ึนเคร่ือง 

23.45 น. เดินทางสู่ สนามบิน ชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 670 

วนัทีส่อง            สนำมบินชิโตเซะ – DORAEMON SKY PARK – อำซำฮิคำว่ำ – หมู่บ้ำนรำเมน – ไอซ์พำวลิเลยีน – โซอุนเคียว 

08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
 น าท่านเขา้ชม “DORAEMON SKY PARK” ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกบัโดราเอม่อน และผองเพื่อน ตวัการ์ตูน              

ยอดนิยมขา้มยุคขา้มสมยั ท่ีไม่มีใครไม่รู้จกั ให้ท่านไดส้นุกกบักิจกรรมหลากหลายโซน ไม่วา่จะเป็นสนามเด็กเล่น 
โซนWorkshopใหเ้ด็กๆได ้วาดรูประบายสีต่างๆ นัง่ทานขนมท่ี cafe หรือชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกกนัตามอธัยาศยั 

กลำงวนั    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิคาว่าไปยงั “หมู่บ้ำนรำเมง” ท่ีแห่งน้ีจะประกอบด้วยร้านราเมนมีช่ือเสียง8ร้าน                

ท่ีแข่งขนักนัท าราเมนของตนเองให้อร่อยท่ีสุด เพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาท่ีถ่ายทอดกนัมาและยกระดบัคุณภาพ
และมาตรฐานของราเมนอะซะฮิคะวะเพื่อให้เป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก อะซะฮิคะวะราเมนนั้น มีประวติัมายาวนาน 
นบัยอ้นหลงัไปตั้งแต่ตน้สมยัโชวะ ซ่ึงในขณะนั้นฮอกไกโดราเมนไดก้ าเนิดข้ึนในเมืองซปัโปโรโดยการผสมผสาน
บะหม่ีหลายชนิดของจีน ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ราเมนท่ีเป็นตน้แบบเฉพาะของอะซะฮิคะวะก็ไดก้  าเนิดข้ึน
จากความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ เช่น การท าให้น ้ าซุปร้อนอยูไ่ดน้านโดยเคลือบผิวหน้าดว้ยน ้ ามนัหมู น ้ าซุปรสซีอ้ิว             
ท่ีเค่ียวดว้ยกระดูกหมู และน ้าสตอ๊คซีฟู๊ดเช่น นิโบะชิ (ปลาซาร์ดีนแหง้) และเส้นบะหม่ีท่ีมีส่วนผสมของน ้ านอ้ยกวา่ 
และด้วยเหตุน้ีหมู่บ้านราเมนอะซะฮิคะวะก็ได้เปิดข้ึนในเดือนสิงหาคมปี 1996 เน่ืองด้วยผูค้น เร่ิมกล่าวขวญัถึง                
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อะซะฮิคะวะราเมน และเพื่อเผยแพร่อาหารท่ีเป็นความภาคภูมิใจของอะซะฮิคะวะ น้ีให้เป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน            
ในบริเวณหมู่บา้นอะซะฮิคะวะราเมนยงัมีศูนยก์ารคา้ส าหรับชอ้ปป้ิงอีกดว้ย 

จากนั้น น าท่านเดินทางไปสัมผสักบัความงดงาม และยิ่งใหญ่ตระการตาของ “คำมิคำว่ำ ไอซ์พำวิลเลียน” ซ่ึงเป็นสถานท่ี            
จดัแสดงงานศิลป์จากหิมะอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ช่ืนชมกบัผลงานป้ันการแกะสลกั และการตกแต่งอย่างวิจิตร
พิสดารของบรรดาเหล่าศิลปินทั้งหลาย โดยแบ่งเป็นโซนต่างๆ อาทิ ถ ้าหิมะท่ีมีหินงอกหินยอ้ย และ ชมนางฟ้านอ้ย
แห่งทอ้งทะเล ซ่ึงเป็นสัตวใ์นตระกูลหอยท่ีหาดูไดย้ากอีกดว้ย 

      จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “โซอุนเคียว” หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขาไดเซทสึในเมืองคะมิคะวะ ท่ีน่ีไดช่ื้อวา่เป็นแหล่ง
น ้ าแร่ออนเซ็น (Onsen) ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในฮอกไกโด ด้วยสภาพภูมิประเทศท่ีสวยงาม ชาวญ่ีปุ่นส่วนใหญ่              
จึงนิยมแวะมาแช่น ้าแร่ร้อนออนเซ็นกนัท่ีหมู่บา้นแห่งน้ี ปีละกวา่ 3 ลา้นคน 

ค ่ำ           รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ โรงแรมทีพ่กั (+ขำปูยกัษ์) 
 ทีพ่กั SOUNKYO KANKO HOTEL  หรือเทยีบเท่ำ   
 ให้ท่ านได้สัมผ ัสกับการอาบน ้ าแร่หรือเรียกอีกอย่างว่า ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเม่ือยล้า                    

การอาบน ้าแร่จะท าใหเ้ลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเครียดอีกดว้ย                         

     
 

วนัทีส่ำม            ภูเขำคุโรดำเกะ – น ำ้ตกริวเซย์ – น ำ้ตกกงิกะ – สระน ำ้สีน ำ้เงิน – บิเอะ – ถนนสำยพำโนรำม่ำ 

เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ  ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านด่ืมด ่ากบัความงามของธรรมชาติอนักวา้งใหญ่ดว้ยการนัง่กระเชา้ข้ึนสู่ “เขำคุโรดำเกะ” ท่ีสูงถึง 1,300 เมตร

เหนือระดบัน ้าทะเล ใหท้่านไดส้ัมผสัความงามของธรรมชาติ และมองเห็นววิท่ีสวยงามรอบๆภูเขาแห่งน้ีให้ท่านได้
เก็บภาพกนัตามอธัยาศยั 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “น ำ้ตกริวเซย์” ขนาดความสูง 90 เมตร เป็น น ้ าตกท่ีมีความงามตามธรรมชาติสายน ้าท่ีไหลออกมา 
เม่ือต้องแสงอาทิตย์ดู งามราวกับดวงดาวท่ีตกลงมาจากฝากฟ้า น าท่านชม “น ้ำตกกิงกะ” น ้ าตกท่ีมีความงาม                
แบบธรรมชาติ และมีความสูงถึง 120 เมตร น ้าตกทั้งสองแห่งน้ียงัไดรั้บสมญานามวา่เป็นน ้าตกคู่สามีภรรยาอีกดว้ย 
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กลำงวนั    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
น าท่านเดินทางสู่ “สระน ้ำสีน ้ำเงิน หรือ อำโออิเคะ” สระน ้ าสีน ้ าเงิน ท่ีสวยงามจบัตา เหมือนตอ้งมนตส์ะกด สระน้ี
เกิดหลงัจากการสร้างเข่ือน ในตน้น ้ าของแม่น ้ าบิเอะ ในเมืองบิเอะ เข่ือนไดส้ร้างข้ึนเพื่อป้องกนัการระเบิดของภูเขา
โทคาชิ ซ่ึงเกิดระเบิดข้ึนใน เดือนธันวาคม ปี1988 การสร้างเข่ือนไดมี้ผลท าให้กระแสน ้ าของแม่น ้ าบิเอะไหลยอ้น 
และสะสมจนก าเนินเกิดบ่อน ้ าสีน ้ าเงินในป่าข้ึน แร่ธาตุในน ้ าซ่ึงเป็นแร่อลูมิเนียมไฮด๊อกไซด์ ท าให้เกิดคล่ืนแสง              
สีฟ้าเช่นเดียวกบัชั้นบรรยากาศโลก สะทอ้นเป็นกระจก ส่องประกายระยบั ตดักบัทิวไม ้ท่ีลอบลอ้มในธรรมชาติ   
ไดง้ดงามจบัใจ อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยั 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมืองบิเอ ชม “ถนนสำยพำโนรำม่ำ” ท่านจะไดส้ัมผสักบัอากาศบริสุทธ์ิ และธรรมชาติท่ีสวยงาม 
ดว้ยจุดชมววิมุมกวา้งมากมาย สามารถมองเห็นภูเขาไทเซะทซึ และโทะคะชิ จุดชมววิทุ่งดอกไม ้เป็นตน้ 

ค ่ำ           รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ โรงแรมทีพ่กั  
 ทีพ่กั JOZANKEI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  
 ให้ท่ านได้สัมผ ัสกับการอาบน ้ าแร่หรือเรียกอีกอย่างว่า ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเม่ือยล้า                    

การอาบน ้าแร่จะท าใหเ้ลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเครียดอีกดว้ย                         
 

 
 

วนัทีส่ี่ โอตำรุ – พพิธิภัณฑ์สัตว์น ำ้โอะตะรุ – คลองโอตำรุ– พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – นำฬิกำไอน ำ้ – โรงงำนเคร่ืองแก้ว  
                           – จิโกกุดำนิ – ถนนโกคุรำคุ 

เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ  ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้ำโอะตะรุ” ชมปลา และสัตวท์ะเลต่างๆ ท่ีมีกว่า 250 สายพนัธ์ และยงัมีส่วน              
จดัแสดงโชวว์อลรัส แมวน ้า เพนกวิน้ และปลาโลมาอีกดว้ย ใหท้่านเดินชมกนัตามอธัยาศยั 

กลำงวนั    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
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 น าท่านไปยงั “คลองโอตำรุ” สัญลกัษณ์แห่งเมืองโอตารุในสมยัก่อนคลองโอตารุถูกใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินคา้
ระหวา่ง เกาะฮอกไกโดกบัเกาะอ่ืนๆของญ่ีปุ่นรวมถึงต่างประเทศดว้ยส่งผลใหบ้า้นเรือนส่ิงปลูกสร้างใน เมืองน้ีเป็น
แบบยโุรปผสมญ่ีปุ่นนัน่เอง  

จากนั้น น าท่านชม “พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี” พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีท่ีน่ีมีประวติัเร่ิมมาตั้งแต่สมยัสร้างเมืองใหม่ๆ โดยไดรั้บ
อิทธิพลจากชาวยุโรปท่ีเขา้มาตั้งรกรากท่ีน่ีในสมยัก่อน จนกลายมาเป็นแหล่งผลิตกล่องดนตรี ท่ีโด่งดงัท่ีสุดของ
ญ่ีปุ่นเลยก็ว่าได ้ให้ท่านไดถ่้ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั “นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ” สไตล์องักฤษท่ีเหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบน
โลกเท่านั้นนาฬิกาน้ีจะพ่นไอน ้ า ประกอบกบัมีเสียงดนตรีดงัข้ึนทุก ๆ 15 นาที เหมือนกบันาฬิกาไอน ้ าอีกเรือน               
ท่ีลอนดอน 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “โรงงำนเคร่ืองแก้ว” ชมผลิตภณัฑ์เคร่ืองแกว้ซ่ึง มีช่ือเสียงท่ีสุดของ โอตารุ ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ
เคร่ืองแกว้สวยงามมากมาย ตามอธัยาศยั 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมืองโนโบริเบ็ทสึ ไปยงั “จิโกกุดำนิ” หรือ “หุบเขำนรก” น าท่านเดินชม “บ่อโคลนเดือด” 
ธรรมชาติ ท่ี กระจายอยู่ เต็มบริเวณ ซ่ึงเกิดจากความร้อนใตพ้ิภพท่ี ผุดข้ึนมา ไม่ขาดสาย ลดัเลาะไปตามเนินเขา                  
เพื่อสัมผสักบับ่อโคลนอยา่งใกลชิ้ด นอกจากนั้นยงัมี ศาลเจา้ ซ่ึงแมจ้ะมีขนาดเล็ก แต่ชาวบา้นก็ใหค้วามเคารพนบัถือ
เป็นอยา่งมากเช่นกนั เชิญท่านเลือกหามุมบนัทึกภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

จากนั้น อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงถนน “โกคุรำคุ” ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้ขายของพื้นเมือง ของท่ีระลึกต่างๆ ตามอธัยาศยั 
ค ่ำ           รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ โรงแรมทีพ่กั  
 ท่ีพกั MAHOROBA HOTEL หรือเทียบเท่า    

 
วนัทีส่ี่ ภูเขำไฟอุสุ (น่ังกระเช้ำ) – ภูเขำไฟโชวะ – หมีสีน ำ้ตำล – โรงงำนช็อคโกแลต – ม.ฮอกไกโด(ใบไม้เปลีย่นสี)  
  – ช้อปป้ิงทำนูกิโคจิ และช้อปป้ิงซูซูกโินะ 

เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ  ห้องอำหำรโรงแรม 
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น าท่านข้ึนกระเช้า “ภูเขำไฟอุสุ” เป็นภูเขาไฟท่ีอยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเล 729 เมตร และยงัเคยปะทุถึง4คร้ังในรอบ 
100 ปี คร้ังล่าสุดไดร้ะเบิดข้ึนในปี ค.ศ. 2000 จากจุดน้ีท่านจะเห็น“ภูเขำไฟโชวะ” หรือท่ีเรียกกนัวา่ “โชวะ ชินซัง” 
ภูเขาไฟลูกเล็กท่ีเกิดใหม่เม่ือประมาณ 50 ปี ซ่ึงนบัเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีน่าประหลาดใจ ซ่ึงในปัจจุบนัอยูใ่น
ความดูแลของรัฐบาลญ่ีปุ่นในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษอีกดว้ย  

จากนั้น น าท่านชม “หมีสีน ้ำตำล” ซ่ึงมีถ่ินก าเนิดอยู่แถวไซบีเรีย และท่ีเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ปัจจุบนัน้ีได้กลายเป็นสัตว ์    
ใกลสู้ญพนัธ์ และหาดูไดย้ากเตม็ที อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัความน่ารักของเหล่าหมีสีน ้าตาลตามอธัยาศยั  

กลำงวนั    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
 น าท่านเดินทางสู่ “โรงงำนช็อคโกแลต อิชิยะ” เป็นโรงงานท่ีผลิตช็อคโกแลต ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของญ่ีปุ่นตวัอาคาร

ของโรงงานถูกสร้างข้ึนในสไตล์ยุโรป ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้จึงท าให้บรรยากาศของโรงงานช็อคโกแลต
ท่ีน่ีจึงดูเหมือนกบัเทพนิยาย ช็อคโกแลตท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของท่ีน่ีคือ Shiroi Koibito ซ่ึงมีความหมายวา่ช็อคโกแลตขาว
แด่คนรัก ท่านสามารถเลือกซ้ือกลบัไปใหค้นท่ีท่านรักทาน หรือวา่ซ้ือเป็นของฝากติดไมติ้ดมือกลบับา้นก็ได ้

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร บริเวณ “ม.ฮอกไกโด” ให้ท่านได้ชมความงามของต้นแปะก๊วย ท่ีเปล่ียนสีเป็น                  
สีเหลืองทองสดใสทัว่บริเวณ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพกนัตามอธัยาศยั  

จากนั้น น าท่านช้อปป้ิงย่าน “ทำนูกิโคจิ” ช้อปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลงัคามุงบงัแดดบงัฝน และหิมะ มีความยาว             
7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั้ งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านคา้ และช้อปป้ิงกันต่อท่ีย่าน “ซึซึกิโนะ” แหล่งช้อปป้ิงสินค้า               
แบรนดเ์นม อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เส้ือผา้ รองเทา้ และยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหาร และท่ีท่องเท่ียวยามราตรีอีกดว้ย 

ค ่ำ           รับประทำนอำหำรค ่ำ แบบอสิระตำมอธัยำศัย (ไม่รวมค่ำอำหำร)  
 ทีพ่กั SAPPORO TOKYU REI  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ   

 
 

วนัที่ห้ำ            สนำมบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ 

เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ  ห้องอำหำรโรงแรม (กรุณำตรวจเช็คส่ิงของ และสัมภำระให้เรียบร้อย) 
 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
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10.45 น. เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 671 
15.45 น.  เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 

 
หมายเหตุ  :  รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เป็นตน้โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

อตัรำค่ำบริกำร  (ราคาต่อ 1 ท่าน) 
 

วนัเดินทำง รำคำ ผู้ใหญ่ 
เด็ก 1 ท่ำน 
พกักบัผู้ใหญ่ 

1 ท่ำน 

เด็ก 1 ท่ำน 
พกักบัผู้ใหญ่ 

2 ท่ำน 
(มเีตียงเสริม) 

เด็ก 1 ท่ำน 
พกักบัผู้ใหญ่ 

2 ท่ำน 
(ไม่มเีตียง
เสริม) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

18 – 23 ต.ค 59 
รวมตัว๋ 66,900.- บำท 62,900.- บำท 62,900.- บำท 58,900.- บำท 

8,000.- บำท 
ไม่รวมตัว๋ 42,900.- บาท 42,900.- บาท 42,900.- บาท 39,900.- บาท 

 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. กรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนตามทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอื เลือ่นการเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

2. กรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศ หรอื ระหวา่งประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวันเดนิทางทีท่า่นไดท้ าการจองไว ้

กบัทางบรษัิทฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ตัว๋ดังกลา่ว หากเกดิขอ้ผดิพลาด  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการงดความดแูลรับผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ดังกลา่วทกุกรณี 

3. การช าระคา่บรกิาร  

3.1 กรณุาส ารองทีน่ั่ง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ทัวร ์ทา่นละ 10,000 บาท  

3.2 กรณุาช าระคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง หรอื ตามก าหนดการในใบแจง้การช าระเงนิ 

3.3 กรณุาช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด 15 วันกอ่นออกเดนิทาง หรอื ตามก าหนดการในใบแจง้การช าระเงนิ 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท  

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 - 30 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 10,000 บาท 

4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 25 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด  

4.5 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด  
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4.6 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่งกบั

สายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด  

4.7 กรณีวซีา่ไมผ่า่น (ทา่นไดใ้หค้วามรว่มมอืในการเตรยีมเอกสารอยา่งถกูตอ้ง และตรงตามก าหนดเวลา)  

ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืคา่ทวัรใ์ห ้โดยหกัคา่บรกิาร 2,000 บาท ตอ่ ทา่น  

4.8 กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่และฟังผลวซีา่หลังจากวันทีท่างบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกตั๋ว  

เครือ่งบนิแลว้ หากวซีา่ของทา่นไมผ่า่น ทางบรษัิทฯ ขอเรยีกเก็บคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 100% (ประมาณ 25,000 บาท แตจ่ะขึน้อยู่

กบัราคาตั๋วเครือ่งบนิในแตล่ะกรุ๊ป)  

4.9 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

หมายเหต ุเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิาร รายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง  

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่เขา้สถานที ่และคา่ใชจ้า่ยนัน้ๆคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1.คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิ (ต ัว๋กรุป๊ บนิไป – กลบั พรอ้มคณะ) ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ

ทัวรข์า้งตน้ การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้50% โดย

ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนิ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดนัน้ ออกโดยสายการบนิ 

ทางบรษัิทไมอ่าจก าหนดเองได ้ อนงึการเปลีย่นแปลงของสายการบนิในภายหลัง หากมคีา่ใชจ่า่ยใดๆ ทเีพิม่ขึน้ ถอืเป็นคา่

ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ ตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตัว๋ 

2.คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่  

หมายเหตุ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวาม

แตกต่างกัน ซึง่อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งตดิกันตามที่ตอ้งการ ดังนัน้ท่านควรที่จะส่งเรื่องแจง้ขอหอ้งพักดังกล่าว

ลว่งหนา้เป็นเวลา อยา่งนอ้ย 30 วัน 

3.คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมล่วงหนา้ หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ 

หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่

สามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯไมส่ามารถ คนืเงนิใดใหแ้กท่า่นได ้  

4.เจา้หนา้ทีบ่รษิทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  
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      5.คา่น า้หนกัสมัภาระไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั / 1 ใบ และ สมัภาระไมเ่กนิ 7 กโิล สามารถตดิตวัขึน้เครือ่งไดท้า่นละ1 ใบ 

   คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็  

6.คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 - กรณีผูเ้ดนิทางอาย ุ6 เดอืน - 75 ปี จะมสีทิธรัิบ 100% ของผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์
 - กรณีผูเ้ดนิทางอาย ุ76 ปี ขึน้ไป  จะมสีทิธรัิบเพยีง 50% ของผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์
หมายเหต ุในกรณีเกดิอบุตัเิหตใุนระยะเวลาการเดนิทาง จ ากดัจ านวนเงนิความรับผดิชดใช ้ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์
กรณีดงัตอ่ไปนี ้ทางบรษิทัประกนัภยัไมคุ่ม้ครองตอ้งท าเป็น แผนแบบเดีย่วเทา่น ัน้ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
1. กรณีผุเ้ดนิทาง ไมเ่ดนิทางไป - กลับพรอ้มคณะ  
2. กรณีเดนิทางคนละสายการบนิกบัคณะ 
3. กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดเ้ดนิทางเริม่ตน้จากประเทศไทย  

*** กรณีดังกลา่วขา้งตน้ ทางประกนัภยัการเดนิทางจะไมรั่บผดิชอบไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ *** 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึจ านวนตามทีก่ าหนด  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ ทีจ่ าเป็น 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ และ การน าสิง่ของที ่ผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน  
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รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 

วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่

ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

3. (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

4. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้ัก โรงแรม และอืน่ๆ) 

5. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้าน เหลอืมากกวา่ 6 เดอืน ขึน้ไป นับจากวันทีผู่โ้ดยสารเดนิทาง 

กรณีหนังสอืเดนิทาง (พาสพอรต์) หมดอายไุมส่ามารถเดนิทางได ้บรษัิทฯไมข่อรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายไมว่า่

กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2.  กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 
หมายเหต ุโปรแกรมจดัท าขึน้ส าหรับผูท้ีป่ระสงคเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ เนือ่งจากบรษัิททัวร ์ไมส่ามารถรับผดิชอบ กรณี

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้ – ออก เมอืง ปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดเป็นการช าระขาดลว่งหนา้กอ่นออก

เดนิทางทัง้สิน้ ไมส่ามารถคนืไดไ้มว่า่กรณีใด 

 

 


