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วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง)  

23.50 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง บริเวณผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 1-2 เคานเ์ตอร ์6 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ

สายการบนิ นกสกูต๊ (XW) โดยมเีจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอินรับบตัร

โดยสาร 

**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี  

วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง) – ฮอกไกโด – สวนสตัวอ์าซาฮยีาม่า – AEON ASAHIKAWA   

04.15 น.  บนิลดัฟ้าสู่ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบนิ นกสกูต๊  เทีย่วบนิที ่XW0931 ** ไม่มีอาหารบรกิารบนเครื่อง ** 

12.15 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน ชินชิโตเซะ ภมูิภาคฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิา

ของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ต ัง้อยู่เหนือสุดของประเทศญี่ปุ่ น มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัที ่2 รองจาก 

เกาะฮอนชู นอกจากนัน้แลว้ ฮอกไกโด ยงัประกอบไปดว้ยเกาะเลก็ๆ อกีหลายเกาะ มศูีนยก์ลางและเมอืงหลกัอยู่ทีเ่มอืงซปัโป

โร เนื่องจากฮอกไกโกอยู่ทางตอนเหนือสุดติดกบัทะเลโอคอสท ์ ไซบเีรีย และข ัว้โลกเหนือ จงึมอีากาศหนาวเยน็และมหีิมะปก

คลุมเป็นเวลาหลายเดอืน อุณหภูมโิดยเฉลี่ยตลอดท ัง้ปีอยู่ทีป่ระมาณ 21 องศา เกาะน้ีมชีนพื้นเมอืงอาศยัอยู่มานานแลว้คอื

ชาวไอนุ แต่ถูกกลนืชนชาติไป ปจัจุบนัหลงเหลอือยู่นอ้ยมาก ฮอกไกโดเคยมชีื่อว่าเอโซะจนสิ้นยุคเมจิ ในช่วงสงครามโบชิน

เมือ่ปี (ค.ศ. 1868) กองก าลงัสนบัสนุนรฐับาลโชกุนโทกูงาวะ ไดป้ระกาศเป็นรฐัอสิระในนามสาธารณรฐัเอโซะ แต่ก็ล่มสลายใน

ภายหลงัและผนวกเขา้กบัรฐับาลส่วนกลาง หลงัจากน าท่านผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋า

เรียบรอ้ยแลว้  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั แบบกล่อง (Box Set)   

 น าท่านเดนิทางสู่ สวนสตัวอ์ะซาฮยิาม่า เป็นสวนสตัว ์

ที่ออกแบบใหแ้ต่ละส่วนของสวน กลมกลืนกับ

ธรรมชาติที่ส ัตว ์ช นิดนั้นๆ อาศัยอยู่  ให เ้ข า้กับ

ธรรมชาตแิละพฤตกิรรมของสตัวน์ัน้ๆ ซึ่งจะส่งผลให ้

มีสุขภาพจิตที่ดีและไดแ้สดงพฤติกรรมต่างๆ ตาม

ธรรมชาติไดอ้ย่างเตม็ที่ ไฮไลทท์ี่ดงึดูดนกัท่องเที่ยว

มากทีสุ่ดจะอยู่ในช่วงฤดูหนาว โดยทางสวนสตัวจ์ะมี

ก ารน า เหล่ า เพนกวินออกมา เดินท า้ลมหนา ว 

นอกจากน้ียงัมีโซนจดัแสดงนิทรรศการจะแสดง

เกี่ยวกบัสตัวป่์าพื้นเมอืงของฮอกไกโด อย่าง กวาง นกอินทรี หมาป่า  และสตัวอ์ื่นๆจากท ัว่ทุกมมุโลก อาท ิหมขี ัว้โลก ลงิ

(apes) แมวใหญ่ และยรีาฟ (กรณีที่สวนสตัวปิ์ดขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม) จากนัน้น า

ท่าน อิสระช็อปป้ิง ณ หา้ง AEON ASAHIKAWA เป็นหา้งแบบ 2 ชัน้ แบ่งเป็นซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ที่ขายท ัง้ของสด เช่น ผกั
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ผลไม ้ขา้วกล่อง อาหารปรุงสดใหม่ ขนมต่างๆ  อีกส่วนก็จะเป็นพวกเครื่องส  าอางคต่์างๆ เครื่องใชไ้ฟฟ้า เครื่องใชใ้นบา้น 

และอื่นๆ อกีมากมาย   

ค า่     อสิระรบัประทานอาหารเยน็ ตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Art Hotel Asahikawa ระดบั 3  ดาว หรอืเทยีบเท่าในเมืองอาซาฮคีาว่า   

วนัที่สาม Snow Land - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี - นาฬกิาไอน ้าโบราณ - โรงเป่าแกว้คติาอชิิ – Duty 

Free  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ สวนชิกไิซโนะโอกะ สวน4 ฤดู ทีแ่ต่ละฤดู

จะมกีิจกรรมทีแ่ตกต่างกนัไป ในช่วงฤดูหนาว (เดอืน ธ.ค. - 

เม.ย. ของทกุปี) สวนแห่งนี้จะเปลีย่นเป็นแหล่งเล่นสกีชื่อดงั

แห่งหนึ่งของญี่ปุ่ น ในชื่อ Snow Land เป็นทีรู่จ้กักนัดใีนหมู่

ผู ้ที่ โ ป รดปร านก าร เล่ นกีฬ าฤ ดูหนาว  ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็น 

Snowmobile  แพหมิะ และยานพานะอื่นๆ  

 (หมายเหตุ ค่าทวัร์ไม่รวม Snowmobile: เริ่มตน้ 10,000 

เยนต่อคน Snow Raft: 600-1,000 เยนต่อคน Banana 

Boat: 600-1,000 เยนต่อคน Sled: 200 เยนต่อคน Tube: 

200 เยนต่อคน 

เที่ยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอตารุ เป็นเมอืงท่าในฮอกไกโด ต ัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของนครซปัโปโร เป็นเมอืงท่า

หลกัของอ่าวมาเป็นเวลานานจงึ มอีาคารเก่าแก่มากมาย เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงแห่งหน่ึงในญี่ปุ่ น จากนัน้น าท่านเดนิ

ชม คลองโอตารุ คลองสายเลก็ๆ ทีไ่หลผ่านกลางเมอืง และประดบัตกแต่งดว้ยโคมไฟถนนแบบวคิตอเรียน คลองน้ีสรา้งขึ้น
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เมื่อปี 1923 จากการถมทะเลเพือ่ใชส้  าหรบัในการเทยีบเรือและเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ี่โกดงั ต่อมาไดเ้ลกิใช ้

และมีการถมคลองครึ่งหน่ึงเพื่อท  าถนนหลวงสาย 17 แลว้อีกครึ่งหน่ึงที่เป็นโกดงัถูกดดัแปลงใหเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

รา้นอาหาร รา้นขายของ จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี ที่น่ีเป็นแหล่งรวบรวมกล่องดนตรีหลากหลายรูปแบบ 

หลากหลายสไตล ์ลกัษณะของอาคารเป็นอาหารเก่าแก่ 3 ชัน้ ภายนอกถูกสรา้งขึ้นจากอฐิแดง และโครงสรา้งภายในท าดว้ยไม ้

พพิธิภณัฑแ์ห่งน้ีสรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1910 ตวัอาคารไดร้บัอิทธิพลสถาปตัยกรรมจากชาวยุโรปที่เขา้มาต ัง้รกรากทีน่ี่ ภายในมี

สนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายกว่า 3,400 ชนิด มหีลายราคาใหเ้ลอืกซื้อไดต้ามสะดวก จากนัน้น าท่านชม นาฬกิาไอน ้าโบราณ เป็น

นาฬกิาไอน า้โบราณสไตลอ์งักฤษ ทีย่งัหลงเหลอืจากสมยัยุคเมจ ิมเีหลอือยู่เพยีง 2 เรือนบนโลก เป็นของทีร่ะลกึทีเ่มอืงแวนคู

เวอรป์ระเทศแคนาดา มอบใหแ้ก่เมอืงโอตารุ ประเทศญี่ปุ่ น นาฬกิาน้ีจะพ่นไอน า้ประกอบกบัมเีสยีงดนตรีดงัขึ้นทกุๆ 15 นาท ี

จากนัน้น าท่านชม โรงเป่าแกว้คติาอชิิ โรงเป่าแกว้ชื่อดงัของเมอืงโอตารุ ชมการสาธติการเป่าแกว้ดว้ยวธิกีรรมด ัง้เดมิ หรือหาก

ท่านใดชื่นชอบการประดษิฐส์ิ่งของทีไ่ม่เหมอืนใครก็สามารถเขา้ร่วมข ัน้ตอนท าเครื่องแกว้แบบ DIY เพื่อสรา้งผลงานเป็นของ

ตนเองได ้หรือจะเลอืกซื้อสนิคา้สวยๆทีม่อีย่างหลากหลายก็ไดเ้ช่นกนั อุตสาหกรรมการท าผลติภณัฑจ์ากแกว้ของชาวโอตารุ

นัน้ เริ่มตน้หลงัจากอุตสาหกรรมประมงเริ่มถดถอยในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที่สอง ชาวเมอืงลายคนจึงหนัไปผลติเครื่อง

แกว้เพื่อเป็นการทดแทนรายได ้ปจัจุบนัเมอืงโอตารุก็ยงัขึ้นชื่อในอุตสาหกรรมเครื่องแกว้อยู่ จากนัน้น าท่านอิสระช็อปป้ิงที่ 

ดิวตี้ฟร ีอสิระใหท้่านเลอืกซื้อสนิคา้ปลอดภาษ ีท ัง้ เสื้อผา้ น า้หอม ต่างๆ ตามอธัยาศยั  

ค า่     รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษ บฟุเฟตข์าปู  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Tmark City Hotel Sapporo ระดบั 3  ดาว หรอืเทยีบเท่าในเมืองซปัโปโร  
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วนัที่สี่ อสิระท่องเที่ยวเตม็วนั   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระใหท้่านท่องเที่ยวเมืองซปัโปโรอย่างจุใจ  

กิจกรรมทีไ่ม่ควรพลาดเมือ่มาถงึ ฮอกไกโด  

- ชมตน้ก าเนิดของเบยีรช์ื่อดงั ที ่โรงงานเบยีรซ์ปัโปโร       - 

- โรงงานช็อกโกแลต คุโรอบิโิตะ ชมกรรมวธิขี ัน้ตอนการผลติช็อกโกแลตชื่อดงัของญี่ปุ่ น 

  หรือหากลูกคา้ท่านใดทีส่นใจการท่องเทีย่วในเมอืงอื่นก็สามารถซื้อต ัว๋รถไฟ JR เพือ่เดนิทางไปเมอืงใกลเ้คยีง เช่น ฮาโกะดา 

  เตะ, นิเซโกะ,ฟูราโนะ และ อื่นๆ   

ค า่     อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค า่เพือ่ใหท้่านอสิระท่องเที่ยวไดอ้ย่างเตม็ที่  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Tmark City Hotel Sapporo ระดบั 3  ดาว หรอืเทยีบเท่าในเมืองซปัโปโร 

 

วนัที่หา้ ที่ว่าการฮอกไกโดหลงัเก่า - ตลาดโจไก – ฮอกไกโด - กรุงเทพ  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านชม ที่ว่าการฮอกไกโดหลงัเก่า ที่ถูกใชเ้ป็นที่ว่าการถึง 80 ปี ที่ท  าการรฐับาลเก่าฮอกไกโดเป็นสิ่งที่ก่อสรา้ง

รูปแบบ นีโอบาร็อค อเมริกนั ถูกสรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1888 ตวัอาคารมชีื่อเรียกส ัน้ๆ ว่า ท  าเนียบอิฐแดง ที่ไดม้าจากชื่อของสี

อาคารทีท่  ามาจากอฐิอบดว้ยความรอ้นจนเป็นสแีดง ภายในมกีารตกแต่งอย่างหรูหรา มกีารจดัแสดงขอ้มลูสิง่ของทีเ่กี่ยวขอ้ง

เชื่อมโยงกบัประวตัศิาสตรข์องฮอกไกโด จากนัน้น าท่านอสิระช็อปป้ิงที ่ตลาดโจไก ตลาดสดของซปัโปโรทีร่วบรวมเอารสชาติ

ความสดของฮอกไกโดไวม้ากมาย ไม่ว่าจะเป็น ผกั ผลไม ้ที่เก็บมาสดๆ จากท ัว่ฮอกไกโด และปลาทีจ่บัมาสดๆ จะถูกน ามา

ยงัศูนยก์ลางตลาดที่น่ี  นอกจากนัน้ยงัมี รา้นอาหารทะเลแบบปรุงตามส ัง่ ซูชิ , ซาซิมิ , ราเมง และอื่นๆ อีกมากมาย 

นอกจากน้ีบริเวณโดยรอบของตลาดยงัมรีา้นขายผลไม,้ รา้นขนมหวาน และรา้นเหลา้ครบัและอื่นๆ เรียงรายกว่า 60 รา้น 

เที่ยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

สมควรเวลาเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาต ิชิน ชิโตเซะ  

14.15 น.  ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ นกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW0932 ** ไม่มีอาหารบรกิารบนเครื่อง ** 

19.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืงประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

........................................................................................  
 

ผงัที่นัง่บนเครื่อง 
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หมายเหต ุทางสายการบินมีนโยบายการ

ขายที่นัง่ส าหรบัทา่นลูกคา้ที่ตอ้งการ

อพัเกรดที่นัง่หรือลอ็คที่นัง่ โดยมีราคา

เริ่มตน้ดงัน้ี 

 
1. Economy Seat (สฟ้ีา) ขนาดที่นัง่ 31 น้ิว 

ราคาเริ่มตน้ 500 บาทต่อเที่ยว/ท่าน 

 

2.Super Seat  (สเีหลอืง) ขนาดที่นัง่ 35 น้ิว 

ราคาเริ่มตน้ 1,000 บาทต่อเที่ยว/ท่าน 

 

3.Stretch Seat  (สสีม้) (Longleg)  

ราคาเริ่มตน้ 1,200 บาทต่อเที่ยว/ท่าน 

 
ส าหรบัท่านที่ตอ้งการอพัเกรดที่นัง่ Business ( 

ที่นัง่ 38 น้ิว กรุณาสอบถามราคาและที่นัง่กบั

ทางเจา้หนา้ที่ก่อนท าการจองและช าระเงนิทกุ

คร ัง้)  

 
 
 

 
 
 

อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไข 
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อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

✓ ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อท่าน 

✓ ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง) 

 
อตัราค่าบรกิารไมร่วม 

Hokkaido Snow Fin Fin 6 วนั 4 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ2-3ท่าน 

 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

เสริมเตียง 

 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

ไม่เสริมเตียง 

 

ไม่รวมตัว๋

เครื่องบิน 

 

พกัเดี่ยว 

11-15 มี.ค.62 27,991 27,991 26,991 12,991 9,900 

18-22 มี.ค.62 27,991 27,991 26,991 12,991 9,900 

25-29 มี.ค.62 27,991 27,991 26,991 12,991 9,900 

01-05 เม.ย.62 28,991 28,991 27,991 13,991 9,900 

08-12 เม.ย.62 30,991 30,991 29,991 15,991 9,900 

15-19 เม.ย.62 33,991 32,991 31,991 16,991 9,900 

22-26 เม.ย.62 28,991 28,991 27,991 13,991 9,900 

29 เม.ย.-03 พ.ค.62 30,991 30,991 29,991 15,991 9,900 

06-10 พ.ค.62 29,991 29,991 28,991 14,991 9,900 
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 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, คา่อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน ้าหนกักระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้20 กก. 

 ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท /ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ช าระที่สนามบนิในวนัเดินทาง) 

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรอืก่อนหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนงัสอืเดินทางเพือ่

ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดินทาง

ของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ 

3.เมื่อท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขการใหบ้รกิารที่ได ้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3.ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมื่อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 34 ท่านรวมในคณะตามทีก่  าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน ตอ้ง
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เพิม่เงนิท่านละ 3,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 20-24 ทา่นตอ้งเพิม่เงนิท่าน

ละ 1,500 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 25-31 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท 

2.ในกรณีทีท่างประเทศญี่ปุ่ นระงบัการอนุมตัวิซ่ีา ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เก็บค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในกรณีตอ้งท  าเรื่องยื่นขอวซ่ีา 

3.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ ์

4.บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นส าคญั 

5.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเทีย่วแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท  าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบริการคดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการใน

กรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นได ้

ปรบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบริการได ้

8.หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้

9.ค่าบริการทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่  าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบริการไม่ได ้

10.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้  าหรบั

ค่าบริการนัน้ๆ 

11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

12.บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื่น 

ๆ ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักลา่วท ัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่

นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบคนืเงนิท ัง้หมดทกุกรณี 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วน้ี 

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

16.บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บริษทั

ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 
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17.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนดั

หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม 

เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท  ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

18.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เล่มน า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

21.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ 

22.ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิม่เตมิ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง เป็นชาวต่างชาต,ิ พระสงฆ ์หรือนกับวช จะตอ้งเพิม่จากราคาค่าทวัร์

ปกตอิกี 2,000 บาทต่อท่าน 

23 หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น หนงัสอื

เดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้ 

24. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการหรือหนงัสอืเดนิทางทูต (เล่มสนี า้เงนิและสแีดง) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัรห์ากท่านถูกปฏเิสธใน

การเขา้ –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

 


