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ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี�ปุ่ น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั
สมัผสัความงามของเกาะฮอกไกโด  

 

หบุเขาจิโกขดุานิ หรอืหุบผานรก พบความมหศัจรรยแ์ละน่าเกรงขามของ
ธรรมชาต ิซึ�งยงัคงมคีวนัพวยพุ่งจากนํ�าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืด
ชมความงามของทะเลสาบโทยะที�ตั �งอยูใ่นวนอุทยานแห่งชาติ
เยี�ยมชม ฟารม์หมีสีนํ2าตาล ชมหมสีายพนัธุพ์ื�นเมอืงฮอกไกโดกว่ารอ้ยตวั
นั �งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอสู ุเพื�อชมทวิทศัน์ภเูขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ

ซากรุะที�สวนโกเรียวคาข ุป้อมปราการรปูดาว 5 แฉกชื�อดงั
โกดงัอิฐแดง โกดงัเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปีที�ท่าเรอืรมิทะเล
ฮาโกดาเตะ ชมววิของเมอืงฮาโกดาเตะยามกลางคนื, ช้อปปิ�งสนิคา้ของฝาก

อิออน มอลล ์

เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตารุ
ถชีวีติ 2 ฝ ั �งคลอง ที�ยงัคงกลิ�นอายอารยธรรมญี�ปุน่แต่กลบัสวยงามดว้ย

สถาปตัยกรรมตะวนัตก, เพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี
สกัการะสิ�งศกัดิ .สทิธิ . ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด, เพลดิเพลนิกบัการ
ทานูกิและย่านซูซูกิโน่ 

พิเศษ!!! พกัโรงแรมออนเซน็ 2 คืน 
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ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั 

หรอืหุบผานรก พบความมหศัจรรยแ์ละน่าเกรงขามของ
ธรรมชาต ิซึ�งยงัคงมคีวนัพวยพุ่งจากนํ�าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืด 

ที�ตั �งอยูใ่นวนอุทยานแห่งชาตชิคิอ็ทส-ึโทยะ,  
ชมหมสีายพนัธุพ์ื�นเมอืงฮอกไกโดกว่ารอ้ยตวั , 

เพื�อชมทวิทศัน์ภเูขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ 
แฉกชื�อดงั, ชอ้ปปิ�งย่าน

โกดงัเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปีที�ท่าเรอืรมิทะเล, นั �งกระเช้าสู่ภเูขา
ช้อปปิ�งสนิคา้ของฝาก

คลองโอตาร ุเอกลกัษณ์
ที�ยงัคงกลิ�นอายอารยธรรมญี�ปุน่แต่กลบัสวยงามดว้ย

พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 
เพลดิเพลนิกบัการช้อปปิ�งที�ย่าน
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กาํหนดการเดินทาง วนัที� 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 

27 เม.ย.62        สนามบินสวุรรณภมิู 
 

20.30 น. พร้อมกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู ชั 2นที� 4 ประตหูมายเลข 2 สายการบินไทย 
เคาน์เตอร ์C เพื�อเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั 2นตอนการเชค็อิน 

23.45 น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบินไทย  
   เที�ยวบินที� TG670 
 

28 เม.ย.62        สนามบินชินชิโตเสะ >> โนโบริเบทสึ >> จิโกขดุานิ >> ทะเลสาบโทยะ >> 
                          นั �งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภเูขาไฟอสู ุ>> ฟารม์หมีสีนํ2าตาล 
 

 
 
 
 
 
 

08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น หลงัจากผ่าน
ขั 2นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองโนโบ
ริเบทสึ เมอืงที�มแีหล่งนํ�าพุรอ้นธรรมชาตทิี�มชีื�อเสยีงแห่งหนึ�งของเกาะฮอกไกโด นํา
ท่านชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที�จิโกขุดานิ บ่อโคลนเดือดที�ธรรมชาติได้
สรา้งสรรคข์ึ�น ซึ�งเกดิจากความรอ้นใต้พภิพเผาผลาญกํามะถนัแลว้พวยพุ่งขึ�นมารวมตวั
กนัจนเกดิเป็นแอ่งขนาดใหญ่ ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบโทยะ  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านสู่ ภเูขาไฟอูสุซงั เพื�อขึ2นกระเช้าไฟฟ้า (Usuzan Ropeway) ชมทิวทศัน์ภเูขา

ไฟโชวะ (โชวะชินซงั) ภูเขาไฟที�เกิดจากการสั �นสะเทือนของเปลือกโลกในปี ค.ศ.1943 
(หรอืปีโชวะของญี�ปุ่น ซึ�งเป็นที�มาของชื�อเรยีกภูเขาไฟโชวะ) ความร้อนใต้พิภพได้ดัน
พื�นดนิสูงขึ�นมาเรื�อยๆ ตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาสูงถงึ 400 เมตร ดงัเหน็ได้
ในปจัจุบนั และยงัคงมพีลงังานความร้อนอยู่ แมว้่าในช่วงฤดูหนาวหมิะจะตกมากแค่ไหน 
บนภูเขาไฟโชวะชนิซงักลบัไม่มหีมิะปกคลุมเลย โดยในบรเิวณภูเขาไฟโชวะชนิซงั ท่านจะ
ได้พบกับ ฟาร์มหมีโชวะชินซัง ให้ท่านได้สัมผัสความน่ารกัและฉลาดแสนรู้ของหมีสี
นํ�าตาลนับ 100 ตวั ที�ใกล้สูญพนัธุ์และหาดูยาก ในญี�ปุ่นนี�จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโด
เท่านั �น ชาวไอนุเชื�อกนัว่าหมสีนํี�าตาลนี�ถอืเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอกีดว้ย  
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นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 
คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัมื2ออาหารอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นํ2าแร่ ที�อดุมไปด้วยแร่ธาตุที�
มีสรรพคุณในการรกัษาโรคต่างๆ ซึ�งเชื�อกันว่าถ้าได้แช่นํ2าแร่แล้วจะทําให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ2น 

 

29 เม.ย.62        โทยะ >> ฮาโกดาเตะ >> ชมซากรุะที�สวนโกเรียวคาข ุ>> โกดงัอิฐแดง >> 
                          อิออน มอลล ์>> ขึ2นกระเช้าชมวิวบนเขาฮาโกดาเตะ 

 
 
 
 
 
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
08.00 น. นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ อดีตเมอืงท่าสําคญัของเกาะฮอกไกโด 

เปรยีบเสมอืนดั �งประตูที�เปิดรบัวฒันธรรมตะวนัตกสู่ประเทศญี�ปุ่น ชมความงามของตวั
เมอืงที�มทีั �ง ตกึเก่า ศาลาเก่า รวมทั �งโบสถนิ์กายออเธอรด์อกซ ์ที�มคีวามงดงาม นําท่าน
เขา้ชม สวนโกเรียวคาข ุซึ�งเป็นจุดชมซากุระที�มชีื�อเสยีงอกีแห่งหนึ�งของประเทศญี�ปุ่น 
เนื�องจากมตี้นซากุระปลูกอยู่ภายในสวนกว่า 1,600 ต้น ป้อมโกเรยีวคาขุเป็นอดตีป้อม
ปราการรปูดาวสไตลต์ะวนัตก ที�มอีายุมากกว่า 150 ปี ครั �งหนึ�งเคยถูกใชเ้ป็นสํานักงาน
ของรฐับาลที�บริหารงานโดยซามูไร และปจัจุบันยงัได้รบัเลือกให้เป็นสถานที�ทาง
ประวตัิศาสตร์แห่งพิเศษของญี�ปุ่นอีกด้วย (ไม่รวมค่าขึ2นชมหอคอย โกเรียวคาข ุ
ทาวเวอรแ์ละค่าเข้าชมภายในอาคารพิพิธภณัฑ)์ 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดนิเล่นที� โกดงัอิฐแดง โกดงัเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปีที�ท่าเรอืรมิทะเล โกดงัแห่งนี�

ถูกสร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดง ปจัจุบนัโกดังจํานวน 5 หลงัได้ดัดแปลงให้
กลายเป็นรา้นค้าขายของที�ระลกึ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และอื�นๆ มากมาย ทําให้เป็น
ย่านช้อปปิ� งที�สามารถเดินเล่น เลือกซื�อของฝากและชมวิวท่าเรอืไปพร้อมๆกันได ้
จากนั �นนําท่านสู่อิออน มอลล ์อสิระใหท่้านเลอืกซื�อสนิคา้อุปโภคบรโิภคที�ชาวญี�ปุ่นใช้
ในชวีติประจาํวนั อาทขิองใชใ้นบา้น อาหาร ขนม ชา ฯลฯ จากนั �นนําท่าน นั �งกระเช้าสู่
ภเูขาฮาโกดาเตะ เพื�อชมววิของเมอืงฮาโกดาเตะ ซึ�งเป็นจดุชมววิทวิทศัน์ยามกลางคนื 
และเคยตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของจุดชมววิที�มวีวิกลางคนืสวยที�สุดในญี�ปุ่น ถ้าไม่ได้มาชม
ถอืว่ามาไมถ่งึเมอืงฮาโกดาเตะเลยทเีดยีว 
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นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 
คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัมื2ออาหารอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นํ2าแร่ ที�อดุมไปด้วยแร่ธาตุที�
มีสรรพคุณในการรกัษาโรคต่างๆ ซึ�งเชื�อกันว่าถ้าได้แช่นํ2าแร่แล้วจะทําให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ2น 

 

30 เม.ย.62        ฮาโกดาเตะ >> โอตาร ุ>> คลองโอตาร ุ>> พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี >> 
                         ซปัโปโร >> ศาลเจ้าฮอกไกโด >> ช้อปปิ2 งทานุกิโคจิและซูซูกิโน่ 
 

 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
08.00 น. นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองโอตาร ุ หนึ�งในเมอืงโบราณที�เคยเป็นเมอืงท่าสําคญัทางตอน

เหนือของประเทศญี�ปุ่น ในสมยัก่อนใช้ในการขนถ่ายสนิค้าต่างๆ และทําการประมง 
โดยเฉพาะปลาเฮอรร์ิ�ง จนไดช้ื�อว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมน
ติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรป พาท่านเก็บภาพความ
ประทบัใจกบัววิแสนโรแมนตคิของโกดงัเก่าที�สะทอ้นบนผวินํ�าของ คลองโอตาร ุคลองสาย
วฒันธรรมระหว่างดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัไดอ้ย่างลงตวั และท่านยงั
สามารถเลอืกซื�อสนิคา้พื�นเมอืงจากรา้นคา้ต่างๆ ที�ถูกดดัแปลงมาจากโกดงัเมื�อสมยัก่อนได้
อกีดว้ย 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ***บริการท่านด้วยเซท็อาหารญี�ปุ่ น พร้อมด้วยขาปซููไวท่านละ 1 เซท็*** 
บ่าย พาท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจาก พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี ที�ส่งเสียงดนตรี

ต้อนรบัท่าน ภายในอาคารท่านจะได้ชมววิฒันาการของกล่องดนตรแีละกล่องดนตรี
โบราณหลากหลายแบบและสามารถเลอืกซื�อกล่องดนตรทีี�ท่านชื�นชอบหรอืจะเลอืก
จดัทํากล่องดนตรขีองคุณเองที�มเีพยีงชิ�นเดยีวในโลกกไ็ด ้นอกจากนี�ยงัมนีาฬกิาไอนํ�า
โบราณที�ตั �งเด่นอยู่หน้าอาคารพพิธิภณัฑ ์ที�มอีายุการใชง้านนานนับศตวรรษคู่กบัเมอืง
โอตารุ ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด 
ศูนยก์ลางความเจรญิอนัดบั 5 ของญี�ปุ่น ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคลา้ยตารางหมากรุกซึ�ง
แตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมอืงทั �วไปในญี�ปุ่น ซึ�งได้รบัคําแนะนําและพฒันาจาก
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ผูเ้ชี�ยวชาญชาวอเมรกินั ดงันั �นผงัเมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสี�เหลี�ยมผนืผ้าตามพื�นฐานการ
วางผงัเมอืงของอเมรกิา นําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรอืเดมิชื�อศาลเจา้ซปัโป
โร แต่เปลี�ยนชื�อเพื�อให้สมกบัความยิ�งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าแห่งนี�ถงึแมจ้ะ
ไม่ได้มปีระวตัิศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นับพนัปี แต่ที�นี�ก็เป็นที�สําหรบัคนท้องถิ�นได้
กราบไหวส้ิ�งศกัดิ .สทิธิ .และเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวฮอกไกโด  เชื�อกนัว่าศาลเจา้ชนิโต
แห่งนี�จะคอยปกปกัษ์รกัษาใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสุข และในช่วงฤดูใบไม้
ผลินั �น ท่านจะได้ชมความงามของเหล่าต้นซากุระกว่า 1,400 ต้น ที�ผลิดอกออกใบ
พรอ้มเพรยีงกนัทั �วบรเิวณศาลเจา้ฮอกไกโด จากนั �นให้ท่านช้อปปิ�งที�ย่านทานุกิและ
ย่านซูซูกิโน่ เป็นย่านที�รวบรวมรา้นค้าต่างๆ กว่า 200 รา้นค้า ท่านสามารถช้อปปิ�ง
สนิค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสนิค้าแบรนด์เนมจากห้างสรรพสนิค้า หรอืสนิค้าแฮนด์
เมด ไปจนถงึขนมของฝากมากมาย และย่านซูซูกโิน่ แหล่งรวมรา้นอาหารมากมาย ทั �ง
รา้นสําหรบัครอบครวัหรอืรา้นกนิดื�มแบบคนญี�ปุ่น และยงัเป็นแหล่งท่องเที�ยวยามราตรี
อกีดว้ย 

คํ�า อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

01 พ.ค.62        ซปัโปโร >> สนามบินชินชิโตเสะ >> สนามบินสุวรรณภมิู 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 

หลงัมื2ออาหารเช้า นําท่านเดินทางสู่สนามบินชินชิโตเสะ เพื�อทาํการเชค็อิน 
10.30 น. เดินทางกลบัสู่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  

โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG671 
15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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กาํหนดการเดินทาง วนัที� 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 

 

**ราคานี2รวมรายการทวัร ์ค่าตั \วเครื�องบิน** 
 
หมายเหตุ 

1. การเดินทางในแต่ละครั 2งจะต้องมีผู้โดยสารจาํนวน 15 ท่านขึ2นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจาํนวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ̂ิในการเลื�อนการเดินทางหรือเปลี�ยนแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง
ในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนั2นๆ  

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ̂ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตั \วเดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที�พกัมายงัสนามบิน

สุวรรณภมิู กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที�ก่อนซื2อตั \วเดินทางภายในประเทศ เพื�อเช็คสถานะ
ของทวัรว่์าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํ2าหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศที�ท่านใช้ เนื�องจากการกาํหนดนํ2าหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ2นอยู่กบัการกาํหนดของแต่
ละสายการบิน ทั 2งนี2ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายที�เกิดขึ2น 

อตัราค่าบริการ 
ราคารวมตั \ว

เครื�องบิน 
ราคาไม่รวมตั \ว

เครื�องบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 54,900.- บาท 28,300.- บาท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 49,500.- บาท 25,500.- บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 41,300.- บาท 21,300.- บาท 

สาํหรบัท่านที�ต้องการพกัเดี�ยว  
เพิ�มท่านละ 

7,900.- บาท 7,900.- บาท 
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4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร 

สถานที�ท่องเที�ยวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการใน
ส่วนนั2นให้ 

อตัราค่าบริการนี2รวม 
 

1. ค่าตั \วโดยสารเครื�องบินไป-กลบั ชั 2นประหยดั 
2. ค่านํ2าหนักสมัภาระที�มาพร้อมกบัตั \วเครื�องบิน 

             -สายการบินไทย ได้นํ2าหนักสมัภาระ 30 กิโลกรมั/ท่าน 
             -สายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ ได้นํ2าหนักสมัภาระใบละ 23 กิโลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
             -สายการบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ ได้นํ2าหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน และสมัภาระ      

              ถือขึ2นเครื�องได้ท่านละ 2 ชิ2นเท่านั2น (รวมกระเป๋าติดตวัด้วยแล้ว) 
             -สายการบินพีช แอร ์ได้นํ2าหนักสมัภาระใบละ 20 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบ และสมัภาระ 
             ถือขึ2นเครื�องได้ท่านละ 2 ชิ2น นํ2าหนักรวมแล้วไม่เกิน 7 กิโลกรมั/ท่าน 

3. ค่าที�พกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเทียบเท่า กรณี
ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัห้องพกัที�มี 3 เตียงเดี�ยวและบางโรงแรมจะใช้
เป็นห้องพกัคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีที�ทางโรงแรมไม่สามารถจดัห้องพกัสาํหรบั 3 

ท่านให้ได้ จาํเป็นต้องจดัห้องพกัให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล  
             -ห้องทวิน ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน มีเตียงเดี�ยว 2 เตียง 
             -ห้องดบัเบิ2ล ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง 
             -ห้องทริปเปิ2 ล ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน มีเตียงเดี�ยว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง 
             -ห้องซิงเกิล ห้องพกัสาํหรบั 1 ท่าน มีเตียงเดี�ยว 1 เตียง 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที�ระบุไว้ในรายการ  
5. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศก์ที�คอยอาํนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางใน

ต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 

1,000,000.- บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั 2งนี2
เป็นไปตามเงื�อนไขของบริษัทประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพระหว่าง
การเดินทาง) 

*** เดก็อายุตํ�ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ2นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ�งเดียว *** 

7. ค่าภาษีนํ2ามนั ที�สายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัที� 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านต้องชาํระ
เพิ�มเติม ในกรณีที�ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ�มภายหลงัจากที�ท่านได้ทาํการ
จองทวัรแ์ล้ว 
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8. ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และหกั ณ ที�จ่าย 3 % 
 

 
 
 

อตัราค่าบริการนี2ไม่รวม 
 

1. ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาํ
ใบอนุญาตที�กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์ เป็นต้น 

3. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�มิได้คาดคิด เช่น การปรบัค่านํ2ามนัหรืออื�นๆ ที�มิได้ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่านํ2าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั 
5. ค่าประกนัอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผู้เดินทางต้องการทาํเพิ�มเติม อาทิ  

              ภยัธรรมชาติรุนแรง, ทรพัยสิ์นหรือเที�ยวบินล่าช้าหรือทรพัยสิ์นสูญหาย เป็นต้น 
6. ค่านํ2าดื�มระหว่างทวัร ์(ไม่ได้บริการนํ2าดื�มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าทิปไกด์และคนขบัรถ  

 
เงื�อนไขการชาํระเงิน   

 
1. กรณุาชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
2. กรณุาชาํระค่าทวัรส่์วนที�เหลือก่อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการ 
3. กรณีทาํการจองทวัรก่์อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการหรือน้อยกว่า กรณุาชาํระค่าทวัร์

เต็มจาํนวน 
การยกเลิก  
 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัทาํการ มฉิะนั �นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ,ในการคนื
เงนิมดัจาํทั �งหมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ,ในการ
คนืค่าทวัรท์ั �งหมด 

3. กรณทีี�กรุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต ์  
          หรอืวนัหยดุยาวตามที�รฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ(เช่าเหมาลาํ) จะไม่ม ี  
          การคนืเงนิมดัจาํและค่าทวัรทุ์กกรณี 
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4. เนื�องจากตั Zวเครื�องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชั �น เมื�อชําระค่าทวัรแ์ล้ว ไม่สามารถเลื�อนวนั
เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 

 
 
หมายเหตุ 

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ̂ิในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั 2งนี2 ขึ2นอยู่
กบัสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะ
คาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที�สุด ทางบริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี�ปุ่ น / การนําสิ�งของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสีย 

รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที�ยวบิน ซึ�งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจาํนวนทั 2งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี2ทางบริษัทขอสงวนสิทธ̂ิในการ
เปลี�ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั 2งนี2 ขึ2นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของเงิน
สกลุเยน 

2. ในกรณีที�เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์
ได้กต่็อเมื�อทางสายการบินและโรงแรมที�พกัได้ทาํการพิจารณาคืนเงินส่วนนั2นให้แล้ว
เท่านั2น 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 

เกิดขึ2นและมีเหตุทาํให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกาํหนดการได้ บริษัทขอ
สงวนสิทธ̂ิในการคืนเงินจนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ2นนอกเหนือจากรายการทวัร ์

อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 
4. หลงัจากที�ท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า

ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื�อนไขต่างๆ ที�ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ 

 
 

 

 


