
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    
  
 
 
 

 

วนั โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 

ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า B L D 

1 

สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) – โนโบริเบทสึ – บ่อนํ้าแร่นรก จิโกกดุานิ ชมภูเขา
ไฟโชวะชินซงั (ไม่รวมค่ากระเชา้) – ทะเลสาบโทยะ – ซปัโปโร (New Chitose 
Airport – Noboribetsu – Jigogudani -  Showa Shinzan (exclude. Cable car) – Lake 
Toya – Sapporo) 

   
MYSTAY HOTEL 

SAPPORO STATION 
  หรือเทียบเท่า 

2 

เนินพระพทุธเจา้ – ศาลเจา้ฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลต – โอตารุ – คลองโอตารุ 
– พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – นาฬิกาไอนํ้าโบราณ –  
ถนนซาไกมาจิ – ซปัโปโร ( Hill of the Buddha – Hokkaido Shine – Ishiya 
Chocolate Factoey –  Otaru Canel – Music Box Museum – Sakaimachi – Sapporo) 

   
MYSTAY HOTEL 

SAPPORO STATION 
  หรือเทียบเท่า 

3 
อิสระท่องเท่ียวหรือชอ้ปป้ิงในซปัโปโรตามอธัยาศยั   (ไม่มีรถบริการ) (Free at 
leisure / no Service Car) 

   
MYSTAY HOTEL 

SAPPORO STATION 
  หรือเทียบเท่า 

4 
รถรับจากโรงแรม – เดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ (Pick up at Hotel – 
New Chitose Airport – Bangkok) 

   - 

กําหนดการเดนิทาง : ตั้งแต่ พฤษภาคม – พฤศจิกายน 2563 
ออกเดนิทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว ตั้งแต่ 6 ท่านขึน้ไป   

 

GROUP & GO JAPAN 

HOKKAIDO - NOBORIBETSU 
4 DAYS 3 NIGHTS 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
19,900.- 



 

 

วนัแรก  สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) – โนโบริเบทสึ – บ่อนํา้แร่นรก จิโกกุดานิ – ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง (ไม่รวมกระเช้า) 
                             ฟาร์มหมีสีนํา้ตาลโชวะชินซัง (ไม่รวมค่าเข้า) – ทะเลสาบโทยะ – ซัปโปโร 

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน.....   (ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน)  
...... น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญี่ปุ่น หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 สาํคญัมาก!!ไม่อนุญาตใหน้าํอาหารสดจาํพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญ่ีปุ่น หากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับ  

(เวลาทอ้งถ่ินประเทศญ่ีปุ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  
 เจา้หนา้ท่ีชูป้ายรับท่ีสนามบิน จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยรีสอร์ท บ่อนํ้าพุร้อนท่ี

มีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะฮอกไกโด นาํท่านชม บ่อนํ้าแร่นรก จิโกคุดานิ (Jigokudani) หุบผาท่ีเกิดจากภูเขาไฟซ่ึงยงั
ไม่ดบั จึงก่อให้เกิดนํ้ าพุร้อนและบ่อโคลนเดือดอนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ียงัคงอยู่ นําท่านเดินผ่าน
สะพานทางเดินเพ่ือไปยงับ่อตน้กาํเนิดโดยสองขา้งสะพานจะมีนํ้าพุร้อนไหลออกมาเป็นลาํธาร และมีบ่อเลก็ใหญ่
ใหเ้ห็นตลอดทางท่ีเดินไป 

 
 
 
 
 
 

รับประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอัธยาศัย  
บ่าย  นาํท่านชม ภูเขาไฟโชวะชินซัง ภูเขาไฟนอ้งใหม่ท่ีเกิดจากการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกในปี 1946 ซ่ึงระเบิดปะทุ

ติดต่อกนันานถึง 2 ปี ซ่ึงปัจจุบนัยงัมีควนัลอยกรุ่นอยู ่ท่านสามารถนัง่กระเชา้ไฟฟ้าเพื่อชมวิวแบบพาโนรามาของ
ทะเลสาบโทยะไดจ้ากมุมน้ีอีกดว้ย (ราคาไม่รวมค่ากระเชา้ไฟฟ้า 1,500 เยน ไป-กลบั) 

 ท่านสามารถชม ฟาร์มหมีสีนํ้าตาลโชวะชินซัง เป็นสถานท่ีเพาะพนัธ์ุหมีสีนํ้าตาล นกัท่องเท่ียวสามารถเยีย่มชมลูก
หมีสีนํ้าตาลไดอ้ยา่งใกลชิ้ดและมีหมีโตเตม็วยัท่ีไม่ดุร้ายโชวลี์ลาออ้นขออาหารจากนกัท่องเท่ียว เป็นภาพท่ีน่ารัก
น่าเอน็ดูทีเดียว หากตอ้งการใกลชิ้ดกวา่น้ีกส็ามารถเขา้ไปยงัหอ้งสงัเกตการณ์พิเศษซ่ึงจะมองเห็นหมีสีนํ้าตาลเดิน
ผา่นไปมา ไดย้นิเสียงและกล่ินของหมีผา่นรูระบายอากาศเลก็ๆ ไดอี้กดว้ย (ราคาไม่รวมค่าฟาร์มหมี 850 เยน) 

 
  
 
 
 

 
นาํท่านชมความสวยงามของ ทะเลสาบโทยะ  เป็น 1 ในทะเลสาบช่ือดงัของฮอกไกโดและเป็นทะเลสาบแห่งเดียวท่ี



 

 

นํ้าจะไม่มีนํ้ าแขง็ปกคลุมในช่วงฤดูหนาวและใจกลางทะเลสาบมีเกาะกลางโผล่ข้ึนมามีรูปร่างมองดูคลา้ยรูปปลา 
ใหท่้านไดด่ื้มดํ่ากบับรรยากาศอยา่งเตม็ท่ี  
นาํท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร เป็นเมืองเศรษฐกิจและเป็นศูนยก์ลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด 
อิสระอาหารคํา่ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

 นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั  MYSTAY HOTEL SAPPORO STATION  หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสอง             เนินพระพุทธเจ้า – ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลต – โอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี –  
                           นาฬิกาไอนํา้โบราณ – ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เนินพระพุทธเจ้า  (Hill of the Buddha) มีลกัษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปป้ันพระพุทธรูปมีความ
สูงมากถึง 13.5 เมตรและมีนํ้ าหนัก 1500 ตนั พื้นท่ีท่ีลอ้มรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทั้งรายลอ้มดว้ยธรรมชาติอนั
งดงาม มีลกัษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปป้ันพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีนํ้าหนกั 1500 ตนั พื้นท่ี
ท่ีลอ้มรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทั้งรายลอ้มดว้ยธรรมชาติอนังดงาม อีกจุดหน่ึงท่ีพลาดไม่ไดน้ัน่คือการเดินลอดไป
ตามอุโมงค์ท่ีมาความยาว 40 เมตร ท่ีเม่ือเดินไปจนถึงจุดท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปท่ีอยู่บริเวณปลายทางของ
อุโมงคแ์ลว้มองยอ้นข้ึนไป จะมองเห็นเหมือนมีแสงสะทอ้นอยูร่อบๆองคพ์ระพุทธรูปเปรียบเสมือนรัศมีแสงแห่ง
ฟ้า ซ่ึงไม่สามารถมองไดจ้ากทางดา้นนอก ถือเป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีทางสถาปนิกตั้งใจออกแบบเพ่ือให้ทุกๆส่วนมี
ความพิเศษไม่แพก้นั นบัวา่เป็น Unseen Hokkaido สถานท่ีท่ีมีความมหศัจรรยแ์ละคุม้ค่าสาํหรับการมาเยอืน 
 
 
 
 

 
 
 
นาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมช่ือ “ศาลเจ้าซัปโปโร” เปล่ียนเพื่อใหส้มกบัความยิง่ใหญ่ของเกาะฮอก
ไกโด ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษาใหช้นชาวเกาะฮอกไกโด มีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อนั
ยาวนานเก่าแก่นบัพนัปีดงัเช่นภูมิภาคคนัโต แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีสาํหรับใหค้นทอ้งถ่ินไดก้ราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตอยู ่
ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพ่ือเป็นขวญัและกาํลงัใจสืบไป 
ชม โรงงานช็อกโกแลต ชิโรอิ โคอิบิโตะ ตวัอาคารของโรงงานถูกสร้างข้ึนในสไตล์ยุโรปท่ีลอ้มรอบไปดว้ยสวน
ดอกไม ้ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือช็อกโกแลตแบบต่างๆ ซ่ึงผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโด รวมทั้งขนมอร่อยๆ ท่ีมี
ช่ือเสียงของท่ีน่ีกลบัไปเป็นของฝาก 
 



 

 

 
  
 
 
 
 

นาํท่านเดินทางสู่ โอตารุ ศูนยก์ลางการคา้ทางนํ้ าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ซ่ึงมีตึกรามบา้นช่องเป็นทรง
ตะวนัตกสืบเน่ืองมาจากอิทธิพลของรัสเซียหลงัจากท่ีไดท้าํการคา้กบัญ่ีปุ่นในสมยัก่อน 

  รับประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอัธยาศัย  
บ่าย นําท่านไปสัมผสัความโรแมนติกของ คลองโอตารุ ได้รับคาํขนานนามว่าเป็นจุดท่ีโรแมนติกท่ีสุด ถือเป็น

สญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุท่ีไดรั้บความนิยมมาถ่ายภาพคู่เป็นท่ีระลึก ชม พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สอง
ชั้นท่ีภายนอกถูกสร้างข้ึนจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทาํดว้ยไมส้ร้างข้ึนในปี 1910 ปัจจุบนันบัเป็นมรดกทาง
สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษใ์หเ้ป็นสมบติัของชาติและท่ีน่ียงัมีกล่องดนตรีมากมายหลากหลาย
แบบ ให้ท่านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก นอกจากน้ีดา้นหนา้พิพิธภณัฑย์งัมี นาฬิกาไอนํ้าโบราณ 
สไตล์อังกฤษ ท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกคือท่ีโอตารุและท่ีแคนาดา นาฬิกาน้ีจะพ่นไอนํ้ าประกอบกับมี
เสียงดนตรีดงัข้ึนทุก 15 นาที และใหท่้านไดเ้ดินเล่น ถนนซาไกมาจิ ตลอดทั้งสองขา้งทางของถนนซาไกมาจิยงัเตม็
ไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต LeTAO ท่ีมีขายเฉพาะท่ีโอตารุ เคก้และขนมอนั
เล่ืองช่ือต่าง ๆ มากมาย ของท่ีระลึกและร้านอาหารร้านกาแฟใหท่้านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบั ซัปโปโร 
อิสระอาหารคํา่ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

 นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั  MYSTAY HOTEL SAPPORO STATION  หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสาม อิสระท่องเท่ียวหรือช้อปป้ิงในซัปโปโรตามอัธยาศัย   (ไม่มีรถบริการ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 เชิญท่านอิสระท่องเท่ียวด้วยตัวท่านเองหรือช้อปป้ิงในเมืองซัปโปโรตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ)  



 

 

มีสถานท่ีท่องเท่ียวแนะนําดงันี ้  
ตลาดปลานิโจ ตลาดสดใจกลางซัปโปโร มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปี เปรียบเสมือนห้องครัวของ
ชาวเมืองซัปโปโรมาตั้งแต่สมยัก่อน นอกจากปลาแซลมอน ปู และหอยเชลล์ท่ีเป็นอาหารทะเลเด่นๆ ของฮ
อกไกโดแลว้ ยงัเต็มไปด้วยผลผลิตทางการเกษตรอย่างผลไมแ้ละผกันานาชนิด มีร้านขายอาหารท่ีสามารถ
ทานปลาสดๆ ได้ตรงนั้นเลยอยู่หลายร้าน อาทิ ร้านซูชิเครัน แนะนาํเมนู Kaisen Don ขา้วหน้าอาหารทะเลสด 
และซูชิแสนอร่อยที่รับประกนัว่าสดสุดๆ  , ร้านโอกุมะ โชเท็น  เมนูไคเซ็นด้ง , ร้านนิโจ  คานิอิจ ิบะ มีปู
หลากหลายสายพนัธุ์ตามฤดูกาล เป็นตน้ 
มิตซุย เอาท์เล็ตพาร์ค ซัปโปโร เพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงั ทั้งแบนด์ต่างประเทศและ
แบนดด์งัของญ่ีปุ่น และสินคา้ดีราคา พิเศษท่ีมี ให้เลือกถึง 130 ร้านคา้ ซ่ึงในบรรดาแบรนดด์งัเหล่าน้ี จะมีถึง 58 
แบรนด์ท่ีเป็นแบรนด์ท่ีเพิ่งเปิดสาขา ในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ท่ีเปิดตวัเป็นคร้ังแรกในประเทศญ่ีปุ่น อีก 9 
แบนดด์งัท่ีมาเปิดคร้ังแรกในญ่ีปุ่น มีทั้งสินคา้สาํหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กีฬา นาฬิกา รองเทา้ 
อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio  Folie Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ 

 JR TOWER ตึกท่ีสูงท่ีสุดในซปัโปโร ตั้งอยูติ่ดกบัสถานีรถไฟเจอาร์ซปัโปโร เป็นหา้งสรรพสินคา้ โรงภาพยนตร์ 
ศูนยอ์าหาร และมีจุดชมวิวท่ีชั้น 38 เรียกว่า T38 Observation Deck ระดบัความสูง 160 เมตรสามารถมองเห็นวิว
มุมกวา้งของซปัโปโร  

 ย่านทานุกิโคจิ ช้อปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลังคาความยาว 7 บล็อกถนน ตั้ งขวางในแนวตะวนัออก-
ตะวนัตกอยู่ระหว่างสถานี SUBWAY ODORI และ SUSUKINO มีร้านคา้ตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านคา้ ให้ท่าน
ไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจหรือเลือกเดินย่านซูซูกิโนะ ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านอาหารและสถานบนัเทิงยามราตรี 
อิสระรับประทานอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ตามอัธยาศัย  
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั MYSTAY HOTEL SAPPORO STATION  หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีส่ี  รถรับจากโรงแรม – สนามบินชิโตเสะ  – กรุงเทพฯ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  รถรอรับท่านจากบริเวณลอ็บบ้ีโรงแรม เดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบั 
…… น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน......   (ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน) 
…… น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

********************** ขอบคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ ********************** 

 
 
 
 



 

 

อัตราค่าบริการ/ท่าน 

เดนิทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว ตั้งแต่ 6 ท่านขึน้ไป ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน   

กําหนดการเดนิทาง 
คณะ 4 ท่าน  
ท่านละ 

คณะ 6 ท่าน  
ท่านละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่านละ 

เดนิทางตุลาคม – พฤศจกิายน 2563  - 21,900.- 9,500.- 

**หากเดนิทางตรงกับวนัเสาร์หรือวนัหยุดนักขัตฤกษ์ มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติมท่านละ 1,000 บาท 
 

อัตรานีร้วม  
 ค่าบริการ Private Tour พร้อมคนขบัรถพดูภาษาญ่ีปุ่น มีเคร่ืองแปลภาษา(กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อัตรานีไ้ม่รวม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีนํ้ามนั / ค่านํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าญ่ีปุ่น (กรณีตอ้งยืน่วีซ่า)  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ (ตามแต่ท่านเห็นสมควร) 
 
ข้อควรทราบ :  
 กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านทาํการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้ทาง

บริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
 บริการ Private Tour ไม่มีหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย  มีคนขบัรถพดูภาษาญ่ีปุ่น พร้อมเคร่ืองแปลภาษาเท่านั้น  
 ควรนดัหมายเวลากบัคนขบัรถ (Driver) เร่ืองจุดข้ึนลงรถ เวลานดัหมายให้ชดัเจน เพื่อป้องกนัการคลาดเคล่ือนกบัคนขบัรถของ

ท่านและทีมฯ 
 ก่อนเดินทาง เราจะแจง้เลขทะเบียนรถ, ยีห่อ้รถ, ช่ือคนขบั พร้อมเบอร์โทรศพัทใ์หแ้ก่ท่าน 
 วนัแรกท่ีเดินทางไปถึงสนามบิน คนขบัรถจะถือป้ายช่ือของท่านเพ่ือรอรับท่าน 
 การใชร้ถในการรับส่งสนามบินและวนัท่ีท่องเท่ียว จะใหบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารเท่านั้น หากตอ้งการเดินทาง

นอกเหนือจากเส้นทางดงักล่าวตอ้งแจง้เจา้หนา้ท่ีใหท้ราบก่อนการเดินทาง  



 

 

 
เง่ือนไขการเดนิทาง 
 อตัราค่าบริการท่ีแสดงขา้งตน้ ตอ้งมีผูเ้ดินทาง 6 ท่านข้ึนไป กรณีจาํนวนผูเ้ดินทางมากกวา่ท่ีกาํหนด กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี เพ่ือ

เสนอราคาอีกคร้ัง 
 สาํหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนทาํการออกตัว๋ ก่อน

ทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน 
โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้
ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีชาํระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น, ค่าวางมดัจาํหอ้งพกั ฯลฯ 

 
การสํารองท่ีน่ังและชําระเงิน 
 ยืนยนัการสํารองท่ีน่ังกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดนิทาง  
 ชาํระเงินยอดเตม็ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการยนืยนัการสาํรอง 
 กรณีราคารวมตัว๋เคร่ืองบินชาํระเงิน 70 % หลงัจากยืนยนัการจอง และค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดชาํระล่วงหน้า 21 วนัก่อน

เดินทาง  
 หากท่านไม่ชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามกาํหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และ

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
 หลงัจากสํารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หน้าท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม 

เพื่อดาํเนินการยืน่ขอวีซ่า (สาํหรับประเทศท่ีตอ้งทาํวีซ่า) 
 
 
เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ 
 หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลงัจากไดช้าํระเงินมดัจาํในคร้ังแรกไปแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ 
 อน่ึงเม่ือท่านไดย้นืยนัใหท้างบริษทัฯ กระทาํการออกบตัรโดยสารแลว้ หรือยนืยนัการสาํรองหอ้งพกัใหก้บัโรงแรมแลว้หากมีการ

เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลงับริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ และค่าตัว๋เคร่ืองบินไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งส้ิน ในกรณีตัว๋ท่ีสามารถทาํรีฟันดไ์ดผู้เ้ดินทางตอ้งรอเงินค่ารีฟันดต์ามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 90 



 

 

วนั) ทางสายการบินจะมีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกคร้ัง จาํนวนเงินข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน 
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นัตาม

กาํหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่
อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น เม่ือท่านตกลงจอง
ทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋
เคร่ืองบินไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้

 
โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม 

กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืน ๆ อาจทาํใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจาํนวนจาํกดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

เสริมให ้(Extra Bed) 
 หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจาํเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้งชาํระ

ค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุนท่ี

คิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม 


