
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดการเดนิทำง: 11-15 / 21-25 ตุลาคม 2560 

ไฮไลท์ 

 เยอืนดินแดนซามูไร หมู่บ้านโบราณดาเตะ จิไดมูระ สัมผสับรรยากาศย้อนยุคสมยัเอโดะ 

 ชมทศันียภาพยามค า่คนืซ่ึงส่องประกายระยบิระยบัดุจอญัมณทีี ่จุดชมววิภูเขาฮาโกดาเตะ 

 สัมผสับรรยากาศของตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ตลาดอาหารทะเลสดทีข่ึน้ช่ือทีสุ่ดบนเกาะฮอกไกโด 

 เทีย่วชมเมอืงแห่งความโรแมนติกทีผ่สมผสานกบัความเก่าแก่ทางประวตัิศาสตร์ ณ เมอืงโอตารุ 

 ชมโรงงานช็อกโกแลตอนัแสนน่ารักในบรรยากาศดัง่อยู่ในเทพนิยาย 

 พเิศษ!! อิม่อร่อยไม่อั้นกบับุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง พร้อมปู 3 ชนิดแห่งฮอกไกโด 

 ผ่อนคลายกบัการแช่ออนเซ็นเพือ่สุขภาพ บรรเทาความเมือ่ยล้าถึง 2 คนื 2 บรรยากาศ 

WONDERFUL JAPAN 
HOKKAIDO IN AUTUMN  

5 DAYS 3 NIGHTS 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

48,900.- 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) 

21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 4 ช้ัน 4 ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D      
สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทั คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 

23.45 น. ออกเดินทางสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 

วนัที่สอง สนามบินชิโตเสะ – เมืองโนโบริเบทสึ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ – ฮาโกดาเตะ –  โกดังอิฐแดง คาเนะโมริ – 
  น่ังกระเช้าสู่จุดชมววิฮาโกดาเตะ (Night View) – แช่ออนเซ็น  

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
เรียบร้อย (เวลาท่ีประเทศญ่ีปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง เพ่ือความสะดวกในการนดัหมายกรุณาปรับ
นาฬิกาของท่านใหต้รงกบัเวลาทอ้งถ่ิน) น าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยรีสอร์ท สถาน
ตากอากาศ มีบ่อน ้ าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะฮอกไกโด น าท่ามชม หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ ซ่ึงเป็น
หมู่บา้นท่ีจ าลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะเอาไว ้ภายในหมู่บา้นท่านจะไดย้อ้นยุคไปกบักิจกรรมมากมาย เช่น 
การละเล่นสมยัเอโดะ ดูหนัง ถนนท่ีมีเหล่านินจาและผูห้ญิงสวมชุดกิโมโนมาเดินอวดโฉมกนัตลอด ท่าน
สามารถต่ืนตากบัเหล่านกัรบซามไูร ซ่ึงเสมือนผูป้กป้องดูแลความเรียบร้อยของบา้นเมือง ชมสาธิตการพราง
ตวัอนัเล่ืองช่ือ หรือเลือกถ่ายภาพความประทบัใจกบัเหล่านินจาและซามไูรทั้งหลาย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงฮาโกดาเตะ เป็นเมืองท่าท่ีท าการการคา้กบัต่างประเทศมาตั้งแต่ในอดีต เป็นประตูดา้น

ทิศใตสู่้ฮอกไกโดและมีบรรยากาศบา้นเมืองอนัเต็มไปดว้ยกล่ินอายของต่างประเทศซ่ึงเป็นลกัษณะพิเศษ
ของท่ีน่ี น าท่านชม โกดังอิฐแดง คาเนะโมริ คลงัสินคา้อิฐแดงท่ีเคยใชค้า้ขายในปลายสมยัเอโดะ เป็นหน่ึงใน
สัญลกัษณ์ของเมืองฮาโกดาเตะ ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนยร์วมร้านอาหาร ร้านของท่ีระลึกท่ี
ทนัสมยั เส้ือผา้แฟชัน่ อุปกรณ์ตกแต่งบา้น และร้านขนมหวาน ถา้ไปช่วงใบไมเ้ปล่ียนสีไม่ควรพลาดถ่ายรูป
กบัใบไมแ้ดงท่ีเล้ือยตดักบัสีก าแพงเป็นท่ีระลึก จากนั้นเปล่ียนบรรยากาศ น่ังกระเช้าสู่จุดชมวิวฮาโกดาเตะ 
ซ่ึงมีความสูงถึง 334 เมตร เพ่ือชมวิวทิวทัศน์ท่ีงดงามของเมืองฮาโกดาเตะ ท่ีไดรั้บการยกย่องว่าสวยติด
อนัดบั 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่น ในยามค ่าคืนท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง เม่ือมองลงมาจากบนยอดเขาฮาโกดาเตะแห่งน้ี กจ็ะเห็น
แสงไฟจากถนนหนทางและบา้นเรือนส่องประกายระยิบระยบัดุจอญัมณีเป็นทศันียภาพท่ีสวยงามมาก   

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั YUNOKAWA KANKOU HOTEL SHOEN หรือเทียบเท่า 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 หลงัอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกบัการอาบน ้าแร่ธรรมชาติในสไตลญ่ี์ปุ่น หรือท่ีเรียกว่า “ออนเซ็น” ซ่ึงชาว

ญ่ีปุ่นมีความเช่ือวา่น ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จบ็และช่วยใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่  

วนัที่สาม  ย่านเมอืงเก่าโมโตมาจ ิ– ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาข ุ– นิเซโกะ – ร้าน Milk Kobo – แช่ออนเซ็น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู่ ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ เป็นพ้ืนท่ีท่ีเคยเจริญสูงสุด มีการสร้างถนนบนเนินเขาในรูปแบบตะวนัตก
ท าให้มองเห็นวิวทิวทศัน์ของท่าเรือและอาคารแบบตะวนัตก เช่น โบสถค์ริสต์, อาคารกงสุลเก่า, ศาลาว่า
การเมืองฮาโกดาเตะเก่า ซ่ึงมีอายุกว่า 100 ปี ตวัอาคารท่ีท าดว้ยไมถู้กทาดว้ยสีฟ้าอมเทาและสีเหลืองดูสดใส 



 

 

และเนินฮาจิมนัซากะ อีกจุดไฮไลทท่ี์ใครมาเท่ียวตอ้งถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกนั จากนั้นชม ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ 
ให้ท่านเลือกซ้ือเลือกชมอาหารทะเลข้ึนช่ือของเกาะฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็นปูยกัษ ์ปลาแซลม่อน ปลาหมึก 
ไข่หอยเม่น กุง้ ท่ีมีทั้งแบบสดและแบบแหง้ หรือจะเป็นผลไมข้ึ้นช่ือตามฤดูกาล  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น ำท่ำนข้ึนชมควำมสวยงำมของ หอคอยโกเรียวคาขุ (Goryokaku Tower) หรือ ป้อมปราการรูปดาวห้าแฉก 

ป้อมปราการตะวนัตกแห่งแรกของญ่ีปุ่น สร้างข้ึนเพ่ือป้องกนัการรุกรานจากรัสเซียในสมยัสงครามระหว่าง
ญ่ีปุ่นกบัรัสเซียเป็นเวลายาวนาน 8 ปี โดยสร้างป้อมเป็นลกัษณะรูปดาว 5 แฉก ปัจจุบนัเราสามารถข้ึนชมวิว
ของสวนสาธารณะโกเรียวคาขุไดใ้นมุมกวา้ง จากบนหอคอยกระจกใสรอบดา้น 360 องศา ท่ีระดบัความสูง
กว่า 90 เมตร หลงัจากเพลิดเพลินกนัวิวแสนสวยแลว้น าท่านเดินทางสู่ เมืองนิเซโกะ แวะเปล่ียนอิริยาบถนัง่
ชิวๆ ท่ี ร้าน Milk-Kobo ร้านขนมนมเนยช่ือดงัประจ าเมืองนิเซโกะ ใหท่้านเลือกซ้ือขนมข้ึนช่ือมากมาย เช่น 
โรลเคก้ ชูวค์รีม ไอศครีมเจลาโต ้รสชาดต่าง ๆ ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากนมและโยเกิร์ต เป็นตน้ 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั HILTON NISEKO HOTEL หรือเทียบเท่า  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 หลงัอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกบัการอาบน ้าแร่ธรรมชาติในสไตลญ่ี์ปุ่น หรือท่ีเรียกว่า “ออนเซ็น” ซ่ึงชาว

ญ่ีปุ่นมีความเช่ือวา่น ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จบ็และช่วยใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่ 

วนัที่ส่ี  คลองโอตารุ – โรงเป่าแก้ว คิตาอชิิ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน ้าโบราณ – ซัปโปโร – 
               โรงงานช็อกโกแลตอชิิยะ – ช้อปป้ิงทานุกโิคจิ 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ โอตารุ ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้ าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ซ่ึงมีตึกรามบา้นช่องเป็น

ทรงตะวนัตกสืบเน่ืองมาจากอิทธิพลของรัสเซียหลงัจากท่ีได้ท าการค้ากบัญ่ีปุ่นในสมยัก่อน น าท่านไป
สัมผสัความโรแมนติกของ คลองโอตารุ ไดรั้บค าขนานนามว่าเป็นจุดท่ีโรแมนติกท่ีสุด ถือเป็นสัญลกัษณ์
ของเมืองโอตารุท่ีไดรั้บความนิยมมาถ่ายภาพคู่เป็นท่ีระลึก น าท่านสู่ โรงเป่าแก้ว คิตาอิชิ ท่ีข้ึนช่ือของโอตารุ 
จดัโชวแ์กว้ในรูปแบบต่างๆใหช้ม เช่น โคมไฟประดิษฐห์ลากหลายรูปแบบ, แกว้ใส่น ้า, ตุ๊กตาตวัเลก็ ๆท่ีท า
จากเน้ือแกว้ จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นท่ีภายนอกถูกสร้างข้ึนจากอิฐ
แดง แต่โครงสร้างภายในท าดว้ยไมส้ร้างข้ึนในปี 1910 ปัจจุบนันบัเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และ
ควรค่าแก่การอนุรักษใ์หเ้ป็นสมบติัของชาติและท่ีน่ียงัมีกล่องดนตรีมากมายหลากหลายแบบ ใหท่้านไดเ้ลือก
ชมเลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก นอกจากน้ีดา้นหนา้พิพิธภณัฑย์งัมี นาฬิกาไอน ้าโบราณ (Stream Clock) 
สไตลอ์งักฤษ ท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกคือท่ีโอตารุและท่ีแคนาดา นาฬิกาน้ีจะพ่นไอน ้าประกอบกบัมี
เสียงดนตรีดงัข้ึนทุกๆ 15 นาที จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิง ถนนซาไกมาจิ และเลือกหาขนม
แสนอร่อยทานท่ีถนนสายน้ี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร เมืองศูนยก์ลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด น าท่านสู่ โรงงานช็อกโกแลต อชิิยะ       

ตวัอาคารของโรงงานถูกสร้างข้ึนในสไตล์ยุโรปท่ีลอ้มรอบไปดว้ยสวนดอกไม ้เชิญท่านชมกระบวนการ



 

 

ขั้นตอนการผลิตช็อกโกแลตและเลือกซ้ือช็อกโกแลตแบบต่างๆ ซ่ึงผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโด 
รวมทั้งขนมอร่อยๆ ท่ีมีช่ือเสียงของท่ีน่ี กลบัไปเป็นของฝาก จากนั้นใหท่้านชอ้ปป้ิงท่ี ย่านทานุกโิคจ ิชอ้ปป้ิง
อาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลงัคากินความยาว 7 บลอ็กถนน ตั้งขวางในแนวตะวนัออก-ตะวนัตกอยู่ระหว่าง
สถานี Subway Odori และ Susukino มีร้านคา้ตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านคา้ ให้ท่านไดช้้อปอย่างจุใจ หรือ
เลือกเดินตรอกราเมน ยา่นซูซูกิโนะ ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านอาหารและสถานบนัเทิงยามราตรี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง พร้อมปู 3 ชนิดของฮอกไกโด ปูสุไว ปูขนและปูทาราบะ  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั NEW OTANI INN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ห้า  สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบั 
10.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671 
15.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 
http://www.wonderfulpackage.com/ 

ข้อควรทราบ :  
 ส าหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตั๋ว 

เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่าน

ละ 

พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ มีเตียง 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ไม่มี

เตียง 

11-15 ตุลาคม 2560 48,900.- 48,900.- 46,900.- 44,900.- 8,500.- 

21-25 ตุลาคม 2560 48,900.- 48,900.- 46,900.- 44,900.- 8,500.- 
อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

http://www.wonderfulpackage.com/


 

 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 2,000 เยนต่อท่าน ตลอดทริป 
เงือ่นไขการเดนิทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า

ก่อนเดินทาง 21 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
ตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 



 

 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 

Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้

ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางดว้ยเหตุผลใดก็ตามภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ่้ายของตัว๋ท่ีเกิดข้ึนจริง   

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้ าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดความกวา้ง+ยาว+สูง 

ไม่เกิน 30 เซนติเมตร (7.5 น้ิว) x 35 เซนติเมตร (13.5 น้ิว) x 55 เซนติเมตร (21.5 น้ิว)  
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 


