
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดเดนิทำง : 24-28 สิงหำคม / 16-20 กนัยำยน 2560 

ไฮไลท์ 

- พเิศษ !!!! ส ำหรับผู้เดนิทำงวยั 50 ปีขึน้ไป รับส่วนลดทันทีท่ำนละ 3,000 บำท 
- น่ังกระเช้ำไฟฟ้ำขึน้ภูเขำไฟอุสึ ชมววิทิวทัศน์ที่งดงำมในมุมมองแบบพำโนรำม่ำ 
- เที่ยวชมเมืองแห่งควำมโรแมนติกที่ผสมผสำนกบัควำมเก่ำแก่ทำงประวัติศำสตร์ ณ เมืองโอตำรุ 
- ชมโรงงำนช็อกโกแลตและสวนชิโรอโิคอบิิโตะพำร์ค ท่ำมกลำงบรรยำกำศดั่งอยู่ในเทพนิยำย 
- เยือนอำคำรสถำปัตยกรรมเก่ำแก่สไตล์นีโอบำร็อค “ท ำเนียบรัฐบำลเก่ำ” &”หอนำฬิกำโบรำณ” 
- ช้อปป้ิงจุใจในแหล่งช้อปป้ิงช่ือดังของฮอกไกโด ทำนุกโิคจิ และมิตซุย เอำท์เลต็พำร์ค 
- อิม่อร่อยไม่อั้นกบับุฟเฟ่ต์ป้ิงย่ำง พร้อมปู 3 ชนิดของฮอกไกโด 
- ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติเพ่ือสุขภำพและผวิพรรณท่ีเปล่งปลัง่  
 

WONDERFUL JAPAN 
HOKKAIDO in SUMMER 

5 DAYS 3 NIGHTS  

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

38,900.- 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (สนำมบินชิโตเสะ) 

21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิอำคำรผู้โดยสำรขำออก ประตู 4 ช้ัน 4 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทย 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทั คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดินทางสู่ เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 

วนัที่สอง สนำมบินชิโตเสะ – ชิรำโออ ิ– หมู่บ้ำนชนพื้นเมืองไอนุ – ทะเลสำบโทยะ – น่ังกระเช้ำสู่ภูเขำไฟอุสึ –    
 โนโบริเบ็ทสึ – จโิกกดุำนิ – แช่ออนเซ็น 

08.30 น. เดินทางถึง สนำมบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
เรียบร้อย (เวลาท่ีประเทศญ่ีปุ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง เพ่ือความสะดวกในการนดัหมายกรุณาปรับ
นาฬิกาของท่านใหต้รงกบัเวลาทอ้งถ่ิน) น าท่านเดินทางสู่ เมืองชิรำโออ ิเพ่ือเดินทางสู่ หมู่บ้ำนชนพื้นเมืองไอนุ 
ซ่ึงเป็นเสมือนพิพิธภณัฑท่ี์บอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาวิถีชีวิตวฒันธรรมของชาวไอนุโบราณเอาไวอ้ยา่ง
ครบถว้น ดา้นหนา้ทางเขา้จะมีรูปป้ันเทพเจา้ประจ าเผา่ขนาดใหญ่ยืนโดดเด่นเป็นสง่าคอยตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 
และมีร้านขายของท่ีระลึกท่ีมีงานฝีมือต่างๆ ทั้งงานแกะสลกัไม ้งานจกัสานท่ีเนน้ความปราณีต ใหท่้านไดเ้ลือก
ชมเลือกซ้ือกนัและมีการแสดงวิถีชีวิตของชนเผา่แบบดั้งเดิม เช่น การท าพิธีเซ่นไหวเ้ทพเจา้ การร้องเพลงกล่อม
เดก็ การเตน้ระบ าในงานร่ืนเริง การเล่นเคร่ืองดนตรีพ้ืนเมืองท่ีสามารถเลียนแบบเสียงสัตวต่์างๆ จากนั้นน าท่าน
สู่ ทะเลสำบโทยะ เป็น 1 ในทะเลสาบช่ือดงัของฮอกไกโดและเป็นทะเลสาบแห่งเดียวท่ีน ้าจะไม่มีน ้าแขง็ปก
คลุมในช่วงฤดูหนาวและใจกลางทะเลสาบมีเกาะกลางโผล่ข้ึนมามีรูปร่างมองดูคลา้ยรูปปลา น าท่าน น่ังกระเช้ำ
สู่ภูเขำไฟอุสึ ท่ีระเบิดมาแลว้ถึง 4 คร้ังในรอบ 100 ปี ใหท่้านไดช่ื้นชมวิวทิวทศันข์องภูเขาและตน้ไมพ้ร้อมชม
ภูเขาไฟโชวะหรือโชวะซินซนั ภูเขาไฟนอ้งใหม่ท่ีเกิดจากการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกในปี 1946 ซ่ึงระเบิด
ปะทุติดต่อกนันานถึง 2  ปี ซ่ึงปัจจุบนัยงัมีควนัลอยกรุ่นอยู ่

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ โนโบริเบ็ทสึ เมืองท่ีเต็มไปดว้ยรีสอร์ท สถานตากอากาศ  มีบ่อน ้าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ

เกาะฮอกไกโด น าท่านชม จโิกคุดำนิ (Jigokudani) หรือ นรกวลัเล่ย์ ซ่ึงมีความหมายวา่ หุบผำนรก หุบผาท่ีเกิด
จากภูเขาไฟซ่ึงยงัไม่ดบั จึงก่อใหเ้กิดน ้าพุร้อนและบ่อโคลนเดือดอนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ียงัคงอยู ่
น าท่านเดินผา่นสะพานทางเดินเพ่ือไปยงับ่อตน้ก าเนิดโดยสองขา้งสะพานจะมีน ้าพุร้อนไหลออกมาเป็นล าธาร 
และมีบ่อเลก็ใหญ่ใหเ้ห็นตลอดทางเดิน 

 น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมที่พกั NOBORIBETSU MANSEIKAKU HOTELหรือเทียบเท่ำ 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 หลงัอาหารเชิญท่านผอ่นคลายกบัการอาบน ้าแร่ธรรมชาติในสไตลญ่ี์ปุ่น หรือท่ีเรียกวา่ “ออนเซ็น” ซ่ึงชาวญ่ีปุ่น

มีความเช่ือวา่น ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยในเร่ืองโรคภยัไขเ้จบ็และช่วยใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่ 
 
 
 



 

 

วนัที่สำม  โอตำรุ – คลองโอตำรุ – โรงเป่ำแก้ว คิตำอชิิ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร – โรงงำนช็อกโกแลต อชิิยะ – 
ทำนุกโิคจิ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ โอตำรุ ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ซ่ึงมีตึกรามบา้นช่องเป็นทรง

ตะวนัตกสืบเน่ืองมาจากอิทธิพลของรัสเซียหลงัจากท่ีไดท้ าการคา้กบัญ่ีปุ่นในสมยัก่อน น าท่านไปสมัผสัความ
โรแมนติกของ คลองโอตำรุ โดยในยามค ่าคืนคลองแห่งน้ีไดรั้บค าขนานนามวา่เป็นจุดท่ีโรแมนติกท่ีสุด ถือเป็น
สญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุท่ีไดรั้บความนิยมมาถ่ายภาพคู่เป็นท่ีระลึก แวะชม โรงเป่ำแก้ว คิตำอชิิ ท่ีข้ึนช่ือของ
เมืองโอตารุ เช่น โคมไฟประดิษฐ,์ แกว้ใส่น ้า, ตุ๊กตาท่ีท าจากเน้ือแกว้ท่ีสวยงาม เชิญท่านเพลิดเพลินไปกบัการ
เดินชมผลิตภณัฑท่ี์ท าจากเน้ือแกว้กนัตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านชม พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สอง
ชั้น ท่ีภายนอกถูกสร้างข้ึนจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในท าดว้ยไมส้ร้างข้ึนในปี 1910 ปัจจุบนันบัเป็นมรดก
ทางสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษใ์หเ้ป็นสมบติัของชาติ และท่ีน่ียงัมีกล่องดนตรีมากมาย
หลากหลายแบบ ใหท่้านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก นอกจากน้ีท่านยงัสามารถถ่ายรูปคู่กบั 
นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ (Steam Clock) สไตลอ์งักฤษท่ีเหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น   

 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร เมืองศูนยก์ลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด ชม โรงงำนช็อกโกแลต อชิิยะ ตวัอาคาร

ของโรงงานถูกสร้างข้ึนในสไตลย์โุรปท่ีลอ้มรอบไปดว้ยสวนดอกไม ้ชิโรอโิคอบิิโตะพา ร์ ค ซ่ึงภายใน
ป ระกอบไปดว้ยร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกและโรงงานช็อกโกแลตอนัมีช่ือเสียง โดยอาคารซ่ึงเป็นร้าน
ขายของนั้นถูกตกแต่งใหเ้หมือนกบัโลกแห่งเทพนิยายคลาสสิก เ ชิ ญท่ า น เ ลื อ ก ชิมและ
เลือกซ้ือช็อกโกแลตหรือซอ ฟท์ ค รี ม  ท่ีผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโดไดท่ี้น่ี จากนั้นอิสระให้
ท่านชอ้ปป้ิงท่ี ทำนุกโิคจ ิชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลงัคาความยาว 7 บลอ็กถนน ตั้งขวางในแนว
ตะวนัออก-ตะวนัตกอยูร่ะหวา่งสถานี Subway Odori และ Susukino มีร้านคา้ตั้งเรียงรายอยูก่วา่ 200 ร้านใหท่้าน
ไดช้อ้ปอยา่งจุใจหรือเลือกเดินตรอกราเมง ยา่นซูซูกิโนะ ท่ีเต็มไปดว้ยร้านอาหารและสถานบนัเทิงยามราตรี 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร เตม็อิม่กบับุฟเฟ่ต์ป้ิงย่ำง พร้อมปู 3 ชนิด ปูสุไว ปูขนและปูทำรำบะ 
 น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมที่พกั VESSEL INN SAPPORO HOTEL NAKAJIMA PARK  หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัที่ส่ี  ซัปโปโร – ศำลเจ้ำฮอกไกโด – ท ำเนียบรัฐบำลเก่ำ – หอนำฬิกำซัปโปโร – สวนโอโดริ – มติซุย เอำท์เลต็พำร์ค 

เช้ำ                 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ศำลเจ้ำฮอกไกโด มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นบัพนัปี เป็นท่ีส าหรับใหค้นทอ้งถ่ินได้

กราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตยอ์ยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป น าท่านชม ท ำเนียบรัฐบำล
เก่ำฮอกไกโด ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอาคารสไตลนี์โอบาร็อคอเมริกาท่ีเลียนแบบมาจากอาคาร
ท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ท่ีใชอิ้ฐมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น เป็นอิฐท่ีท ามาจากหมู่บา้นซิ
โรอิชิและโทโยชิร่า ผา่นชม หอนำฬิกำซัปโปโร ท่ีมีความเก่าแก่อยูคู่่กบัเมืองซปัโปโรมาชา้นาน จนไดรั้บการ



 

 

ข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึง เดิมท่ีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลยัฮอกไกโดแต่
ไดป้รับเปล่ียนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนักย็งัสามารถบอกเวลา
ไดอ้ยู ่น าท่านสู่ สวนโอโดริ สวนสาธารณะท่ีอยูใ่จกลางเมืองซปัโปโร มีลกัษณะแคบยาวซ่ึงสวนน้ีมีความส าคญั
และรู้จกักนัดีเพราะเป็นท่ีจดังานเทศกาลต่างๆ อาทิ งานเทศกาลหิมะซปัโปโร 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย เชิญท่านชอ้ปป้ิง มิตซุย เอำท์เลต็ พำร์ค ศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยั แหล่งรวมพลของสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัจาก

ทัว่โลกประกอบดว้ยแบรนดด์งัถึง 128 แบรนด ์อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมดว้ย
สินคา้ส าหรับทุกคนตั้งแต่สินคา้แฟชัน่หญิงชายและเดก็ จนถึงอุปกรณ์กีฬาและสินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ีภายใน
หา้งยงัมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ท่ีจุได ้ 650 ท่ีนัง่และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสินคา้
ทอ้งถ่ินและสินคา้จากฟาร์มสดมาขายอีกดว้ย  

 อสิระอำหำรค ่ำเพ่ือให้ท่ำนใช้เวลำอย่ำงเตม็ที่ 
 น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมที่พกั VESSEL INN SAPPORO HOTEL NAKAJIMA PARK หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัที่ห้ำ สนำมบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ   

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินชิโตเสะ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบั 
10.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 
15.30 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 
 

อตัรำค่ำบริกำร / ท่ำน  

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 

มเีตยีง 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่

ไม่มเีตยีง 

24-28 สิงหำคม 2560 38,900.- 38,900.- 36,900.- 34,900.- 7,500 

16-20 กนัยำยน 2560 38,900.- 38,900.- 36,900.- 34,900.- 7,500 

**หมำยเหตุ: หำกผู้เดนิทำงอำยุตั้งแต่ 50 ปีขึน้ไป รับส่วนลดท่ำนละ 3,000 บำท เหลือเพยีง 35,900 บำทเท่ำนั้น 

 
 
 
 



 

 

อตัรำนีร้วม  
 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  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIGประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัรำนีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่ำทิปพนักงำนขับรถและค่ำทิปไกด์  2,000 เยนต่อท่ำนตลอดทริป 
 
เง่ือนไขกำรเดินทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 25 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้

ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 
 



 

 

กำรส ำรองที่นั่งและช ำระเงนิ 
 ยืนยันกำรส ำรองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 24 ชัว่โมง นบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 

 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
 

กำรยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 70% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า Refund 
ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นั
ตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่น
เง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ยเหตุผล
ใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อเป็นการ
ยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  

 
 



 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ

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

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

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

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

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

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

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


