
 

 

 



วนัแรก   กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                                         (-/-/-)                                                                                                                       

 
 20.00น. พรอ้มกันที่สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตูหมายเลข 1 สายการบนิไทย 

เคาน์เตอร ์D เพื่อเตรยีมตัวเดนิทาง และผ่านขัน้ตอนการเช็คอนิ  Aircaft 
Type A330-300 (Cabin Version 3303) 

 
 

 
 
 
 
23.45น. เดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิ

ที ่TG670บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
  

วนัทีส่อง   เมอืงบเิอะ – ฟรูาโน ่– โทมติะ – บอ่น า้สฟ้ีา - Patchwork no Michi – พเิศษ King Crab Buffet  
                แชอ่อนเซ็น                                                                                                                  (-/L/D) 

 
08.30น.  เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบเิอะ เมอืงเล็กๆ ที่ตัง้อยู่บรเิวณกลาง
เกาะฮอกไกโด ที่ ได ช้ื่อว่า “Small Town Of The Most Beautiful 
Hills” ความเล็กที่แสนน่ารักของ เมืองนี้ อยู่ที่ภาพววิทิวทัศน์แบบพา
โนรามาววิ ระหว่างสองขา้งทางที่เต็มไป ดว้ยทุ่งขา้วบารเ์ล่ยส์เีหลอืง
ทองตัดสลับกับไร่ขา้วโพดและมันฝร่ังสเีขยีวสด โดยมสีฟ้ี าครามของ
ทอ้งฟ้าตัดเป็นฉากหลังสลับเนินเขา ชมความงามของ ภูเขาไดเสทซ ึ
นับเป็นสถานทีท่ีส่วยงามเหมาะกับการถ่ายรปูและบันทกึไว ้ในความทรง
จ าอย่างยิง่ โดยสถานทีแ่ห่งนี้ เป็นทีรู่จั้กกันดแีละไดรั้บความ นยิมของ
ชาวญีปุ่่ นเพราะไดถ้กูใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรแ์ละโฆษณาสนิคา้
ตา่งๆ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟรูาโน่ เมอืงทีอ่ยูใ่นแอง่กระทะ หอ้มลอ้มดว้ยเทอืกเขาไทเซ็ทส ึและ
เทอืกเขายบูาร ิท าใหเ้มอืงฟรูาโน่มอีากาศเย็น และแหง้ประกอบกับดนิแถบนัน้เป็นดนิภเูขาไฟ จงึเหมาะแก่
การเพาะปลูกผลติภัณฑ์ทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้น าท่านสู ่
โทมติะ ฟารม์ ของนักบกุเบกิรุน่แรกๆ ของฮอกไกโด ทา่นจะไดพ้บ กับ
ดอกไมน้านาชนดิตามฤดูกาล (ขึน้อยู่กับสภาพ ภูมอิากาศ) อาท ิดอก
ฮามานะสใึนเดอืนมถิุนายน , ดอกลาเวนเดอรแ์ละดอกป๊อปป้ี ในเดอืน
กรกฎาคม-สงิหาคม , กลางเดอืนสงิหาคมไปแลว้เป็นดอกคอสมอส ซึง่
แตล่ะเดอืนจะมชีนดิดอกไมต้า่งกันไป อสิระใหท้า่นชืน่ชมความงามของ
ทุง่ ดอกไมท้ีไ่กลสดุลกูหลูกูตา จนขนานนามกันวา่เนนิเขาสายรุง้  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั Tonkatsu Set (Pork Deep Fried) (1) 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบเิอ เมอืงเล็กๆ ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ทีไ่ดช้ือ่วา่ “Small Town Of 
The Most Beautiful Hills” ความเล็กทีแ่สนน่ารักของเมอืงนี้อยูท่ีภ่าพววิทวิทัศนแ์บบพาโนรามา น าท่าน
ชม บอ่น า้สฟ้ีา หรอื BLUE POND บอ่น ้าสฟ้ีาทีเ่กดิจากความบังเอญิทีเ่กดิจากการสรา้งเขือ่นเพือ่ไมใ่ห ้
โคลนภเูขาไฟทีเ่กดิจากการปะทุของภเูขาไฟ Tokachi เมือ่ปี ค.ศ.1988 ไหลเขา้สูเ่มอืง โดยทีก่น้บอ่น ้า
แห่งนี้จะมีแร่ธาตุที่เกดิจากโคลนภูเขาไฟท าใหม้ีสฟ้ีาหรือเขียว
มรกตสดใส และมกี ิง่ไมท้ี่โผล่ออกมาจากพื้นผวิน ้า ท าใหม้คีวาม
สวยแปลกตาไปอกีแบบ อกีทัง้สขีองบอ่น ้าแหง่นีจ้ะมคีวามสวยงาม
แตกต่างไปตามแต่ละฤดูกาลอีกดว้ย หลังจากน่ันท าทุกท่านสู่

โรงแรมที่พัก ระหว่างทางแวะถ่ายรูปที่ Patchwork no Michi 
หรอืถนน Patchwork คอืถนนสายชนบทใกล ้ๆ  เมอืง Biei นับได ้
วา่เป็น Landscape เลยก็วา่ได ้เหมาะแกก่ารมาชมววิ ถ่ายรปูเป็นที่
ระลกึ 



ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม เมน ูKing Crab Buffet (2)  *** ใหท้า่นไดอ้ ิม่อรอ่ยกับมือ้พเิศษทีม่ี

ขาปยูักษ์ใหท้า่นไดล้ิม้ลองรสชาตปิพูรอ้มน ้าจิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอยา่งจใุจ   

 

 

 

 

หลังอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับการแชน่ ้าแรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าแรแ่ลว้ จะท าให ้
ผวิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้   
พกั โรงแรม Sounkyo Mount View Hotel  Or SML  : http://mtview.e-tetora.com/ 
 

        
 

วนัทีส่าม     น า้ตกกงิกะ – น า้ตกรวิเซ - ไอซ ์พาวเิลยีน - ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด - หอนาฬกิาซปัโปโร                    
                                                                                                                                                   (B/L/D) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)    

จากนั้นน าท่านชมความงามของ น า้ตกกงิกะ และ น า้ตกรวิ
เซ เพลดิเพลนิไปกับความสวยงามของธรรมชาตขิองน ้าตกที่
จัดไดว้่าเป็นววิธรรมชาตทิี่สวยที่สุดตดิหนึ่งในรอ้ยของญี่ปุ่ น 
น ้าตกทัง้สองแหง่นี้มตีน้น ้าอยูใ่นเขตภเูขาโซอนุเคยีว สามารถ
สัมผัสความแรงของสายน ้าทีไ่หลรวมกันกลายมาเป็นแมน่ ้าอชิ ิ

คารไิดห้ลังจากฤดหูนาว สว่นในชว่งฤดหูนาวน ้าตกทัง้สองแหง่
นี้จะแข็งตัวกลายเป็นน ้ าแข็ง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถ า้
น า้แข็งเมอืงคามกิาวะ หรอื ไอซ ์พาวเิลยีน แหง่นี้ตัง้อยู่ใน
เมืองคามกิาวะ ลักษณะเป็นถ ้าน ้าแข็งที่ตลอดทางเดนิที่ยาว
เหยยีดถกูประดับประดาดว้ยไฟหลากสสีนั ซึง่เป็นเสน้ทางทีค่ด
เคีย้วไปมาท่ามกลางอากาศทีห่นาวเย็น ในอณุหภมู ิ-20 องศาเป็นอยา่งนอ้ย นอกจากนี้ภายในถ ้ายังเต็ม
ไปดว้ยหนิงอกหนิยอ้ยทีเ่กดิจากการละลายของน ้าและหยดลงมากอ่นทีจ่ะแข็งตัวเป็นรูปร่างตา่งๆ อย่าง
สวยงาม   (**รวมต ัว๋คา่เขา้ชม**) 

เทีย่ง   บร ิการอาหารกลางวนั  Japanese Set  
(Pork Toban Yaki) (4) 

บา่ย หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงซัปโปโร เมอืง
หลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางความ เจรญิ
อันดับ 5 ของญี่ปุ่ น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะ
คลา้ยตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจาก บรรดา
หมูบ่า้นและเมอืงท่ัวไปในญีปุ่่ นซึง่ไดรั้บค าแนะน า

http://mtview.e-tetora.com/


และพัฒนาจากผูเ้ชีย่วชาญชาวอเมรกิัน ดังนัน้ผังเมอืงจงึถกูออกแบบ
เป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้ตามพืน้ฐานการวางผังเมอืงของอเมรกิา   จากนัน้
น าท่านชมดา้นนอกของ ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด  เริ่ม
กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิาทีใ่ช ้

อฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น เป็นอฐิทีท่ ามาจากหมู่บา้นซโิรอชิแิละโท
โยชริ่า ตกึนี้ผ่านการใชง้าน มายาวนานกวา่ 80 ปีแต่ความงดงามที่
เห็นนัน้ไดรั้บการบรูณะซอ่มแซม
ใหม่หลังจากถูกไฟไหมเ้มื่อปี 
พ .ศ . 2 4 5 4  แ ต่ ด ้ว ย ค ว าม

สวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลอือยู่ไม่กีแ่ห่ง จงึไดรั้บการขึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมส าคัญของชาตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512   
จากนัน้น าท่านชม  หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แกม่าก
และเป็นอกีสัญลักษณ์ที่ส าคัญของเมอืงซัปโปโรอกีแห่งหนึง่ สรา้ง
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัย ฮอกไก

โด แต่ไดป้รับเปลีย่นสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆังตบีอก
เวลาตัง้แต ่พ.ศ.2424  จนถงึปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลา
ไดอ้ยู ่และดว้ยความเก่าแกท่ีอ่ยูคู่่ กับเมอืงซัปโปโรมานาน
จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทาง วฒันธรรมทีส่ าคัญ
อกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น    

ค า่   บรกิารอาหารค า่ เมน ู Yakiniku Buffet(5)   
 
 
พกั โรงแรม Apa Hotel & Resort Sapporo Or SML  : https://www.apahotel.com/  
 

  
04_resort-sapporo/index.html 

วนัทีส่ ี ่    คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- โรงงานช็อกโกแลต –ช็อปป้ิงทานกุโิคจ ิ              (B/L/D) 
                     

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)    

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ ซึง่ถือเป็นเมอืงท่าที่มบีรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ รวมถงึการ
ตกแตง่ของบา้นเรอืนนัน้ สว่นใหญไ่ดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวันตกเนื่องจากในอดตี เมอืงโอตารไุดรั้บ
อทิธพิลมาจากการท าการคา้ระหวา่งประเทศญี่ปุ่ นและประเทศในแถบยุโรป อสิระใหท้่านเดนิชมความ
สวยงามของเมอืงเลยีบคลองโอตารอุันสวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารเุป็นคลองทีเ่กดิขึน้จากการถม
ทะเล สรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเสน้ทางขนถ่ายสนิคา้จากเรอืใหญ่สูโ่กดังในเมอืง ภายหลัง
เลกิใชจ้ึงถมคลองครึง่หนึ่งเป็นถนนส าหรับนักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึง่เป็นอาคารอฐิสแีดงจึง
กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง และไดป้รับปรงุเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึน่ันเอง จากนัน้น าท่าน
ชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีซึง่มอีายเุกอืบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรใีนรูปแบบตา่งๆ สวยงาม
มากมายทีถู่กสะสมมาจาก
อดีตจนถงึปัจจุบัน อีกทั้ง
ยังสามารถเลือกคิดแบบ
ท ากล่องดนตรีในสไตล์
ของตั วเองขึ้นมาเป็นที่
ระลกึหรือเป็นของฝากให ้
คนรักไดอ้กีดว้ย  



 
เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั   Tendon (7)  
บา่ย ทา่นเดนิทางสู ่ โรงงานช็อกโกแลต ทีห่มูบ่า้นอชิยิะซึง่เป็นแหลง่ผลติ

ช็อกโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของญีปุ่่ น ทา่นสามารถเลอืกซือ้ช็อกโกแลต
ตา่งๆและทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยคอื ช็อกโกแลตสขีาวแดค่นรัก(ShIroi Koibito) 

(**รวมต ัว๋คา่เขา้ชม Shiroi Koibito Park**) 
  ซึง่เป็นช็อกโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน่ีเ่ลยทเีดยีว หรอืเดนิถา่ยรปูเป็นที่

ระลกึกับบรรยากาศโดยรอบทีต่กแตง่ดว้ยสวนดอกไมส้วยงาม สไตลย์โุรป 
นอกจากนีท้า่นจะไดเ้ลอืกซือ้ช็อคโกแลต
ทีห่าซือ้ทีไ่หนไมไ่ด ้ และทา่นก็ยังจะได ้
ชมประวตัคิวามเป็นมาของโรงงาน   
และตอ่ดว้ย อสิระชอ้ปป้ิง ทานกุโิคจ ิ
เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงอาเขตบน ถนนคนเดนิที่
มหีลังคามงุบังแดดบังฝนและหมิะ มคีวามยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้
เรยีงรายอยูก่วา่ 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนว ตะวนัออก-ตะวนัตกอยู่
ระหวา่งสถาน ีSubway Odori และ Susukin 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม เมน ูShabuShabu(8) 
พกั โรงแรม Apa Hotel & Resort Sapporo Or SML  : https://www.apahotel.com/ 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่    สนามบนิชโิตเสะ – กรงุเทพฯ                                                                                           (B/-/-) 
 

 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9)    

หลังจากนัน้ น าทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 
10.30 น. น าทกุทา่นเหริฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการไทย โดยเทีย่วบนิที ่TG671                           
15.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

-------- 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่(2-3 ทา่น/หอ้ง) 

(ผูใ้หญ ่1 ทา่น + เด็ก 1 
ทา่น) 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี  
(เสรมิเตยีง+ผูใ้หญ ่2 ทา่น) หรอื 
 (ไมเ่สรมิเตยีง+ผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พักเดีย่ว 
(จา่ยเพิม่) 

เดอืนสงิหาคม 

20-24 , 25-29 

39,999.- 8,900 
เดอืนกนัยายน 

9-13 , 23-27 

 
 

https://www.apahotel.com/


*คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่
ทา่นละ 4,000 เยน/ทรปิ/ตอ่ทา่น* 

การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลัง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าทัง้หมด  
เนือ่งจากทางบรษัิทฯ  
ไดช้ าระคา่ตั๋วเครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษีน ้ามนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื  
กรณุาช าระ 21 วัน กอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เม ือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
2. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
    คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 
    คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   
    คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
    

    คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
  ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคน

ไทยทีป่ระสงคจ์ะพ านัก ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั)  
**ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 2,000 

บาท** 

  ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่า
โทรศัพท์ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ที่สั่ง
เพิม่นอกเหนอืรายการ 
***(กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใช ้บรกิาร)*** 

  คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ประกันสขุภาพ (สามารถซือ้เพิม่ได ้รายละเอยีดดา้นหลังโปรแกรม) 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
  ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคน

ไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะ

สัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว 

เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื่อยนืยัน

การมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่
พ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน
รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 
วธิกีารช าระเงนิ กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ  10,000 บาท 

 

 สง่ไลนห์รอืเฟสบคุ หนา้หนังสอืเดนิทาง (Passport) ของผูเ้ดนิทาง (หนังสอืเดนิทางมอีายกุารใชง้าน 6  เดอืนขึน้ไป) 
 คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯขอเก็บคา่ทวัรท์ัง้หมด กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วันท าการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 



 
 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง 
 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลส าคัญ จะไม่มกีารคืนเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมด หากไม่ไดป้ฏบิัตติาม

เงือ่นไขตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุว ้
 ชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตอ่เนือ่ง  ตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วัน ท าการหรอืกอ่นหนา้นัน้  
 การยกเลกิจะ ตอ้งแจง้ทางบรษัิท กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ท าการหรอืกอ่นหนา้นัน้คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 30 วัน คดิคา่ใชจ้า่ย 50 เปอรเ์ซน็ตข์องราคาทัวรใ์นทกุกรณี 

 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 15 วัน  ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอื

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงนิได ้รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ 

 

เง ือ่นไขอืน่ๆ 
- รายการทัวรส์ามารถปรับเปลี่ยนการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ แต่ทางบรษัิทจะยังคง

รักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่ส าคัญ 
- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ หากท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามถอืเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนอือ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิบางส่วนหรอืทัง้หมดหากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถ
เดนิทางต่อไปได ้คณะทัวรท์่านอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมที่
วางไว ้แตท่างตัวแทนบรษัิทฯจะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่และชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะๆ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัยต่างๆ เชน่ การยกเลกิหรอืการล่าชา้
ของสายการบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจราจรตดิขัด หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกดิขึน้
เหนอือ านาจการควบคมุของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ทีนั่น้ๆ ทีจ่ะสง่ผลท าใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเทีย่วตามรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทางไม่
สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ไมว่่าในกรณีใดๆทัง้สิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และค่าใชจ้่ายทีบ่รษัิทจ่าย
ไปแลว้ เป็นตน้  

- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น เมือ่ทา่นตกลง
ช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวท้ัง้
หมดแลว้  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

- ถา้กรุ๊ปทีท่่านจองทัวรไ์ว ้ไมส่ามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนตามทีก่ าหนดไว ้หรอืสายการบนิแจง้
ยกเลกิบนิ ทางบรษัิทจะคนืเงนิคา่ทัวรใ์หท้า่น แตท่างบรษัิทจะขอหักเงนิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  เชน่ คา่ธรรมเนยีมในการยนืขอ
วซีา่ของประเทศทีท่า่นจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมทีท่า่นเดนิทางจะตอ้งยืน่ขอวซีา่) 

- อัตราค่าบรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยน
ค่าบรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาค่าตั๋ว เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน ้ามัน หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิ
บาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง 

- เนือ่งจากตั๋วเครือ่งบนิชดุนีเ้ป็นตัว๋ราคาพเิศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบไุวบ้นหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิหรอื
เปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้ทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้นัน้ ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงรายชือ่ผู ้



เดนิทางได ้(ยกเวน้บางสายการบนิ ทีส่ามารถเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้เมือ่ท่านตอ้งการเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทาง
หลังจากออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการ ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัสายการบนิเทา่นัน้) 

- บรษัิทฯท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการสญูหายของสัมภาระ
ระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่า
ทัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิไ์ม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารไดห้ากท่านไม่ เดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋ว
เครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิไดค้า่บรกิารที ่ท่านช าระกับทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด 
และทางบรษัิทฯไดช้ าระใหก้ับบรษัิทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนัน้หากท่านมเีหตุอันใดทีท่ าใหท้่านไม่ได ้
ทอ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการ ทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ดบ้รษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์าม
ความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะยดึถอืและค านงึถงึ ความปลอดภัย รวมถงึประโยชน์สูงสุดของลูกคา้
สว่นมากเป็นส าคัญ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 


