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วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

20.30 น. พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคานเ์ตอร ์D เพื่อเตรียม

ตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

23.45 น. เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี TG 670 บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง 
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วนัที่สอง ชิโตเสะ– หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ - นัง่กระเชา้ไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวน

หมีโชวะชินซงั 

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง

ของประเทศญ่ีปุ่นแลว้ น าท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ”เมืองท่ีเป็นเมืองตากอากาศช่ือดังแห่งหน่ึงของ

ญ่ีปุ่น มีช่ือเสียงดา้นออนเซ็น เป็นเมืองท่ีเหมาะส าหรบัไปพกัคา้งคืนและเขา้ออนเซ็นเป็นอย่างยิ่ง น าท่าน

ชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ เกิดจากภูเขาไฟท่ียังไม่ดับก่อใหเ้กิดน ้ าพุรอ้นและบ่อโคลนเดือดเป็น

ปรากฏการณท์างธรรมชาติท่ีน่าชม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบแอ่งภูเขาไฟท่ีมีเกาะใหญ่อยู่ตรงกลาง จากน้ันน าทุกท่าน นัง่

กระเชา้ไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน เป็นภูเขาไฟท่ีท าใหเ้กิดทะเลสาบโทยะขึ้ นมา จากหลกัฐานพบว่า ภูเขา

ไฟลกูน้ีมีการปะทุขึ้ นมาทุกๆ 20-50 ปี ดงัน้ันจึงท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภุมิทศัน์ของพ้ืนท่ีแถบน้ีอย่าง

ต่อเน่ือง ล่าสุดมีการปะทุไปเมื่อปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปล่องภูเขาไฟท่ียงัคุกรุ่นมีควนัสีขาว

ลอยขึ้ นมาตลอดเวลา (ขึ้ นอยู่กบัสภาพอากาศ) จากน้ันน าท่านสู่ สวนหมีโชวะชินซังเพ่ือชมความน่ารกั

ฉลาดแสนรูข้องหมีสีน ้าตาลนับ 100 ตวั ท่ีใกลสู้ญพนัธุแ์ละหาดูไดย้าก ในญ่ีปุ่นน้ีจะพบเฉพาะบนเกาะฮ

อกไกโดเท่าน้ัน ชาวไอนุเช่ือกนัวา่หมีสีน ้าตาลน่ีถือเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sales@riothai.co.th


 
 
    ใบอนญุาตเลขที่ 11/04307 

บริษัท ริโอไทย ทราเวล จ  ากดั 

29/44 ซ.หทยัราษฎร ์39  ถนนหทยัราษฎร ์ แขวงสามวาตะวนัตก  เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

โทร.0-2915-5291-3 ,0-29155296-7  โทรสาร.0-2915-5299  Email: sales@riothai.co.th 

www.riothaitravel.com 

ที่พกั  โรงแรม TOYA ONSEN HOTEL HANABI หรือ TOYA KANKO HOTEL  หรือระดบัเดียวกนั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารใหท้่านไดผ่้อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาตเิพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยลา้และจะท าให้

ผิวพรรณสวยงาม และยงัช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกดว้ย 

วนัที่สาม ลานกิจกรรมหิมะ– เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑเ์ครื่องแกว้ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี  - 

ซปัโปโร  - เตม็อิ่มกบับุฟเฟ่ตข์าปู 3 ชนิด 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ ลานกิจกรรมหิมะ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบั กิจกรรมหิมะใหเ้ล่น เช่น สโนวโ์มบิล 

และสโนสเลด หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตล์ท่านเอง (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครื่องเล่น 

ประมาณ 5,000-15,000 เยน) ** ทั้งน้ีการเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนั้น ข้ึนกบัสภาพภูมิอากาศ 

และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซ่ึงถือเป็นเมืองท่าท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการ

ตกแต่งของบา้นเรือนน้ัน ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวนัตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดร้บั

อิทธิพลมาจากการท าการคา้ระหว่างประเทศญ่ีปุ่นและประเทศในแถบยุโรป อิสระใหท่้านเดินชมความ

สวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอนัสวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุเป็นคลองท่ีเกิดขึ้ นจากการถม

ทะเล สรา้งเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพ่ือเป็นเสน้ทางขนถ่ายสินคา้จากเรือใหญ่สู่โกดงัในเมือง ภายหลงัเลิก

ใชจึ้งถมคลองคร่ึงหน่ึงเป็นถนนส าหรบันักท่องเท่ียวแทนโกดังต่างๆ ซ่ึงเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็น

สญัลกัษณข์องเมือง และไดป้รบัปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของท่ีระลึกนัน่เอง   
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น าท่านชม พิพิธภณัฑเ์ครื่องแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงท าใหเ้คร่ืองแกว้ท่ีออกมา

มีรูปแบบและสีท่ีแตกต่างกัน จากน้ันน าท่านชม พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี ซ่ึงมีอายุเกือบรอ้ยปี ท่าน

สามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั อีกทั้งยงั

สามารถเลือก 

คิดแบบท ากล่องดนตรีในสไตลข์องตวัเองข้ึนมาเป็นท่ีระลึกหรือเป็นของฝากใหค้นรกัไดอี้กดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร พิเศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างปู 3 ชนิด และอาหารทะเลนานาชนิด 

อาทิเช่น ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหนา้ตา่งๆ 

 

 

 

 

 

 

พกัที่  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดบัเดียวกนั 
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วนัที่สี่ ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซปัโปโร- ศาลเจา้ฮอกไกโด – ดิวตี้ ฟรี - MITSUI OUTLET 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน น าท่านชมดา้นนอกของ ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด เร่ิมก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็น

อาคารสไตลนี์โอบาร็อคอเมริกาท่ีใชอิ้ฐมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอิฐท่ีท ามาจากหมูบ่า้นซิโรอิชิและโทโย

ชิร่า ตึกน้ีผ่านการใชง้าน มายาวนานกวา่ 80 ปีแต่ความงดงามท่ีเห็นน้ันไดร้บัการบรูณะซ่อมแซมใหม่

หลงัจากถูกไฟไหมเ้มื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมท่ีหลงเหลืออยูไ่มก่ี่แห่ง จึง

ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นสมบติัทางวฒันธรรมส าคญัของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2512  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านผ่านชม หอนาฬิกาซปัโปโร เป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่มากและเป็นอีกสญัลกัษณท่ี์ส าคญัของเมือง

ซปัโปโรอีกแห่งหน่ึง สรา้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลยั ฮอกไกโด แต่ได้

ปรบัเปล่ียนสรา้งเป็นหอนาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนัก็ยงัสามารถบอก

เวลาไดอ้ยู่ และดว้ยความเก่าแก่ท่ีอยูคู่่กบัเมืองซปัโปโรมานานจึงไดร้บัการขึ้ นทะเบียน ใหเ้ป็นมรดกทาง

วฒันธรรมท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น   

น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด ศาลเจา้ประจ าเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชินโต ท่ีสรา้งตั้งแต่ปี 

1871 ซ่ึงแต่เดิมศาลเจา้น้ีมีช่ือวา่ศาลเจา้ซปัโปโร และชาวฮอกไกโดต่างใหค้วามเล่ือมใสศรทัธามาก 

เพราะเช่ือกนัว่าเป็นท่ีสถิตของเทพเจา้โยฮะชิระ ผูพิ้ทกัษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รกัษาชาวเมืองบน

เกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก ดินแดนแห่งน้ี ดงัน้ันคนทอ้งถ่ินจึงนิยมไปสกัการะไมข่าดสาย เพ่ือเพ่ือเป็นขวญั

และก าลงัใจ จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ีรา้นคา้

ปลอดภาษี DUTY FREE   
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เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันน าท่าน ชอ้ปป้ิงที่มิตซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัแหล่งรวมพลของ

สินคา้แบรนดเ์นมช่ือดังจากทัว่โลกประกอบดว้ยแบรนด์ดงัถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, 

Ralph Lauren, Seigo เพียบพรอ้มดว้ยสินคา้ส าหรบัทุกคนตั้งแต่สินคา้แฟชัน่หญิงชาย และเด็ก จนถึง

อุปกรณกี์ฬา และสินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ีภายในหา้ง ยงัมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ ท่ีจุได ้650 ท่ีนัง่ และมี 

Hokkaido Roko Farm Bridge ซ่ีงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสินคา้ทอ้งถ่ินและสินคา้จากฟารม์สดมาขายอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที่  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่หา้ สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ  

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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  น าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

10.30 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 

  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

************************************************************* 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ *** 
 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืน

มัดจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทไดท้  าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้ับการสายการบิน

เรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง  

 
อตัราค่าบริการ“ 

  
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

 

ผูใ้หญ่หอ้ง

ละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตยีง 

(ต า่กว่า 12 ปี) 

 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(ต า่กว่า 12 ปี) 

 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

 

ราคาไม่รวม 

ตัว๋ 

07 – 11 ธนัวาคม 2561 41,999 39,999 38,999 8,000 26,999 

12 – 16 ธนัวาคม 2561 39,999 37,999 36,999 8,000 24,999 

13 – 17 ธนัวาคม 2561 39,999 37,999 36,999 8,000 24,999 

19 – 23 ธนัวาคม 2561 40,999 38,999 37,999 8,000 25,999 

20 – 24 ธนัวาคม 2561 40,999 38,999 37,999 8,000 25,999 

 
***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 3500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 
 

 

mailto:sales@riothai.co.th


 
 
    ใบอนญุาตเลขที่ 11/04307 

บริษัท ริโอไทย ทราเวล จ  ากดั 

29/44 ซ.หทยัราษฎร ์39  ถนนหทยัราษฎร ์ แขวงสามวาตะวนัตก  เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

โทร.0-2915-5291-3 ,0-29155296-7  โทรสาร.0-2915-5299  Email: sales@riothai.co.th 

www.riothaitravel.com 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

กรุณาช าระมัดจ  า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ  า

ทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษทัฯ ไดช้  าระค่าตัว๋เครื่องบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามัน

ที่ยงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์่วนที่เหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 2. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 30 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะ

พ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสีย

ค่าใชจ้่ายในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเ ดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 3,500 เยน/ทรปิ/ตอ่ท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศ

ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาต ิหรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่

เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

2. สิ่งที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พ  านักในประเทศ

ญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และ

อื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
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เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผู้

มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง

เพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่า

กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ

ดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้  

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 

กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
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เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  

และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรา

ยินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ี เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด

จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย 

ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน 

เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ี

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ี

ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
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2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด   ไข ่

เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัรา

ท่ีสูงมาก 
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