
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
  

  
   ฟร ี!! น ้ำหนกักระเป๋ำ 30 กโิลกรมั       ผอ่นคลำยไปกบักำรไดแ้ช่ออนเซน็  

   Japan (ญ่ีปุ่ น) แดนอาทิตยอ์ุทยั... ท ำไมประเทศญีปุ่่นถกูเรยีกว่ำ "แดนอำทติย์อุทยั" เคำ้ให้

เหตุผลวำ่ "ประเทศญีปุ่่นตัง้อยู่ละตจิดูที ่ 20 ซึ่งเป็นประเทศทีต่ ัง้อยู่ทำงตะวนัออกสุดของโลก (ละตจิดูที ่ 1-19 เป็นทะเล) ฉะนัน้
แต่ละวนัใหม่ พระอำทติย์จะส่องแสงในดนิแดนของชำวญีปุ่่นเป็นแห่งแรกของโลก ฝรัง่จงึเรยีกว่ำเป็น ‘Land of the Rising Sun’ 
(แดนอำทติย์อุทยั) 
 

ก าหนดการเดินทาง  23 - 27 มกราคม / 13 – 17 กุมภาพนัธ์ / 01 – 05 มีนาคม / 22 – 26 มีนาคม  2561 
                       โดยสายการบินไทย Thai Airways (TG) 
 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู)                                                                                          ( - / - / - ) 
20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศชัน้ 4 ประตู 2 ROW - D เคำน์เตอรส์ำยกำร

บนิไทย (TG) โดยมเีจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ำรตอ้นรบั และอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นสมัภำระเชค็อนิ 
23.55 น. ออกเดนิทำงสู่ เมอืงซปัโปโร ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบนิที ่TG 670 

(น ้ำหนกักระเป๋ำไม่เกนิใบละ 30 กโิลกรมั ไม่จ ำกดัจ ำนวนชิน้)  /  บรกิำรเสริฟ์อำหำรบนเครื่องบนิระหว่ำงเดนิทำง 



 

 

วนัท่ี 2 ฮอกไกโด (ชิโตเซะ) – โนโบริเบตสึ – บ่อจิโงคดุานิ – จดุชมวิวทะเลสาบโทยะ – ฮาโกดา
เตะ – กระเช้าไฟฟ้า – ออนเซ็น                                                                      ( - / L / D ) 

08.20 น. ถงึ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติชโิตเซะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น (เวลำทอ้งถิน่เร็วกว่ำไทย 2 ชม. กรุณำปรบั
นำฬิกำของท่ำนเป็นเวลำทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในกำรนดัหมำย) ผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงแล้ว 

สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองโนโบรเิบตส ึเป็นเมอืงท่องเที่ยวซึ่ง
ต ัง้อยู่ในเกำะฮอกไกโดและไดร้บักำรยอมรบัว่ำเป็นสถำน   ตำกอำกำศที่มี
บ่อน ้ำพุรอ้นทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของเกำะฮอกไกโด จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงสู่ จิ
โกกุดำนิ หรือหุบผำนรก แหล่งก ำเนิดธำรน ้ำรอ้นของเมือง Noboribetsu 
เมื่อเขำ้ไปใน Hell Valley ท่ำนจะสำมำรถมองเหน็ธำรน ้ำรอ้นพรอ้มกบัไอ
รอ้นที่ระอุขึน้มำไหลไปตำมแนวภูเขำแถมยังได้เห็นสำรก ำมะถนัที่มีอยู่
ทัว่ไปบนภูเขำไฟแห่งนี้ดว้ย และถำ้ใครอยำกไปเหน็ตำน ้ำของธำรน ้ำรอ้น ก็
สำมำรถเดนิต่อไปอกีประมำณ 15 นำท ีกจ็ะพบกบัตำน ้ำขนำดใหญ่ทีย่งัคง

มีกลิ่นก ำมะถนัรุนแรงและควนัตลบไปทัว่นอกจำกนี้ระหว่ำงทำงที่เดินอยู่ในบริเวณภูเขำไฟนี้ ท่ำนจะได้เห็น
ธรรมชำติที่แสนงดงำมที่จะแตกต่ำงกนัไปในแต่ละฤดูโดยในระหว่ำงช่วงกลำงเดือนตุลำคมจนถึงต้นเดือน
พฤศจกิำยน ท่ำนจะไดส้มัผสักบัเหล่ำใบไมบ้นภูเขำทีพ่ำกนัเปลี่ยนสสีนัเป็นสสีม้สแีดงกนัทัง้ภูเขำหรอืใน ช่ ว ง ฤ ดู
หนำว ช่วงกลำงเดอืนพฤศจกิำยนจนถงึตน้เดอืนมนีำคม ท่ำนจะพบกบัทำงเดนิทีเ่ตม็ไปดว้ยหมิะขำวโพลนตดักบัสี
ของดนิบรเิซณทีธ่ำรน ้ำรอ้นไหลผ่ำนดนิจะเป็นสอีอกสม้ๆ ซึ่งจะเป็นภูมปิระเทศทีส่วยงำมแปลกตำเป็นอย่ำงมำก 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย จำกนัน้น ำท่ำนชม  ทะเลสำบโทยะโกะ เป็นทะเลสำบรปูวงกลม ตัง้อยู่ทำงใตข้องชิกตส ึ  มีเรอืขำ้มระหว่ำงสีเ่กำะ  

และมทีิวทศัน์อนังดงำมบนเขำโยะเทอซิังใน ตัง้อยู่ทีเ่มืองอะบุตะฮ
อกไกโด ทะเลสำบโทยะโกะนัน้ฤดรูอ้นแหล่งพกัผ่อนอย่ำงโทยะโกะ
พลุกพล่ำนไปด้วยผู้คน เมืองโทยำโกะ เป็นเมืองที่ก ำลังจะมี
 ชื่อเสียงดังไปทัว่โลกเพรำะว่ำเมืองนี้จะใช้เป็นสถำน ที่จ ัด
ประชุมสุดยอดผู้น ำโลกในปี 2551 ผู้น ำกลุ่มประเทศจีแปดจะมำ
รวมกนัทีน่ี่ สถำนีทวีีทุกช่องจะมำรวมกนัทีน่ี่เทศกำลของทะเลสำบ
โทยำ ทะเลสำบโทยะ(Lake toya ,Toyako)ทะเลสำบโทยะ(Lake 
toya ,Toyako)ทะเลสำบ แห่งนี้หนึ่งในทะเลสำบชื่อดงัของญี่ปุ่น เป็นทะเลสำบที่มีลักษณะกลม มีเส้นรอบวง

ประมำณ 40กโิลเมตร ตรงใจกลำงทะเลสำบมเีกำะกลำงโผล่ขึน้มำ มสีถำนทีท่่องเทีย่ว
เรียงรำยอยู่รอบๆทะเลสำบแห่งนี้ สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฮำโกดำ
เตะ ซึ่งตัง้อยู่ทำงตอนใต้ของเกำะฮอกไกโด เป็นเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยทะเล มี
ธรรมชำติที่สวยงำมและยังเป็นท่ำเรอืนำนำชำติแห่งแรงของญี่ปุ่น  น ำท่ำนเปลี่ยน
บรรยำกำศ นัง่กระเชำ้ขึน้ยอดเขำฮำโกดำเตะ ชมววิจำกยอดเขำฮำโกดำเตะทีม่องกลบั
ลงมำยังท่ำเรือ และตวัเมืองที่โอบล้อมด้วยทะเลทัง้สองขำ้งใน ยำมค ่ำคืนนัน้ นับว่ำ

สวยงำมแปลกตำ และว่ำกนัว่ำเป็นววิกลำงคนืทีส่วยงำมทีสุ่ด 1 ใน 3 ของโลกทเีดยีว 
 พกัที ่LA’GENT PLAZA HAKODATE HOKUTO หรอืเทยีบเท่ำ 

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  



 

 

หลงัอำหำรค ำ่ไม่ควรพลำดประสบกำรณ์ “ กำรอำบน ำ้แร่ธรรมชำต ิเพื่อสุขภำพ / ออนเซน็” น ้ำแร่ในสไตล์ญีปุ่่นใหท่้ำนไดพ้กัผ่อน
อย่ำงเตม็อิม่ ซึ่งชำวญีปุ่่นเชื่อวำ่น ำ้แร่ธรรมชำตนิี้มสีว่นชว่ยเรื่อง โรคภยัไขเ้จบ็และผวิพรรณเปล่งปลัง่ 

 
 

วนัท่ี 3 อิสระสกีรุซุสึ – เมืองซปัโปโร่ - ถนนคนเดินทานูกิโคจิ - หอนาฬิกาซปัโปโร - ซูซูกิโนะ                                                                          
( B / L / - ) 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  โปรดคนื
กุญแจหอ้งพกั  และช ำระค่ำใชจ่้ำยสว่นตวั (ถำ้ม)ี 

 จำกนัน้น ำท่ำนอสิระสนุกสนำนกบักำรเล่นสก ีณ รุซุสึ ซึ่งถือ
ว่ำเป็นสกรีสีอรท์ทีด่แีห่งหนึ่งของฮอกไกโด มพีืน้ทีใ่นกำรเล่น
ขนำดใหญ่ครอบคลุมภู เขำ 3 ลูก เส้นทำงสกีมีควำม
หลำกหลำย ภูมทิศัน์งดงำม ใกล้กบัทะเลสำบโทยะอกีด้ำน
หนึ่งเป็นภูเขำโยเท มโีรงแรมขนำดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลำงรสีอร์ท
เปิดตอ้นรบัใหทุ้กท่ำนสำมำรถมำใชบ้รกิำรไดอ้กีดว้ย 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกำะฮอกไกโด ศูนย์กลำง
ควำมเจรญิอนัดบั 5 ของญีปุ่่น ผงัเมอืงม ี ลกัษณะคล้ำยตำรำงหมำกรุกซึ่งแตกต่ำงจำก
บรรดำหมู่บ้ำนและเมอืงทัว่ไปในญีปุ่่น ซึ่งได้รบัค ำแนะน ำและพฒันำจำกผูเ้ชี่ยวชำญ
ชำวอเมรกินั ดงันัน้ผงัเมอืงจงึถกูออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผนืผำ้ตำมพื้นฐำนกำรวำงผงั
เมอืงของอเมรกิำ  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงชอ้ปป้ิงยงั ย่ำนทำนูกิโคจ ิเป็นย่ำนช้อปป้ิง 
โดยสรำ้งหลงัคำคลุมยำวตำมแนวถนน ยำว 1 กโิลเมตร(ประมำณ 7-8 บล็อก) จนถึง
แม่น ้ำ Sosei สองขำ้งทำงเตม็ไปด้วยร้ำนค้ำกว่ำ 200 รำ้น ขำยของทีร่ะลึก ขนม ของ
เล่น เครื่องส ำอำง ชอ็คโกแลต เสือ้ผำ้ ขำ้วของเครื่องใชต่้ำงๆ และรำ้นอำหำรใหเ้ลือก

รบัประทำนมำกมำย ย่ำนนี้เป็นตลำดเก่ำแก่มำกกว่ำ 100 ปี ตัง้แต่ 1873 ปัจจุบนัมีกำรจดัเทศกำลต่ำงๆ เช่น 
เทศกำลทะนุก ิในฤดรูอ้น(กรกฎำคม-สงิหำคม) กจ็ะประดบัประดำไปดว้ยไฟ และตกแต่งอย่ำงสวยงำม  
จำกนัน้ชม หอนำฬิกำซปัโปโร่  ซึ่งสรำ้งขึน้ต ัง้แต่ปี ค.ศ. 1878 
ปัจจุบนั ถือว่ำเป็นสญัลักษณ์คู่เมือง นอกจำกนี้ยังถือว่ำเป็น
สมบตัิทำงวฒันธรรมอนัมคี่ำของชำวญี่ปุ่น ซึ่งยงัคงบอกเวลำ
อย่ำงเทีย่งตรงมำนำนนบั 100 ปี ทัง้ยงัไดร้บักำรอนุรกัษไ์วเ้ป็น
สมบตัลิ ้ำค่ำทำงวฒันธรรมทีส่ ำคญัของญีปุ่่นอกีดว้ย  จำกนัน้น ำ
ทุกท่ำนชอ้ปป้ิง ย่ำนซูซูกิโนะ ซึ่งตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถำนี
รถไฟใตด้นิซูซูกโินะ เมอืงซปัโปโร ซึ่งถอืเป็นย่ำนทีค่กึคกัและมี
ชวีติชวีำทีสุ่ดของซปัโปโรโดยเฉพำะในยำมค ่ำคืนทมีีกำรเปิด
ไฟตำมป้ำยไฟโฆษณำสีสนัต่ำงๆ บนตึกที่ต ัง้อยู่ ในย่ำนแห่งนี้นอกจำกนั ้นยังเป็นแหล่งช้อปป้ิง ร้ำนอำหำร 
ภตัตำคำร สถำนบนัเทิง เรงิรมย์ยำมรำตรต่ีำงๆ ทัง้ ไนทค์ลบั บำร ์คำรำโอเกะ สถำนอำบอบนวด มำกกว่ำ 4,000 
รำ้น ตำมตรอกซอกซอย จงึไม่แปลกทีน่กัท่องเทีย่วจะนิยมมำ ณ สถำนทีแ่ห่งนี้ 

ค ่ำ  อสิระอำหำรค ำ่เพื่อไม่ใหเ้ป็นกำรรบกวนเวลำชอ้ปป้ิง 
 พกัที ่SAPPORO TMARK CITY HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 

http://www.talonjapan.com/mount-yotei/


 

 

วนัท่ี 4 อิสระเตม็วนั นัง่รถไฟ JR                                                                                  ( B / - / - ) 
เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

มำถงึประเทศทีไ่ดช้ื่อว่ำมรีถไฟฟ้ำทีด่แีห่งหนึ่งของโลกทัง้ท ีเรำจงึเปิดประสบกำรณ์ใหท่้ำนท่องเทีย่วโดยรถไฟ 
1 ว ัน ท่ำนสำมำรถนัง่รถรำงชมเมืองซัปโปโร ด้วยตัวเอง หำข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่  http://www.japan-
guide.com/e/e5300.html (ทำงบรษิทัฯ ไดเ้ตรยีมตัว๋รถไฟ One Day Pass ส ำหรบัทุกท่ำน) 
สถำนทีแ่นะน ำ 
 - พพิธิภณัฑเ์บยีร์ซปัโปโร พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้เป็นพพิิธภณัฑเ์บยีรแ์ห่ง
เดยีวของประเทศญีปุ่่น ศกึษำประวตัิควำมเป็นมำของบรษิทัซปัโปโร่ 
บรวิเวอรร์ี ่ตลอดจนววิฒันำกำรของอุตสำหกรรมเบยีรใ์นประเทศญีปุ่่น 
สถำนที ่แห่งนี้แต่ก่อนเคยเป็นโรงงำนน ้ำตำลซัปโปโร่ สร้ำงโดยกำร
ควบคุมจำกวิศวกรชำวต่ำงชำติในปี 1890 และปัจจุบันยังได้ร ับ
คดัเลือกให้เป็นมรดกล ้ำค่ำทำงวฒันธรรมด้วยเช่นกนั หลังจำกชม
ประวตัเิบยีรก์นัไปแล้ว (ไม่รวมค่ำบตัรเขำ้ชมพพิธิภณัฑ ์& ชมิเบยีร)์ 
- ศำลเจำ้ฮอกไกโด ศำลเจำ้ลทัธชินิโต ตัง้อยู่ภำยในสวนสำธำรณะมะรุยะมะ เดมิชื่อศำลเจำ้ซปัโปโร ภำยหลัง
ไดเ้ปลี่ยนชิอ่เป็นศำลเจ้ำฮอกไกโด เพื่อให้สมกบัควำมยิ่งใหญ่ของ
เกำะเมอืงฮอกไกโดทีม่ีศำลเจำ้ชนิโตนี้คอยปกปักษร์กัษำใหช้นชำว
เกำะฮอกไกโดมีควำมสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวตัิศำสตร์อ ัน
ยำวนำนเก่ำ 
 - สวนสำธำรณะโอโดร ิตัง้อยู่ใจกลำงเมอืงซปัโปโร และถอืเป็นหวัใจ

หลกัของเมอืง ดว้ยเป็นสวนทีแ่บ่งเมอืงออกเป็นเขตเหนือและใต ้และมถีนนสำยหลัก
ตดัผ่ำนโดยรอบส ำหรบัเป็นจุดเชื่อมต่อไปยงัสถำนที่ส ำคญัต่ำงๆของเมือง โดยมหีอ
โทรทัศน์  ที่ต ัง้อยู่ ทำงตะว ันตกของสวน เป็นจุดสังเกต ภำยในมีสวนดอกไม้
หลำกหลำยพนัธุ์ น ้ำพุ และงำนประติมำกรรมกลำงแจ้งต่ำงๆ นอกจำกนี้ยังเป็น

สถำนที่ส ำหรบัจดังำนเทศกำลส ำค ัญต่ำงๆของเมือง อย่ำงเช่น
เทศกำลดอกไมน้ำนำชำตใินช่วงฤดรูอ้น และเทศกำลหมิะซปัโปโร
ในช่วงฤดหูนำว เป็นตน้ 
-  ตกึ JR TOWER สูงทีสุ่ดของเมืองซัปโปโร ตัง้อยู่ติดกบัสถำนีเจ
อำร์ซัปโปโร เป็นทัง้ห้ำงสรรพสินค้ำ ,  โรงแรม, โรงภำพยนตร์, 
ศนูย์อำหำร อกีทัง้เป็นย่ำนชุมชน มรีำ้นรวงมำกมำยทัง้บนดินและ
ใตด้นิ รวมทัง้หำ้งชื่อดงั หำ้งอเิล็กทรอนิกสช์ ัน้น ำ รำ้นหนงัสอืใหญ่ๆ เรยีกไดว้่ำมำทีน่ี่ไดค้รบทุกอย่ำง  

**** หวัหน้ำทวัร ์จะเป็นคนแนะน ำกำรเดนิทำงไปยงัสถำนทีต่่ำงๆแก่ทุกท่ำน**** 
เทีย่ง-ค ่ำ   อสิระอำหำรกลำงวนัและค ำ่ ตำมอธัยำศยั เพื่อไม่เป็นกำรรบกวนเวลำเทีย่วของท่ำน 

  พกัที ่SAPPORO TMARK CITY HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 
 

http://www.japan-guide.com/e/e5300.html
http://www.japan-guide.com/e/e5300.html


 

 

วนัท่ี 5 สนามบินชิโตะเชะ – กรุงเทพฯ                                                                            ( B / - / - ) 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  โปรดคนืกุญแจหอ้งพกั  และช ำระค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั (ถำ้ม)ี 
 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตชิโิตะเซะ 
10.45 น. ออกเดนิทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 671 
15.45 น.      เดนิทำงถงึ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 
 

-------- 
 

 

 
 

 

 
 

อตัราค่าบริการ  ** ไม่มีราคาตัว๋เดก็ ** 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

(2-3 ท่าน/ห้อง) 
(ผู้ใหญ่ 1 + เดก็ 1 ) 

อายุต า่กว่า 12 ปี 
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(มีเตียง) 

อายุต า่กว่า 12 ปี 
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(ไม่มีเตียง) 

พกัเดี่ยวเพ่ิม 

23 – 27 มกราคม 2561 41,900 6,500 
13 – 17 กมุภาพนัธ ์2561 42,900 6,500 

01 – 05 มีนาคม 2561 41,900 6,500 
22 – 26 มีนาคม 2561 41,900 6,500 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสำร มไีฟล้ทเ์ดนิทำงภำยในประเทศ หรอืระหว่ำงประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทำงทีท่่ำนไดท้ ำกำร
จองไวก้บัทำงบรษิทัฯ กรุณำแจง้ใหก้บัทำงเจำ้หน้ำทีท่รำบ กอ่นกำรช ำระเงนิค่ำตัว๋ดงักล่ำว ถำ้เกดิขอ้ผดิพลำด ทำงบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรรบัผดิชอบทุกกรณี 

โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดงัน้ี : 
1)  หอ้งพกัทีป่ระเทศญีปุ่่น ส่วนใหญ่หอ้งพกั จะมขีนำดค่อนขำ้งเล็กกวำ่ประเทศอืน่ๆ โดยเฉพำะในเมอืงใหญ่ และจะไม่มนี ้ำ
ดื่มในหอ้ง  
2)  เมนูอำหำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ขึน้อยู่กบัสถำนกำรณ์ล่วงหน้ำ เช่น รถตดิ, รำ้นอำหำรปิด หรอื
ดว้ยเหตุผลอืน่ๆ โดยทีไ่ม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ แต่ทำงบรษิทัจะคดัสรรคใ์นสิง่ทีใ่หก้บัลูกคำ้เสมอ โดยสมเหตุสมผล 
3)  ตัง้แต่วนัที ่1 สงิหำคม 2556 เป็นตน้ไป กฎหมำยเกีย่วกบัยำนพำหนะของประเทศญีปุ่่น มผีลบงัคบัก ำหนดให ้รถบสัทีใ่ช้
ส ำหรบับรกิำรนกัท่องเทีย่ว จะสำมำรถใหบ้รกิำรได ้ตัง้แต่ 08.00 – 20.00 น. ทุกวนัเท่ำนัน้ (ประมำณ 12 ชัว่โมง/วนั) ดงันัน้
รำยกำรท่องเทีย่วทุกๆวนั บรษิทัจะตอ้งน ำคณะเขำ้สู่ทีพ่กัในแต่ละวนัไม่เกนิ 20.00 น.  เพื่อไม่เป็นกำรผดิกฎหมำยเกีย่วกบั
ยำนพำหนะของญีปุ่่น 



 

 

วิธีการช าระเงิน ช าระมดัจ า ท่านละ  15,000 บาท ภายใน 2 วนัหลงั
การท าจอง 
 กรณีไม่ใชต้ ัว๋ลด 20,000 บำท (ก่อนท ำกำรจองใหต้ดิต่อสอบถำมกบัพนกังำนขำยทุกครัง้) 
  แฟกซ์หรอือเีมล์ หน้ำหนงัสอืเดนิทำง (PASSPORT) เพือ่ส ำรองทีน่ัง่ (หนังสือเดินทางมอีายุการใช้งาน 6 เดือนขึน้ไป) 
 ค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอื บรษิทัฯขอเกบ็คำ่ทวัรท์ัง้หมด ก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 15 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มดัจ ำทัง้หมด 
 

อตัราน้ีรวม 
 ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป – กลบั ช ัน้ประหยดั  เสน้ทำงตำมทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรม  (ตัว๋กรุ๊ป)  
 ค่ำน ้ำหนกั กระเป๋ำสมัภำระเดนิทำง ตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนดแต่ละเสน้ทำง โหลดใตเ้ครื่องบนิ (ไม่เกนิ 30 กโิลกรมั)  
 ค่ำธรรมเนียม น ้ำมนัเชือ้เพลิงของสำยกำรบนิ และภำษสีนำมบนิทุกแห่ง   
 ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมทีร่ะบุในรำยกำร 
 ค่ำโรงแรมทีพ่กั ตำมทีร่ะบุในรำยกำร (พกั 2-3 ท่ำน / หอ้ง)    
 ค่ำมคัคุเทศกข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯ 
 ค่ำพำหนะเดนิทำงระหว่ำงน ำเทีย่ว  ตำมทีร่ะบุในรำยกำร    
 ค่ำอำหำร และเครื่องดื่มตำมทีร่ะบุในรำยกำร 
 ค่ำประกนัอุบตัเิหตุในกำรเดนิทำงวงเงนิ 1,000,000 บำท ค่ำรกัษำพยำบำล 500,000 บำท 
(หมำยเหตุ: ค่ำประกนัอุบติเิหตุส ำหรบัเดก็ทีม่อีำยุน้อยกว่ำ 2 ปี และผูใ้หญ่อำยุมำกกว่ำ 70 ปี ทำงบรษิทัประกนัฯจะชดใชค้่ำ
สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึ่งของสญัญำฯ) 
 

อตัราน้ีไม่รวม 
 ค่ำใชจ่้ำยสว่นตวั นอกเหนือจำกรำยกำรทวัรร์ะบุไว ้เชน่ ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม, คำ่ซกัรดี, คำ่โทรศพัท,์ คำ่มนิิบำร ์และทวีชี่อง

พเิศษ ฯลฯ  
 ค่ำทปิบรกิำร ส ำหรบัพนกังำนบรกิำร เช่น ค่ำทปิคนขบัรถ, ค่ำทปิไกดท์อ้งถิน่, ค่ำทปิพนกังำนเสริฟ์, พนกังำนยกกระเป๋ำ  
 ค่ำธรรมเนียม น ้ำมนัเชือ้เพลิง และภำษสีนำมบนิทีท่ำงสำยกำรบนิอำจเรยีกเกบ็เพิม่ตำมภำวะอตัรำแลกเปลีย่น  
 ค่ำภำษต่ีำง ๆ หกั ณ ทีจ่่ำย 3% และภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% (กรณีทีลู่กคำ้ตอ้งกำรใบก ำกบัภำษ)ี  
 ค่ำปรบัส ำหรบักระเป๋ำสมัภำระเดนิทำงทีเ่กนิกว่ำทีส่ำยกำรบินก ำหนด      
 ค่ำทปิไกด ์และคนขบัรถ (คนละ 3,000 เยน) 
 

การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง  
 กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยุด ฤดทู่องเทีย่ว เทศกำลส ำคญั จะไม่มกีำรคนืเงนิมดัจ ำ หรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมด หำกไม่ไดป้ฏบิตัติำม

เงื่อนไขต่ำงๆ ทีไ่ดร้ะบุไว ้    
 ช่วงเทศกำลหรอืวนัหยุดต่อเนื่อง  ตอ้งแจง้ยกเลกิก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 60 วนั ท ำกำรหรอืก่อนหน้ำนัน้  
 กำรยกเลิกจะ ตอ้งแจง้ทำงบรษิทั ก่อนเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 45 วนั ท ำกำรหรอืก่อนหน้ำนัน้คนืค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 ยกเลิกกำร เดนิทำงภำยใน 45 วนั  คดิค่ำใชจ่้ำย 50 เปอรเ์ซ็นตข์องรำคำทวัรใ์นทุกกรณี 



 

 

 ยกเลิกกำร เดนิทำงภำยใน 30 วนั  ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมดในทุกกรณี 
 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงช่วงวนัหยุดหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีำรกำรนัตคี่ำมดัจ ำทีพ่กัโดยตรง 

หรอืโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศหรอืต่ำงประเทศและไม่อำจขอคนืเงนิไดร้วมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไม่มกีำรคนืเงนิมดัจ ำ หรอืค่ำทวัรท์ัง้หมดเนื่องจำกค่ำตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่วบนินัน้ 

 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 
- รำยกำรทวัรส์ำมำรถปรบัเปลี่ยนกำรเดนิทำงได ้ ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ แต่ทำงบรษิทัจะยงัคง

รกัษำผลประโยชน์ของลกูคำ้เป็นสิง่ส ำคญั 
- ขอสงวนสทิธิใ์นกำรขำยหรอืไม่ขำยใหแ้ก่ท่ำนทีต่อ้งใชร้ถเขน็ หรอื มโีรคประจ ำตวับำงอย่ำง หรอื ทอ้งอ่อนหรอืทอ้งแก่มำก 

หรอื มเีดก็อำยุ 1-2 ปี หรอื คนพกิำร หรอื พระภิกษุสงฆ ์ หรอื นกับวช (ก่อนซื้อทวัร ์ จะตอ้งแจง้ เพื่อหำขอ้ตกลงร่วมกนั 
เพรำะเรำค ำนึงถงึควำมปลอดภยัและเพื่อสรำ้งควำมสุขแก่คณะผูเ้ดนิทำง)   

- ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัท่ำนผูเ้ดนิทำงทีม่คีวำมประสงคจ์ะลกัลอบเขำ้ประเทศเกำหลีใตเ้พื่อไปท ำงำน หรอืเพื่อกำรอื่นใดอนัมใิช่กำร
ท่องเทีย่ว  

- ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธควำมรบัผดิชอบค่ำเสยีหำยทีเ่กดิกบัชวีติ ร่ำงกำย กำรเจบ็ป่วย กำรถกูท ำรำ้ย ควำมตำย อุบตัเิหตุต่ำงๆ  
สญูหำยในทรพัย์สนิหรอือย่ำงอื่น กำรนดัหยุดงำน  ภยัธรรมชำต ิกำรก่อจลำจล กำรปฏวิตั ิ  และอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ทำงตรงหรอื
ทำงออ้ม  

- กรณียกเลิกหรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำง ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทัง้หมดหรอืบำงส่วนใหก้บัท่ำน เมื่อท่ำนตก
ลงช ำระเงนิไม่วำ่ทัง้หมดหรอืบำงส่วนกบัทำงบรษิทัฯ ทำงบรษิทัถอืว่ำท่ำนไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้
หมดแล้ว  

- เมื่อท่ำนออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ท่ำนงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดนิทำงพรอ้มคณะถอืว่ำท่ำนสละ
สทิธิ ์ไม่อำจเรยีกรอ้งค่ำบรกิำร และเงนิมดัจ ำคนื ไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก ์พนกังำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี
อ ำนำจของผูจ้ดัก ำกบั 

- อตัรำค่ำบรกิำรคดิค ำนวณจำกอตัรำแลกเปลี่ยน และรำคำตัว๋เครื่องบนิในปัจจุบนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่น
ค่ำบรกิำรในกรณีทีม่กีำรขึน้รำคำค่ำตัว๋ เครื่องบนิ ภำษเีดนิทำง ค่ำประกนัภยั ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนั หรอืมกีำรประกำศลด
ค่ำเงนิบำท หรอือตัรำแลกเปลีย่นไดป้รบัขึน้ในช่วงใกลว้นัที่คณะจะเดนิทำง 

- ถำ้กรุ๊ปทีท่่ำนจองทวัรไ์ว ้ ไม่สำมำรถออกเดนิทำง จำกกรณีจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ครบจ ำนวนตำมทีก่ ำหนดไว ้ หรอืสำยกำรบนิ
แจง้ยกเลกิบนิ ทำงบรษิทัจะคนืเงนิคำ่ทวัรใ์หท่้ำน แต่ทำงบรษิทัจะขอหกัเงนิคำ่ใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ  เช่น คำ่ธรรมเนียมในกำร
ยืนขอวซ่ีำของประเทศทีท่่ำนจะเดนิทำง  (ถำ้โปรแกรมทีท่่ำนเดนิทำงจะตอ้งยื่นขอวซ่ีำ) 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่ำใชจ่้ำยใดๆทัง้สิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยัต่ำงๆ เชน่ กำรยกเลกิหรอืกำรล่ำชำ้
ของสำยกำรบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนดัหยุดงำน, กำรจรำจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหำยตำมสถำนทีต่่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้
เหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบรษิทัฯ และเจำ้หนำ้ทีน่ัน้ๆ ทีจ่ะส่งผลท ำใหเ้สยีเวลำในกำรท่องเทีย่วตำมรำยกำรทวัร ์ผูเ้ดนิทำง
ไม่สำมำรถเรยีกรอ้งคำ่เสยีหำย ไม่ว่ำในกรณีใดๆทัง้สิน้ ทัง้ค่ำเสยีเวลำ ค่ำเสยีโอกำส คำ่เสยีควำมรูส้ึก และคำ่ใชจ่้ำยทีบ่รษิทั
จ่ำยไปแล้ว เป็นตน้  

- บรษิทัฯรบัเฉพำะผูม้วีตัถุประสงคเ์ดนิทำงเพื่อท่องเทีย่วเท่ำนัน้ หำกท่ำนถกูเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงของประเทศนัน้ๆ
ปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ำมถอืเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำมรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทำง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิบำงส่วนหรอืทัง้หมดหำกท่ำนถกูปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืง ไม่วำ่ประเทศใดจนท ำใหท่้ำน



 

 

ไม่สำมำรถเดนิทำงต่อไปได ้คณะทวัรท่์ำนอื่นๆ รวมถงึไกดจ์ะไม่สำมำรถรอท่ำน ณ สนำมบนิได ้จ ำเป็นตอ้งออกเดนิทำงตำม
โปรแกรมทีว่ำงไว ้แต่ทำงตวัแทนบรษิทัฯจะท ำหน้ำทีป่ระสำนงำนและเจำ้หน้ำทีจ่ะท ำกำรตดิต่อและชว่ยเหลือท่ำนเป็นระยะๆ 

- เนื่องจำกตัว๋เครื่องบนิชุดนีเ้ป็นตัว๋รำคำพเิศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดนิทำงตำมวนัทีท่ีร่ะบุไวบ้นหน้ำตัว๋เท่ำนัน้ จงึไม่สำมำรถยกเลิก
หรอืเปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้สิน้ และถำ้ทำงบรษิทัไดด้ ำเนินกำรออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้นัน้ ไม่สำมำรถยกเลิกหรอืเปลีย่นแปลง
รำยชือ่ผูเ้ดนิทำงได ้(ยกเวน้บำงสำยกำรบนิ ทีส่ำมำรถเปลี่ยนแปลงรำยชื่อผูเ้ดนิทำงได ้เมื่อท่ำนตอ้งกำรเปลี่ยนแปลงรำยชื่อผู้
เดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ จะตอ้งเสยีคำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำร ทัง้นี้จะขึน้อยู่กบัสำยกำรบนิเท่ำนัน้) 

- บรษิทัฯท ำหน้ำทีเ่ป็นตวัแทนในกำรเรยีกรอ้งคำ่ชดใชจ้ำกสำยกำรบนิ, โรงแรมหรอืบรษิทัขนส่งเมื่อเกดิกำรสญูหำยของ
สมัภำระระหว่ำงกำรเดนิทำง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยดงักล่ำวในระหว่ำงกำร ท่องเทีย่วนี้ หำกท่ำนไม่ใชบ้รกิำรใดๆ 
ไม่ว่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วน ถอืว่ำท่ำนสละสทิธิไ์ม่สำมำรถเรยีกรอ้งขอคนืค่ำบรกิำรไดห้ำกท่ำนไม่ เดนิทำงกลบัพรอ้มคณะทวัร ์
ต ัว๋เครื่องบนิขำกลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สำมำรถน ำมำขอคนืเงนิไดค้ำ่บรกิำรที ่ท่ำนช ำระกบัทำงบรษิทัฯ เป็นกำรช ำระแบบเหมำ
ขำด และทำงบรษิทัฯไดช้ ำระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมำขำดเช่นกนั ดงันัน้หำกท่ำนมเีหตุอนัใดทีท่ ำใหท่้ำน
ไม่ไดท่้องเทีย่วพรอ้มคณะตำมรำยกำร ทีร่ะบุไว ้ ท่ำนจะขอคนืค่ำบรกิำรไม่ไดบ้รษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลี่ยนแปลงรำยกำร
ทวัรต์ำมควำมเหมำะสม และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯจะยึดถอืและค ำนึงถงึ ควำมปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสุด
ของลูกคำ้สว่นมำกเป็นส ำคญั 

 


