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NT195
ทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด โอตารุ 5 วัน 3 คนื (XJ)
ทัวรฮ์อกไกโด ญปีุ่ น , 5 วัน 3 คนื ,

MYSTAYS SUSUKINO HOTEL

โจซงัเค - เขอืนโฮเฮเคยีว - น้าํตกชไิรโตะโนะ ทาค ิ- IWATO KANNONDO
มหาลยัฮอกไกโด - โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- พพิธิภณัฑเ์ครอืงแกว้

รา้นกาแฟฮลัโหล คติต ี- ดวิตฟีร ี- โรงงานช็อกโกแลต - มติชุย เอาทเ์ล็ท
**อสิระทอ่งเทยีวตามอธัยาศยัเต็มวนั**

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - สนามบนิชโิตเซ ่(ฮอกไกโด)

21.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชนั 3
เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ Air Asia X โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ
อํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพอืเตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง

23.55 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญปีุ่ น โดย สายการบนิ Air Asia X เทยีวบนิท ีXJ620
(ไม่มบีรกิารอาหาร และเครืองดมืบนเครือง)



** ทา่นสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครืองบนิโดยมนี ้าํหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชนิ) และ ถอืขนึเครืองบนิไดน้ ้าํหนักไม่เกนิ 7 ก.ก.
(ไม่จํากัดจํานวนชนิ แตทั่งนีเจา้หนา้ทจีะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงอืนไขของสายการบนิ)
กรณีตอ้งการซอืน ้าํหนักกระเป๋าสมัภาระโหลดลงใตท้อ้งเครืองบนิเพมิ จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ **

วนัท ี2
สนามบนิชโิตเซ ่- โจซงัเค - เขอืนโฮเฮเคยีว - น้าํตกชไิรโตะโนะ ทาค ิ- IWATO KANNONDO

08.40 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซ ่(ฮอกไกโด) (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ไทย 2 ชวัโมง) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโจซงัเค เป็นเมอืงทมีแีหลง่ออนเซ็นขนึชอืทสีดุในฮอกไกโด เพราะไม่ไกลจากซปัโปโร มทีพัีกสวยงามทา่มกลางธรรมชาติ
โดยเฉพาะชว่งใบไมเ้ปลยีนส ีผูค้นจะนยิมไปเดนิเขาชมธรรมชาตกิันอย่างคับคัง

นําทา่นสู ่เขอืนโฮเฮเคยีว สมัผัสความยงิใหญ่ของเขอืนคอนกรีตโคง้มคีวามสงูถงึ 102.5 เมตร สรา้งเสร็จสมบรูณ์ในปีค.ศ.1972
โดยมจีดุประสงคเ์พอืบรหิารจัดการนา้ของแม่น ้าํโฮเฮและผลติกระแสไฟฟ้า เขอืนนีถอืเป็นสถานททีอ่งเทยีวขนึชอืแหง่หนงึของเมอืง
อกีทังยังเป็นจดุชมใบไมเ้ปลยีนสใีนฤดใูบไมร้่วงทขีนึชอือย่างมากอกีดว้ย

จากนันนําทา่น ชมใบไมเ้ปลยีนสทีสีะพานแขวนฟตูาม ิซงึเป็นสะพานสแีดงสด ถูกสรา้งเป็นทางขา้มแม่น ้าํโทโยฮริะ
ซงึลอ้มรอบดว้ยธรรมชาตอิย่างแทจ้รงิ ในชว่งฤดใูบไมเ้ปลยีนสทีนีีถอืวา่ ตดิ 1 ใน 5 สถานทยีอดฮติทสีดุในการดใูบไมเ้ปลยีนของเกาะฮอกไกโด
(การเปลยีนสขีองใบไมข้นึอยู่กับสภาพอากาศ)

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นชมความงดงามราวภาพวาดกับ น้าํตกชไิรโตะโนะ ทาค ิซงึเป็นน ้าํตกขนาดเล็กน ้าํทไีหลมานันไหลจากโรงไฟฟ้าพลังงานน ้าํ
ซงึเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนา้ทเีกา่แกท่สีดุในฮอกไกโด ชว่งตน้ฤดรูอ้นเมอืธรรมชาตเิรมิเปลยีนเป็นสเีขยีวจนถงึฤดใูบไมร้่วง
สถานทแีหง่นีจะเป็นทนียิมทคีณุสามารถชมความสวยงามของน ้าํตกในชว่งฤดทูแีตกตา่งกันไดอ้ย่างลงตัว 
จากนันนําทา่นสู ่IWATO KANNONDO เป็นวัดเล็ก  ๆประจําเมอืงทสีรา้งมานานกวา่ 70 ปีภายในเชอืมตอ่กับถา้ มคีวามยาว 120 เมตร
และมพีระพทุธรูปองคเ์ล็ก  ๆปางตา่ง  ๆทังหมด 33 องคป์ระดษิฐานอยู่ภายใน
วา่กันวา่วัดนีถูกสรา้งขนึมาเพอืใหผู้ท้เีดนิทางสญัจรไปมาบนทอ้งถนนปลอดภัย
และเพอืเชดิชคูนทกีอ่สรา้งทางหลวงทเีชอืมตอ่ระหวา่งโอตารุกับโจซงัเค ซงึเป็นถนนสายทสีองในประเทศญปีุ่ น

ค่าํ
***อสิระอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ทพีกั
MYSTAYS SUSUKINO HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
มหาลยัฮอกไกโด - โอตารุ - คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- พพิธิภณัฑเ์ครอืงแกว้ - รา้นกาแฟฮลัโหล คติต ี- ดวิตฟีร ี-
โรงงานช็อกโกแลต - มติชุย เอาทเ์ล็ท

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่มหาวทิยาลยัฮอกไกโด หนงึในมหาวทิยาลัยขนึชอืของญปีุ่ นทมีพีนืทกีวา้งใหญ่ใจกลางเมอืง
เป็นแหลง่ทอ่งเทยีวขนึชอืเรืองใบไมเ้ปลยีนส ีทรีายลอ้มไปดว้ยตน้แปะก๊วยกวา่ 70 ตน้ ทเีลยีบถนนยาว 380 เมตร
ใบแปะก๊วยทมีจํีานวนมากจงึสามารถเปลยีนถนนทังเสน้ใหเ้ป็นสเีหลอืงทอง ทมีคีวามสวยงามมาก จดุนีจงึเป็นอกีจดุทไีดรั้บความนยิม
หมายเหต ุ: หากกรณีใบไมเ้ปลยีนสตีน้แปะก๊วยหมดชว่งฤดแูลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธ ินําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฮอกไกโด
ศาลเจา้ประจําเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชนิโต ทสีรา้งตังแตปี่ 1871 ซงึแตเ่ดมิศาลเจา้นีมชีอืวา่ศาลเจา้ซปัโปโร

นําทา่นสู ่เมอืงโอตารุ โอตารุเป็นเมอืงทา่สําคัญสําหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตังอยู่บนทลีาดต่าํของภเูขาเท็งงุ
ซงึเป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวทมีชีอืเสยีง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอตารุ
โดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คลองแหง่นีสรา้งเมอืปี 1923
โดยสรา้งขนึจากการถมทะเล เพอืใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้โีกดัง



แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครงึหนงึเพอืทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรงึหนงึไวเ้ป็นสถานททีอ่งเทยีว
มกีารสรา้งถนนเรียบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร

จากนันนําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีซงึมอีายุเกอืบรอ้ยปี
ทา่นสามารถชมกลอ่งดนตรีในรูปแบบตา่งๆสวยงามมากมายทถีูกสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจบัุน
อกีทังยังสามารถเลอืกคดิแบบทํากลอ่งดนตรีในสไตลข์อง ตัวเองขนึมาเป็นทรีะลกึหรือเป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย

นําทา่นชม พพิธิภณัฑเ์ครอืงแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนคิในแบบตา่ง  ๆจงึทําใหเ้ครืองแกว้ทอีอกมาม ีรูปแบบและสทีแีตกตา่งกัน

เดนิทางสู ่รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติต ีเพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารัก  ๆของตัวการต์นูแมวชอืดัง คติตี
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้และถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ บุฟเฟ่ตช์าบู+บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ์

บา่ย
จากนันนําทา่นชอ้ปปิงสนิคา้เครืองสําอางค ์อาหารเสรมิ เครืองประดับคณุภาพดที ีรา้นคา้ปลอดภาษ ีDUTY FREE
อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานช็อกโกแลต ทหีมูบ่า้นอชิยิะ ซงึเป็นแหลง่ผลติช็อกโกแลตทมีชีอืเสยีงทสีดุของญปีุ่ น
ทา่นสามารถเลอืกซอืช็อกโกแลตตา่งๆและทพีลาดไม่ไดเ้ลยคอื ช็อกโกแลตสขีาวแดค่นรัก (ShIroi Koibito)
ซงึเป็นช็อกโกแลตทขีนึชอืทสีดุของทนีีเลยทเีดยีว หรือเดนิถ่ายรูปเป็นทรีะลกึกับบรรยากาศโดยรอบทตีกแตง่ดว้ยสวนดอกไมส้วยงาม
สไตลย์ุโรป นอกจากนีทา่นจะไดเ้ลอืกซอืช็อคโกแลตทหีาซอืทไีหนไม่ได ้และทา่นก็ยังจะไดช้มประวัตคิวามเป็นมาของโรงงาน

จากนันนําทา่นสู ่มติชุย เอาทเ์ล็ท เป็นแหลง่ชอ้ปปิงทมีพีนืทขีนาดใหญ่แหง่แรกของฮอกไกโด มสีนิคา้แบรนดต์า่งๆจําหน่ายเสอืผา้ผูห้ญงิ ผูช้าย
เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมาย อสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัย

ค่าํ
***อสิระอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ทพีกั
MYSTAYS SUSUKINO HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
อสิระทอ่งเทยีวตามอธัยาศยัเต็มวนั

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

อสิระทอ่งเทยีวตามอธัยาศยัเต็มวนั โดยมหีวัหนา้ทวัรค์อยใหคํ้าแนะนํากอ่นการเดนิทาง ทงันทีานควรเตรยีมความพรอ้ม
วางแผนการเดนิทางมาเบอืงตน้กอ่น เพอืไมใ่หเ้ป็นการเสยีเวลาการเดนิทางทอ่งเทยีวของทา่นเอง

- ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) เรมิกอ่สรา้งเมอืปี พ.ศ. 2416
เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร็อคอเมรกิาทใีชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิททํีามาจากหมู่บา้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ตกึนีผา่นการใชง้าน
มายาวนานกวา่ 80 ปีแตค่วามงดงามทเีห็นนันไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหมเ้มอืปี พ.ศ. 2454
แตด่ว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทหีลงเหลอือยู่ไม่กแีหง่ จงึไดรั้บการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมสําคัญของชาตเิมอืปีพ.ศ.
2512

- หอนาฬกิาซปัโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็นหอนาฬกิาทเีกา่แกม่ากและเป็นอกีสญัลักษณ์ทสํีาคัญของเมอืงซปัโปโรอกีแหง่หนงึ
สรา้งตังแตปี่ พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัย ฮอกไกโด แตไ่ดป้รับเปลยีนสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆังตบีอกเวลาตังแต่
พ.ศ.2424 จนถงึปัจจบัุนก็ยังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู่ และดว้ยความเกา่แกท่อียู่คูก่ับเมอืงซปัโปโรมานานจงึไดรั้บการขนึทะเบยีน
ใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมทสํีาคัญอกีแหง่หนงึของญปีุ่ น

- อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR Tower) เป็นตกึทสีงูทสีดุในซปัโปโร ตังอยู่ตดิกับสถานีเจอาร ์ซปัโปโร เป็นทังหา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม
โรงภาพยนตร ์และศนูยอ์าหาร มรีา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิติอล , เครืองใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์ รา้น100 เยน, รา้น UNIQLO
ขายเสอืผา้แฟชนัวัยรุ่น, รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครืองสําอางอาคาร JR TOWER มจีดุชมววิตังอยู่ทชีนั 38 เรียกวา่ T38



(Tower Three Eight) ทรีะดับความสงู 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศนเ์หนือเมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทังกลางวันกลางคนื
โดยเฉพาะยามค่าํคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรตั์งอยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุม่ตกึ ย่านซซูกูโินะ สอ่งสวา่งทจีดุกลางเมอืงตดิ  ๆกันมตีกึ
ESTA ซงึทชีนั 10 เป็นศนูยร์วมรา้นราเมน ซงึมอียู่ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในย่านซซูกูโิน่ (ไม่รวมตัวขนึ
จดุชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน)

- ตลาดปลานโิจ (Niji Fish Market) ตลาดอาหารทะเลทใีหญ่ทสีดุของเมอืงซปัโปโร ตลาดปลาแหง่นี สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 1903
และตลาดแหง่นีรูจั้กกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมอืงซปัโปโร” เพราะสตัวท์ะเลทจัีบไดส้ว่นใหญ่จะหาไดจ้ากทะเลแถบนีทังสนิ
ซงึจะมคีวามสดมากเหมอืนไปเดนิซอืท ีทา่เรือเลยทเีดยีว ลกูคา้สว่นใหญ่จะมทัีงนักทอ่งเทยีวในประเทศและตา่งประเทศรวมถงึชาวบา้นเขา้
มาจับจา่ยใชส้อยกันเสมอ ทนีียังขนึชอืเรือง ไขห่อยเม่นและไขป่ลาแซลมอน

- ยา่นซูซูกโินะ (Susukino) ตังอยู่ในบรเิวณรอบ  ๆสถานีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ เมอืงซปัโปโร
โดยอยู่ถัดลงมาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซงึถอืเป็นย่านทคีกึคักและมชีวีติชวีาทสีดุของซปัโปโร
โดยเฉพาะในยามค่าํคนืทมีกีารเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีนัตา่ง  ๆบนตกึทตัีงอยู่ในย่านแหง่นี นอกจากนันยังเป็นแหลง่ชอ้ปปิง รา้นอาหาร
ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรีตา่ง  ๆทังไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา่ 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย
จงึไม่แปลกทนัีกทอ่งเทยีวจะนยิมมา ณ สถานทแีหง่นี

- ยา่นเกา่ ทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji Old Town)  เป็นแหลง่ชอ้ปปิงอาเขตบนถนนคนเดนิท ีมหีลังคามุงบัว แดดบังฝนและหมิะ มคีวามยาว 7
บล็อกถนน มรีา้นคา้ตังเรียงรายอยู่กวา่ 200 รา้นคา้ตังขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหวา่งสถานี Subway Odori และ Susukin

เทยีง-ค่าํ
***อสิระอาหารกลางวนั และ ค่าํเพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว***

ทพีกั
MYSTAYS SUSUKINO HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
สนามบนิชโิตเสะ - กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ แบบ SET BOX

09.55 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ Air Asia X เทยีวบนิท ีXJ621
(ไม่มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

15.10 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรฮ์อกไกโด ญปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี30 สงิหาคม 2562 เวลา 18:31 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรฮ์อกไกโด ญปีุ่ น

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่บัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตวั) ไป-กลบั พรอ้มคณะ ชันประหยัด (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษี สนามบนิและคา่ภาษีน ้าํมนัทุกแหง่ กรณตีอ้งการอพัเกรด
Upgrade หรอื เปลยีนแปลงบัตรโดยสาร ไมว่า่เทยีวใด เทยีวหนงึ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้่ายการจองทัวรแ์บบ
ไมใ่ช่ตวัเครอืงบนิ ตามทตีามทตีารางอตัราคา่บรกิารระบุ

• คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ สายการบนิ Air Asia X อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ ลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 20
ก.ก. (1 ชนิ) และ ถอืขนึเครอืงบนิไดน้ ้าํหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ํากดัจํานวนชนิ แตท่ังนเีจา้หนา้ทจีะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ท่าน
(ตามเงอืนไขของสายการบนิ) **

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยังไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ)

• คา่โรงแรมทพีกัระดบัมาตรฐานตามรายการทรีะบุ (พกั 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา

• หรอื กจิกรรมอนืๆ ททีําใหโ้รงแรมตามรายการทรีะยเุตม็ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนโรงแรมทพีกั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน
อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ กรณไีมร่วมจะชแีจงแตล่ะสถานทใีนโปรแกรม

• คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม

• คา่เบยีประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทยีวตา่งประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท  ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ
ทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ

• คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก
ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทงันทีา่นสามารถใหม้ากกวา่นไีดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นน ี
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทุกทา่น ทสีนามบนิ ในวนัเช็คอนิ

• คา่ธรรมเนยีมในกรณทีกีระเป๋าสมัภาระทมีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน

• คา่ธรรมเนยีมการจองทนัีงบนเครอืงบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทังนขีนึอยูก่บัสายการบนิ และ รุข่องเครอืงบนิแตล่ะไฟลท์ทใีชบ้นิ
ซงึอาจเปลยีนแปลงไดอ้ยูท่สีายการบนิเป็นผูก้าํหนด

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสร็จรบัเงนิในนามบรษัิท

เงอืนไขการจองและการชําระเงนิ

• กรณุาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นออกเดนิทาง มดัจาํทา่นละ 15,000 บาท และตดัทนัีงการจองภายใน 2 วัน ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวันนี
กรณุาชําระเงนิใน 2 วันถดัไป กอ่นเวลา 16.00 น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทิันท  ีหากยังไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาทกีาํหนด
และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม ่นันหมายถงึวา่ กรณทีมีคีวิรอ (Waiting List)
กจ็ะใหส้ทิธไิปตามระบบ ตามลาํดบั เนอืงจากทุกพเีรยีด เรามทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากดั

• กรณลีกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลยีนชอืคนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 7 วัน ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆในกรณทีไีมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

เงอืนไขการยกเลกิและเปลยีนแปลงการเดนิทาง

• ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ ** ยกเวน้ พเีรยีดทมีวีันหยดุนักขตัฤกษ์
ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นเดนิทาง **

• ยกเกการเดนิทาง 15-29 วัน กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้



• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วัน กอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระมาแลว้ทังหมดทังนี
ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เช่น การสาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิ
การจองทพีกั ฯลฯ

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนงึใหท้่านไดไ้มว่า่กรณใีดๆทังสนิ เช่น สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ

• กรณตีอ้งการเปลยีนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลยีนชอื) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นออนออกเดนิทาง
กรณแีจง้หลงัจากเจา้หนา้ทอีอกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด
ทังนขีนึอยูก่บัช่วงพเีรยีดวันทเีดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นสาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ

• กรณตีอ้งการเปลยีนแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลอืนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัคา่ใชจ้่ายการดาํเนนิการตา่งๆ
ทเีกดิขนึจรงิสาํหรบัการดาํเนนิการจองครงัแรก ตามจํานวนครงัทเีปลยีนแปลง ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

เงอืนไขสําคญัอนืๆททีา่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง

• บรษิทัขอสงวนสทิธ ิอตัรานเีฉพาะนกัทอ่งเทยีว ทถีอืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่นนั กรณถีอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิ
เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพมิจากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. หรอื (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)

• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีนึต่าํ อยา่งนอ้ย 30 ท่าน หากต่าํกวา่กาํหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้
หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีจีะประสานงาน เพอืใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง หรอื เลอืนการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอนืตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ
จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้เพอืวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครงั ทังน ีกอ่นคอนเฟิรม์ลางาน
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษทุกครงัหากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลยีนแปลงได ้

• กรณทีที่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตวัภายในประเทศ เช่น ตวัเครอืงบนิ , ตวัรถทัวร ์, ตวัรถไฟ) กรณุาตดิตอ่สอบถามเพอืยนืยันกบัเจา้หนา้ทกีอ่นทุกครงั
และควรจองบัตรโดยสารภายในทสีามารถเลอืนวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณทีสีายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ
โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนขีนึอยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านัน สงิสาํคญั
ท่านจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพอืเช็คอนิกอ่นเครอืงบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัวโมง
โดยในสว่นนหีากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึใดๆทังสนิ

• กรณทีที่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนอืสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง
หรอืตงัแตท่ที่านเรมิจองทัวร ์เพอืใหท้างบรษัิทประสานงานกบัสายการบนิเพอืจัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณมีคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ
ทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิทเีกดิขนึกบัผูเ้ดนิทาง

• กรณุาสง่รายชอืผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ทหีลงัจากชําระเงนิกรณทีที่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน)
กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทใีหท้ราบ

• กรณทีอีอกบัตรโดยสาร (ตวั) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ
หากท่านไมด่าํเนนิการสง่สาํเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพอืใชใ้นการออกบัตรโดยสาร

• หลงัจากท่านชําระคา่ทัวรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะนําสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่านอยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วัน
กอ่นออกเดนิทาง

• อตัราทัวรน์ ีเป็นอตัราสาํหรบับัตรโดยสารเครอืงบนิแบบหมูค่ณะ (ตวักรุป๊) ท่านจะไมส่ามารถเลอืนไฟลท์ วัน ไป หรอื กลบัสว่นใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั
ตามกาํหนดการเท่านัน หากตอ้งการเปลยีนแปลงกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ

• ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทไีมรู่จ้ักกนัมากอ่น เช่น กรณทีที่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้งชําระคา่หอ้งพกัเดยีวตามทรีะบุ

• หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน

• การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนยีมปฏบิัตสิาํหรบันักท่องเทยีวทเีดนิทางไปตา่งประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวังสนิน ้าํใจเลก็ๆนอ้ยๆ เป็นเรอืงปกติ
จงึรบกวนใหท้่านเตรยีมคา่ใชจ้่ายในสว่นนเีพอืมอบใหเ้ลก็ๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม

• ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสโีมงเย็นกจ็ะเรมิมดืแลว้ สถานทที่องเทยีวตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม.
การเดนิทางควรเผอืเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทที่องเทยีวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลนืไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื
ใชร้องเทา้ทสีามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมอืแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตกุารทางการเมอืง การลา่ชา้ของสายการบนิ
เงอืนไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนทีางบรษัิทจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณทีจีําเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพมิ
ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้



• เนอืงจากการเดนิทางท่องเทยีวในครงัน ีเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธ ิ
ไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนงึทที่านไมต่อ้งการไดร้บับรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง
สถานทที่องเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึใหท้่าน
เนอืงจากทางบรษัิทไดท้ําการจองและถกูเกบ็คา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทังหมดแลว้

• กรณทีที่านถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทจีะเกดิขนึตามมา และ
จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ

• หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทสีายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ของท่านชํารดุแมเ้พยีงเลก็นอ้ย เช่น
เปียกน ้าํ ขาดไปหนา้ใดหนา้หนงึ มหีนา้ใดหนา้หนงึหายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนงึหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้
ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทดีา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิมอ่นญุาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไปได ้ดงันันกรณุาตรวจสอบ และ ดแูล
หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชีํารดุ
กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทบีรษัิทเร็วทสีดุ
เพอืยนืยันการเปลยีนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทบีรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทียีังไมแ่ (ตวัเครอืงบนิ)
ท่านสามารถเปลยีนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตวัเครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด ซงึโดยสว่นใหญต่วัเครอืงบนิแบบกรุป๊จะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน
ทังนขีนึอยูก่บักระบวนการและขนัตอนของแตล่ะคณะ

• เกยีวกบัทนัีงบนเครอืงบนิ เนอืงจากบัตรโดยสาร (ตวั) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงบนิ
กรณลีกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเช็คอนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทสีดุใหท้่านไดนั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีดุ

• ขอ้มลูเพมิเตมิเกยีวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทพีกั เนอืงจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดยีว
(Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชันกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป)

• กรณทีที่านไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนงึทังสนิ

• สงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทังสนิแทนบรษัิทผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ัดกาํกบัเท่านัน

• บรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล,
ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิท

• บรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณใีดๆกต็าม และ
ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสงิของไวท้โีรงแรมและจําเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทางตามทที่านตอ้งการ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้
โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม

**เมอืทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงทงัหมดนแีลว้**
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