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เยือนญ่ีปุ่นดินแดนอาทิตยอ์ทุยั สมัผสัความงามของเกาะฮอกไกโด                                 

อาณาจกัรแห่งกล่องดนตรีนบัหม่ืนช้ิน ดื่มด  า่กบัความงามของเมืองโอตารุ 

เพลิดเพลินไปกบัความน่ารกัฉลาดแสนรูข้องหมีสีน ้าตาลนบั 100 ตวั 

ชอ้ปป้ิงกนัแบบจุใจ เรร่า เอา้ทเ์ล็ต 

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภมิู 

23.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 6 เคานเ์ตอร ์N สายการบิน HONG 

KONG AIRLINES เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ชิโตเสะ-ฮอกไกโด-ชอ้ปป้ิงทานุกิโคจ ิ

04.00 น. เดินทางบินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX774 (มีจอส่วนตวัทุกที่นัง่) 

08.05 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) 

09.15 น. เดินทางสู่ญ่ีปุ่ น โดยเที่ยวบิน HX690 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง  

 (มีจอส่วนตวัทุกที่นัง่) 

15.10 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคน

เขา้เมอืงของประเทศญ่ีปุ่ นแลว้ น าทา่นเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะ ฮอกไก

โด ศูนยก์ลางความเจริญอนัดบั 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคลา้ยตารางหมากรุก

ซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทัว่ไปในญ่ีปุ่ นซึ่ งได้รับค าแนะน าและพัฒนาจาก

ผูเ้ชี่ยวชาญชาวอเมริกนั ดงัน้ันผงัเมอืงจงึถกูออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามพ้ืนฐานการวางผัง

เมอืงของอเมริกา จากน้ัน น าท่านชอ้ปป้ิงที ่ทานุกิโคจ ิเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดิน

ที่มหีลังคามุงบงัแดดบงัฝนและหิมะ มคีวามยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 

รา้นคา้ตั้งขวางในแนวตะวนัออก-ตะวนัตกอยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin  **

อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้** 

พกัที่  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO ระดบัเดียวกนั 
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วนัที่สาม หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ – นัง่กระเชา้ไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวน

หมีโชวะชินซงั  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ”เมอืงที่เป็นเมอืงตากอากาศช่ือดงัแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่ น มชีื่อเสียง

ดา้นออนเซ็น เป็นเมอืงที่เหมาะส าหรบัไปพกัคา้งคืนและเขา้ออนเซ็นเป็นอย่างยิ่ง น าท่านชม 

หบุเขานรกจโิกกุดานิ เกิดจากภเูขาไฟที่ยงัไม่ดบัก่อใหเ้กิดน ้าพุรอ้นและบ่อโคลนเดือดเป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าชม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบแอ่งภูเขาไฟที่มีเกาะใหญ่อยู่ตรงกลาง จากน้ันน า

ทุกท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้าสู่ภเูขาไฟอุสุซาน เป็นภูเขาไฟที่ท าใหเ้กิดทะเลสาบโทยะขึ้ นมา จาก

หลักฐานพบว่า ภูเขาไฟลูกน้ีมีการปะทุขึ้ นมาทุกๆ  20-50 ปี ดังน้ันจึงท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงภุมิทัศน์ของพ้ืนที่แถบน้ีอย่างต่อเน่ือง ล่าสุดมีการปะทุไปเมื่อปี พ.ศ. 2543 บน

ยอดเขาจะเห็นปากปล่องภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นมีควนัสีขาวลอยขึ้ นมาตลอดเวลา (ขึ้ นอยู่กับสภาพ

อากาศ) จากน้ันน าท่านสู่ สวนหมีโชวะชินซังเพ่ือชมความน่ารักฉลาดแสนรูข้องหมีสีน ้ าตาล

นับ 100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูไดย้าก ในญ่ีปุ่ นน้ีจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่าน้ัน 

ชาวไอนุเชื่อกนัวา่หมสีีน ้ าตาลน่ีถือเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  หลงัอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับน ้าแร่

ออนเซ็น 

ที่พกั  TOYA ONSEN HOTEL HANABI หรือ TOYA KANKO HOTEL ระดบัเทียบเทา่ 

วนัที่ส่ี เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑเ์ครื่องแกว้ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี  - DUTY 

FREE - ลานกิจกรรมหิมะ- ซปัโปโร  - เต็มอ่ิมกบับุฟเฟ่ตข์าปู 3 ชนิด 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางเขา้สู่ ลานกิจกรรมหิมะ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับ กิจกรรมหิมะใหเ้ล่น เช่น 

สโนวโ์มบิล และสโนสเลด หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตล์ท่านเอง (ไม่รวมค่าอุปกรณ ์และ
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ค่าเครื่องเล่น ประมาณ 5,000-15,000 เยน) ** ทั้งน้ีการเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนั้น 

ข้ึนกบัสภาพภมิูอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น** 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 

รวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนน้ัน ส่วนใหญ่ไดถ้กูออกแบบเป็นสไตล์ตะวนัตกเน่ืองจากในอดีต 

เมืองโอตารุไดร้ับอิทธิพลมาจากการท าการคา้ระหว่างประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศในแถบยุโรป  

อิสระใหท้่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ คลองโอ

ตารุเป็นคลองที่เกิดขึ้ นจากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพ่ือเป็นเสน้ทางขนถ่าย

สินค้าจากเรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองครึ่งหน่ึงเป็นถนนส าหรับ

นักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้

ปรับปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลึกนั่นเอง  น าท่านชม พิพิธภณัฑเ์ครื่องแกว้ โดย

การเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงท าใหเ้ครื่องแกว้ที่ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกต่างกัน 

จากน้ันน าท่านชม พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตรี ซึ่งมอีายุเกือบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีใน

รปูแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกคิด

แบบท ากล่องดนตรีในสไตล์ของตวัเองขึ้ นมาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากใหค้นรกัไดอ้ีกดว้ย 

จากน้ันน าท่านช้อปป้ิงสินคา้เครื่องส าอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่รา้นค้า

ปลอดภาษี DUTY FREE อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ณ ภตัตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์ง

ยา่งปู 3 ชนิด และอาหารทะเลนานาชนิด อาทิเช่น ปูซูไว ปู

ขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชิมิสดๆ 

และซูชิหนา้ตา่งๆ 

พกัที่  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO ระดบัเดียวกนั 
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วนัที่หา้ ศาลเจา้ฮอกไกโด– เรรา่ เอา้ทเ์ล็ต -ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ศาลเจา้ฮอกไกโด ศาลเจา้ประจ าเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชินโต ที่สรา้งตั้งแต่ปี 

1871 ซึ่งแต่เดิมศาลเจา้น้ีมีชื่อว่าศาลเจา้ซัปโปโร และชาวฮ

อกไกโดต่างใหค้วามเล่ือมใสศรทัธามาก เพราะเชื่อกนัว่าเป็น

ที่สถิตของเทพเจา้โยฮะชิระ ผูพิ้ทักษ์เกาะฮอกไกโดและคอย

ปกปักษ์รักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดน

แห่งน้ี ดังน้ันคนทอ้งถ่ินจึงนิยมไปสักการะไม่ขาดสาย เพ่ือ

เป็นขวญัและก าลังใจ   

จากน้ันน าท่าน ชอ้ปป้ิงที่เรร่า เอา้ทเ์ล็ต (RERA OUTLET) ศูนย์รวมแฟชัน่ทันสมยัแหล่งรวม

พลของสินคา้แบรนด์เนมชื่อดังจากทัว่โลกมากกว่า 400 รา้น เรระ’ มีความหมายว่า ‘สายลม’ 

ในภาษาไอนุแสดงถึงบรรยากาศโปร่งโล่งเป็นอิสระที่ราวกับมีสายลมเย็นสดชื่นพัดผ่าน ภายใน

เอา้ท์เล็ตมีรา้นอาหารมากมายตั้งแต่อาหารญ่ีปุ่ น อาหารตะวนัตก อาหารจีน จนถึงรา้นขาย

ขนมหวาน และยงัม ี‘นิทรรศการชิโตเสะราเมน’ ที่รวบรวมเอารา้นราเมนชื่อดงัมาไวท้ี่น่ี 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย  น าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลับสู่ประเทศไทย   

14.55 น. น าทุกท่านเหิรฟ้ากลับสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX693 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง  

 (มีจอส่วนตวัทุกที่นัง่) 

20.20 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK เกาะฮ่องกง 

02.00 น. น าทุกท่านเหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน HX767 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน

เครื่อง (มีจอส่วนตวัทุกที่นัง่) 

03.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูโิดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

 

 

*** Have a Nice Trip*** 
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อตัราค่าบริการ“ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

รายละเอียด 

เที่ยวบิน 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กไม่

มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน

12ปี) 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

05 - 09 มกราคม 2561 

HX762 BKK-HKG 03.30-06.55 
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10 
HX697 CTS-HKG 14.55-20.20 
HX767 HKG-BKK 02.00-03.55 

35,999 34,999 8,000 25,999 

12 - 16 มกราคม 2561 

HX762 BKK-HKG 03.30-06.55 
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10 
HX697 CTS-HKG 14.55-20.20 
HX767 HKG-BKK 02.00-03.55 

35,999 34,999 8,000 25,999 

26-30 มกราคม 2561 

HX762 BKK-HKG 03.30-06.55 
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10 
HX697 CTS-HKG 14.55-20.20 
HX767 HKG-BKK 02.00-03.55 

35,999 34,999 8,000 25,999 

01 - 05 มีนาคม 2561 

HX774 BKK-HKG 04.00-08.05 
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10 
HX691 CTS-HKG 16.10-22.00 
HX773 HKG-BKK 00.40-03.00 

37,999 36,999 8,000 27,999 

02 - 06 มีนาคม 2561 

HX762 BKK-HKG 03.30-06.55 
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10 
HX697 CTS-HKG 14.55-20.20 
HX767 HKG-BKK 02.00-03.55 

35,999 34,999 8,000 25,999 

08 - 12 มีนาคม 2561 

HX774 BKK-HKG 04.00-08.05 
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10 
HX691 CTS-HKG 16.10-22.00 
HX773 HKG-BKK 00.40-03.00 

35,999 34,999 8,000 25,999 

15 - 19 มีนาคม 2561 

HX774 BKK-HKG 04.00-08.05 
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10 
HX691 CTS-HKG 16.10-22.00 
HX773 HKG-BKK 00.40-03.00 

35,999 34,999 8,000 25,999 

16 - 20 มีนาคม 2561 

HX774 BKK-HKG 04.00-08.05 
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10 
HX693 CTS-HKG 16.10-22.00 
HX773 HKG-BKK 00.40-03.00 

35,999 34,999 8,000 25,999 

22 - 26 มีนาคม 2561 

HX762 BKK-HKG 03.30-06.55 
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10 
HX693 CTS-HKG 16.10-22.00 
HX769 HKG-BKK 00.35-02.35 

35,999 34,999 8,000 25,999 

23 - 27 มีนาคม 2561 

HX762 BKK-HKG 03.30-06.55 
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10 
HX693 CTS-HKG 16.10-22.00 
HX769 HKG-BKK 00.35-02.35 

35,999 34,999 8,000 25,999 
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***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ตอ่ท่าน*** 

** ราคาเด็กอายไุม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ี

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.ไมเ่กิน2ชิ้ น /ท่าน  

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั) **ถา้กรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ีซ่า ผู ้

เดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวซี่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถิ่น ท่านละ 2,000 เยน/ทรปิ/ตอ่ท่าน 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน 

 

กรณีโอนเงิน : ทางบริษัทฯ ขอรบัมดัจ า 10,000 บาท ส าหรบัการจองนับตั้งแต่วนัจองภายใน 2 วนั 

และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30วนั  

กรณีจา่ยผ่านบตัรเครดิต : ทางบริษัทขออนุญาต ตดับตัรเครดิตยอดเต็ม โดยท่านสามรถแจง้หมายเลข

บตัร 16 หลัก  และ วนัหมดอายุบตัร ไดท้าง E-mail : sales@tourforever.com ส าหรบัการจองนับตั้งแต่

วนัจองภายใน 2 วนั  

 (การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือ ช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดใด ภายในวนัท่ี

ก าหนด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง)   
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เง่ือนไขการยกเลิก 

 

1. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เม่ือผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

2. ***ราคาดงักล่าวเป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองไดทุ้กกรณี ***  

3. ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศท่ีหมายไมมี่การคืนเงิน   

   ทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆทั้งสิ้ น  

4. กรุป๊ท่ีเดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่าน 

   ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight 

   จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

5. กรณีลกูคา้ช าระเงินผ่านบตัรเครดิต แลว้ยกเลิกไม่ไดเ้ดินทาง ทางบริษัทขอคืนเงินผ่านบตัรท่ีช าระ โดยใหท้างธนาคาร

เป็นฝ่ายด าเนินการตามขั้นตอนท่ีธนาคารก าหนด 

6. หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอเก็บเงินมดัจ าท่านละ่ 1,000 บาท(ใหก้บัพนักงาน) 

                                    ***กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือกรุป๊เหมาส่วนตวั*** 

               ***ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ  าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน*** 
 

หมายเหต ุ

 การเดินทางในคณะน้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านข้ึนไป และในกรณีท่ีผูโ้ดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการออกเดินทาง หรือ ปรบัราคาข้ึนตามความเหมาะสม หากลกูคา้ตอ้งการเดินทาง  

 หากท่านช าระเงินมัดจ  า หรือ ค่าใชจ้า่ยบางส่วนมาแลว้ ถือ ว่าท่านรับทราบและยอมรับ เง่ือนไข ขอ้ตกลง และ

ขอ้สญัญาผูกมัดตามท่ีรายการระบุทั้งหมด ดงัน้ัน โปรดอ่านขอ้ความโดยละเอียดก่อนท าการมัดจ  า 

 ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเช้ือเพลิง เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามประกาศสายการ

บิน...  

 รายการท่องเท่ียวและรายการอาหารท่ีระบุไว ้อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามสถานการณ ์โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

 หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิรบัเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์

เพ่ือการท่องเท่ียว ค่าทัวรท่ี์จ่ายใหก้ับผูจ้ัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ัดไดช้ าระใหก้ับสายการบินและ

สถานท่ีต่าง ๆ แบบช าระขาดเชน่กนัก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่

ดว้ยสาเหตุใดหรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงิน

สดสว่นใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เครื่องบินใหแ้ก่ท่าน 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านตอ้งการรว่มเดินทางท่องเท่ียวระหวา่งท่องเท่ียวในต่างประเทศหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรบัฝากของจากผูอ่ื้นเพ่ือท่ีจะน าไปยงัประเทศ             

น้ัน ๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของน้ันวา่ตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท 

อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจา้หนา้ท่ีจะไม่รบัฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 
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 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางนอ้ยกวา่วนัดงักลา่ว ทางผูจ้ดัมีค่าใชจ้่ายท่ีไดช้ าระลว่งหนา้ไปแลว้จ านวนมาก ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการหกัเงินในสว่นท่ีเกิดขึ้ นจริง  

 คณะเดินทางชว่งวนัหยุด หรือ เทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight 

หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ทั้งหมด  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตามสถานการณ์ท่ีมีการปรบัข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการ

เรียกเก็บเพ่ิมเติม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตวัหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการตามท่ีจองระบุเอาไวห้รือก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ผูจ้ัดถือว่าผูท่้องเท่ียว

สละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากค่าใชจ้่ายท่ีท่านไดจ้่ายใหก้ับผูจ้ัด 

เป็นการช าระแบบยืนยนัการใชบ้ริการแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ดัไดช้ าระค่าใชจ้่ายทั้งหมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการใน

แต่ละแหง่แบบช าระเต็มมีเง่ือนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย

การบิน บริษัทขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์

สงูสุดแก่ลกูคา้ แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ัน ๆ  

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน  

 ผูจ้ัดจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง และ

กรณีอ่ืนๆ 

 ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีเกิดภยั

ธรรมชาติ โรคระบาด , สถานการณท์างการเมือง , ประทว้ง , จราจล  , ความเจ็บป่วย หรือ อุบติัเหตุเฉพาะบุคคล 

 เน่ืองดว้ยมาตรการรกัษาความปลอดภยัของสนามบินทัว่โลก ก่อนท่านข้ึนเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ี

จะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยท่ีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น 

และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ลิตร และตอ้งน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อได้

ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนด รวมถึงส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกับอาวุธ 

เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน และ

ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มน าเขา้ผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข ่

เน้ือสตัว ์ไสก้รอก เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัใน

อตัราท่ีสงูมาก 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษัท เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งน้ี” 

 

 

 
 


