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NT158
ทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด เนนิสฤีด ูชมทุง่ลาเวนเดอร ์5 วัน 3 คนื (XJ)
ทัวรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด , 5 วัน 3 คนื ,

AIR TERMINAL HOTEL  , SOUNKYO KANKO HOTEL  , HOTEL MYSTAYS SAPPORO

โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ - คลองโอตาร ุ- ถนนซาไกมาจ ิ- ซปัโปโร - ยา่นทานูกโิคจ ิ- ยา่นซูซูกโินะ 
ทาํเนยีบรฐับาลเก่า - ฟรุาโน่ - ทุง่ดอกลาเวนเดอรโ์ทมติะฟารม์ - บเิอะ - เนนิสฤีดู - บ่อน้าํสฟ้ีา 

ออนเซ็น+ขาปูยกัษไ์มอ่นั - น้าํตกกงิกะและน้าํตกรวิเซ - ไอซ ์พาวเิลยีน - หมูบ่า้นราเมน - หา้งมติซุยเอา้ทเ์ล็ต

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
ทา่อากาศยานดอนเมอืง - สนามบนิชโิตเซ่

21.00 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชนั 3 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ์
เจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขนึเครือง

วนัท ี2
โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ - เมอืงโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจ ิ- เมอืงซปัโปโร - ชอ้ปปิงยา่นทานูกโิคจ ิ+ ยา่นซูซูกโินะ

23.55 น.



เหนิฟ้าสู ่ประเทศญปีุ่ น โดย สายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ620 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชวัโมง /
เวลาทอ้งถนิจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชวัโมง) [บรกิารทา่นดว้ย >> เซ็ตอาหารรอ้นเมนูไก+่น ้าํดมืบนเครือง มอืเชา้ สําหรับทกุทา่น ]

08.40 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซ ่ประเทศญปีุ่ น หลังจากผา่นขันตอนศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

จากนันเดนิทางสู ่“โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ หรอื ชโิรอโิคอบิโิตะพารค์” ทถีอืเป็นของฝากทอ้งถนิทมีชีอืเสยีงทสีดุของเกาะฮอกไกโด
ทา่นสามารถเดนิชมอุปกรณ์การผลติยุคแรกเรมิ แบบจําลองของโรงงาน และกระบวนการผลติ รวมทังศกึษาประวัตคิวามเป็นมาของผลติภัณฑน์ม
พรอ้มทังเลอืกชมิ และเลอืกซอืช็อคโกแลตแบบตา่ง  ๆไดต้ามอัธยาศัย 

นําทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงโอตารุ” ชม “คลองโอตารุ” ทมีคีวามยาว 1,140 เมตร และเชอืมตอ่กับอ่าวโอตารุ ซงึในสมัยกอ่นประมาณ ค.ศ. 1920
ในยุคอุตสาหกรรมการขนสง่ทางเรือเฟืองฟ ูคลองแหง่นีไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนสง่สนิคา้ จากคลังสนิคา้ในตัวเมอืงโอตารุ
ออกไปยังทา่เรือบรเิวณปากอ่าว ใหท้า่นเดนิเลน่ พรอ้มถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคาร โกดังเกา่แกร่มิคลองสดุ คลาสสกิ และววิทวิทัศนท์สีวยงาม

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นสู ่“ถนนซาไกมาจ”ิ (Sakaimachi Street) ย่านชอ้ปปิงสําคัญของเมอืงตังอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซงึเป็นทตัีงของ
“รา้นเครอืงแกว้”, “พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร”ี และ “นาฬกิาไอน้าํโบราณ” อกีทังตลอดสองขา้งทางของถนนซาไกมาจิ
ยังเต็มไปดว้ยรา้นคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนดิโดยเฉพาะอย่างยงิรา้นชอืดัง Le TAO มใีหท้า่นไดช้มิลมิลอง หรือ
ซอืกลับกันมากมายหลายรา้น อกีทังยังมขีองทรีะลกึและรา้นอาหาร รา้นกาแฟ ใหท้า่นเดนิชมไดต้ามอัธยาศัย
บนถนนเสน้นีเชอืมตอ่กับถนนสายสชู ิ“Shushi Dori Otaru” เรียงรายดว้ยรา้น ซชู ิซาชมิ ิรามเมง รวมถงึรา้นทอีาหารซฟีู๊ ดสด  ๆ

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงซปัโปโร” ใหท้กุทา่นชอ้ปปิงย่าน “ทานูกโิคจ”ิ ทา่นจะไดเ้ลอืกซอืสนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครืองใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา
เกมส ์กลอ้งถ่ายรูป ของฝากของทรีะลกึ เสอืผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม เครืองสําอางค ์เป็นตน้ 

และ “ยา่นซซึกึโินะ” (SUSUKINO) ซงึเป็น แหลง่ชอ้ปปิงสนิคา้ อุปกรณ์อเิลคทรอนคิส ์เสอืผา้ รองเทา้แฟชนัมากมาย
และยังเป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายนับพันเต็มไปดว้ยนักทอ่งเทยีวนักชมิ อกีทังยังมรีา้นรวงทขีายราเม็งมากมายจนไดรั้บการขนานนามวา่
ตรอกราเมง หรือ “ราเม็งโยะโคะโจ” ถนนแหง่รา้นราเม็งใจกลางเมอืงซปัโปโร

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํแบบอสิระ เพอืใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) @ เลอืกซอืเมนูเสรมิ : บฟุเฟ่ตอ์มิไม่อัน
“สดุยอดอาหารทะเล ปยัูกษ์ 3ชนดิ” จา่ยเพมิทา่นละ 1,900 บาท *** พเิศษ!!! กรณี 1-3ขวบ ฟรี // 4-6ขวบ
50%***บรกิารดว้ยอาหารทะเลนานาชนดิ อาท ิสดุยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด “ป ู3 อย่าง” ทัง ปสูไุว ปขูน และปทูาราบะ หอยเชลล์
หอยแมลงพูตั่วโต กุง้ทะเล ใหท้า่นไดล้มิลองรสชาตสิดใหม่จากทะเล อกีทังยังมเีนือหมู เนือวัว ชนัด ีพรอ้มผักสด  ๆบรกิารแบบอมิไม่อัน
**กรุณาแจง้ซอืบรกิารเสรมิดังกลา่วกอ่นเดนิทางเทา่นัน...เพอืยืนยันการไดรั้บบรกิารและราคาตามทรีะบ*ุ*

ทพีกั
MYSTAYS HOTEL SAPPORO หรือเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว

วนัท ี3
ทําเนยีบรฐับาลเกา่ - เมอืงฟรุาโน ่- โทมติะฟารม์(ทุง่ลาเวนเดอร)์ - นงัรถไฟโนโรโกะ - เมอืงบเิอะ - เนนิสฤีด ู(SHIKISAI NO OKA) -
บอ่น้าํสฟ้ีาใส (BLUE POND) - ออนเซ็น+ขาปูยกัษไ์มอ่นั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทา่นเขา้ชม “ทําเนยีบรฐับาลเกา่” เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร๊อคอเมรกิาทสีรา้งดว้ยอฐิสแีดงทังหลัง
โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแหง่รัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจํานวนมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น
ตกึแดงหลังนีใชเ้ป็นททํีาการรัฐบาลฮอกไกโดตังแตปี่ พ.ศ. 2429 และใชต้อ่เนืองยาวมานานถงึ 80 ปี กอ่นทจีะยา้ยไป
ททํีาการหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสงู 10 ชนัซงึตังอยู่ดา้นหลังตกึแดงหลังนี 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงฟรุาโน”่ เพอืนําทา่นเขา้สู ่"โทมติะฟารม์" ชมความงามของ “ทุง่ดอกลาเวนเดอร ์ไฮไลท”์
ในฤดรูอ้นของเกาะฮอกไกโด ทดีงึดดูใหนั้กทอ่งเทยีวมากมายมาเทยีวชม และถ่ายรูปเป็นทรีะลกึอย่างเต็มอมิทา่มกลางดอกไมห้ลากสสีนั
ทแีขง่กันบานไม่เพยีงแคทุ่ง่ลาเวนเดอรเ์ทา่นัน ภายในสวนยังมดีอกไมน้านาชนดิ และดอกไมเ้รือนกระจก ตอ้นรับผูม้าทอ่งเทยีว



รวมถงึผลติภัณฑเ์พอืสขุภาพ และบํารุงผวิพรรณ ชนัยอด ทสีกัดกลนิและสารอันเป็นประโยชนจ์ากดอกลาเวนเดอร์
(ความสวยงามของดอกไมน้านาชนดิขนึอยู่ชว่งเวลาและสภาพอากาศ)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นมุ่งหนา้สู ่“เมอืงบเิอะ” โดย "รถไฟขบวนพเิศษชอื โนโรโกะ" รถไฟขบวนนีใหบ้รกิารระหวา่งเมอืง Asahikawa, Biei ไปสดุสายที
Furano จะใหบ้รกิารเฉพาะหนา้รอ้นชว่งทดีอกลาเวนเดอรบ์าน ทพีเิศษคอืรถไฟขบวนนีจะตกแตง่เลยีนแบบรถไฟโบราณเป็นขบวน Open-air
มทีนัีงพเิศษเกา้อจีะหันขา้งออกชมววิดา้นขา้งแนวภเูขาสวยงามมาก เมอืงแหง่ทุง่ดอกไมอั้นงดงามและธรรมชาตอัินแสนบรสิทุธ ิ

นําทา่นสู ่“เนนิสฤีด ู(Shikisai no Oka)” เนนิเขากวา้งใหญ่ทมีดีอกไมน้านาพันธุนั์บ 10 ชนดิปลกูเรียงรายสลับสกีันเป็นแนวยาว
ใหท้า่นไดเ้ดนิลัดเลาะตามทุง่ถ่ายรูป และชมความงามของแหง่สสีนัของดอกไมท้ไีกลสดุลกูตา ระหวา่งกลางเดอืนมถิุนายน-สงิหาคม
ทางสวนจะทําการจัดสรรปลกูดอกไมน้านาชนดิสลับสสีนัใหเ้ห็นอย่างสวยงามชวนหลงใหล อาท ิเชน่ Oriental Poppies, Campanula, Lupine,
Peony, Riyaforisu, Iceland poppy, Gokdfish grass shower, Lavender, Kokia, petunia, Petunia
และอนืๆอกีมากมายทเีวยีนสลับกันแสดงความสวยงามใหท้า่นไดเ้ก็บภาพเป็นทรีะลกึและประทับใจ
(ความสวยงามของดอกไมข้นึอยู่กับสภาพอากาศ) 

จากนันนําทา่นชม “บอ่น้าํสฟ้ีา หรือ BLUE POND”
บอ่น ้าํสสฟ้ีาทเีกดิจากความบังเอญิทเีกดิจากการสรา้งเขอืนนเพอืไม่ใหโ้คลนภเูขาไฟทเีกดิจากการปะทขุองภเูขาไฟ Tokachi เมอืปี ค.ศ.1988
ไหลเขา้สูเ่มอืง โดยทกีน้บอ่น ้าํแหง่นีจะมแีร่ธาตทุเีกดิจากโคลนภเูขาไฟทําใหม้สีฟ้ีาหรือเขยีวมรกตสดใส และมกีงิไมท้โีผลอ่อกมาจากพนืผวิน ้าํ
ทําใหม้คีวามสวยแปลกตาไปอกีแบบ อกีทังสขีองบอ่น ้าํแหง่นีจะมคีวามสวยงามแตกตา่งไปตามแตล่ะฤดกูาลอกีดว้ย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พเิศษ!! ทานขาปูยกัษ ์อนัขนึชอืของญปีุ่ น แบบไมอ่นั

ทพีกั
SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว

พเิศษ! ณ โรงแรมทพัีกแหง่นี ทา่นจะไดส้มัผัสกับการ อาบน้าํแร ่หรือ เรียกอกีอย่างวา่ออนเซ็น เพอืผอ่นคลายความเมอืยลา้ การอาบน ้าํแร่
จะทําให ้เลอืดลมด,ี ผวิพรรณสดใส, สขุภาพด,ี ผอ่นคลายความเมอืยลา้ และยังชว่ยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอกีดว้ย

วนัท ี4
น้าํตกกงิกะและน้าํตกรวิเซ - ไอซ ์พาวเิลยีน - หมูบ่า้นราเมน - มติซุย เอาทเ์ล็ต

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชมความงามของ "น้าํตกกงิกะและน้าํตกรวิเซ" เพลดิเพลนิไปกับความสวยงามของธรรมชาตขิอง
น ้าํตกทจัีดไดว้า่เป็นววิวธรรมชาตทิสีวยทสีดุตดิหนงึในรอ้ยของญปีุ่ น น ้าํตกทังสองแหง่นีมตีน้น ้าํอยู่ในเขตภเูขาโซอุนเคยีว
สามารถสมัผัสความแรงของสายน ้าํทไีหลรวมกันกลายมาเป็นแม่น ้าํอชิคิารไิด ้

จากนันนําทา่นชม ถ้าํน้าํแข็งคามกิาวา่ "ไอซ ์พาวเิลยีน" ทมีคีวามแตกตา่ง
จากพพิธิภัณฑเ์กล็ดหมิะตรงทตัีงแตท่างเดนิเขา้จะถูกประดับดว้ยแสงไฟ หลากสี
เรือยไปจนถงึอุโมงคถ์ ้าํน ้าํแข็งทคีดเคยีวไปมาภายในอุโมงคน์ ้าํแข็นัน ทา่นจะไดช้มความงามของหยดน ้าํแข็งรูปร่างสวยงามตา่ง  ๆทอีุณหภมู ิ-20
องศา

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมูบ่า้นราเมน (มอบคา่อาหารทา่นละ 1,000 เยน)

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่“หมูบ่า้นราเมน” ทปีระกอบดว้ยรา้นราเมนทมีชีอืเสยีง 8 รา้น ทตีา่งแขง่ขันกันทําราเมนของตนเองใหอ้ร่อยทสีดุ
เพอืสบืทอดมรดกทางปัญญาทถี่ายทอดกันมาและยกระดับคณุภาพและมาตรฐานของราเมนอะซะฮคิะวะเพอืใหเ้ป็นทเีลอืงลอืไปทัวโลก 

จากนันเดนิทางสู ่“หา้งมติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET)” ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมชอืดังจากทัวโลก อาทเิชน่ Coach Armani, Ralph
Lauren, Seigo พรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทกุคนตังแตส่นิคา้แฟชนัหญงิชายและเด็ก จนถงึอุปกรณ์กฬีาและสนิคา้ทัวไป
นอกจากนีภายในหา้งยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญ่ภายในหา้ง อสิระทังชอ้ป และ ชมิตามอัธยาศัย



ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํแบบอสิระ เพอืใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร)

ทพีกั
AIR TERMINAL HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว

วนัท ี5
สนามบนิชโิตเซ ่- ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสงิของและสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย) 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซ ่เพอืเตรียมตัวเดนิทางกลับ

09.55 น.
เหนิฟ้าสู ่กรุงเทพ โดย สายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ621

15.10 น.
เดนิทางถงึ เมอืงไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเปียม

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี27 มถิุนายน 2562 เวลา 11:00 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทรีะบุในโปรแกรม (ชันทัศนาจร)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวร์

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัทสีายการบนิเรยีกเกบ็ (คาํนวณ ณ วันท  ี15/3/2562)

• คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทไีดร้ะบุไวใ้นรายการ

• โรงแรมทพีกัตามระบุไวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน)

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง ***ไมคุ่ม้ครองเดก็อายตุ่าํกวา่ 1เดอืนวงเงนิทุนชวีติท่านละ 2,000,000 บาท ดแูลคา่รกัษาพยาบาลอบุัตเิหต ุ500,000
บาท และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดนิทาง

• การบรกิารของมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทยตลอดการเดนิทาง 1 ท่าน

• น ้าํดมืทญีปีุ่ นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทังหมด 3 วัน)

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิคา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืในหอ้งพกั และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพกั เป็นตน้

• คา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทบีรษัิทจัดให ้ในรายการทัวร์

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรมัตอ่ท่าน) หรอื ซอืน ้าํหนักกระเป๋าเพมิลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 4วัน (ราคา 10 ก.ก
จ่ายเพมิ 750 บาท/เทยีว/ท่าน)

• คา่ทําใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว

• คา่เปลยีนแปลงตวั กรณไีป-กลบัไมพ่รอ้มคณะ หรอืเปลยีนคนเดนิทาง (สอบถามคา่ใชจ้่ายกบัเจา้หนา้ท )ีกรณุาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทาง
พรอ้มหนา้พาสชัดเจนของคนเดนิทางแทน

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัททีางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพมิเตมิในภายหลงั

• คา่ธรรมเนยีมทปิไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพมิเตมิตามความพงึพอใจ

• คา่วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น ประเภทท่องเทยีวระยะสนั (สาํหรบัผูถ้อืหนังสอืเดนิทางตา่งชาต)ิ

เงอืนไขการสํารองทนัีง / ชําระเงนิ / การยกเลกิ
• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจําท่านละ 15,000 บาท

• ส

ว่นทเีหลอืชําระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

• กรณยีกเลกิการเดนิทางมากกวา่ 45 วันกอ่นเดนิทาง ยดึมดัจําท่านละ 10,000 บาท (นับจากวันทสีง่อเีมลยนืยันแจง้ยกเลกิ)

• กรณยีกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 45 วันกอ่นเดนิทาง ยดึเงนิ 100% ของราคาทัวร ์(นับจากวันทสีง่อเีมลยนืยันแจง้ยกเลกิ)

• เนอืงดว้ยไมต่อ้งยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น ทางบรษัิทฯ จะไมท่ําการเกบ็เอกสารจรงิใดๆ รบกวนสง่เอกสารเป็น สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทชีัดเจน
และมอีายเุหลอืการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน พรอ้มระบุหอ้งนอน, อาหารทไีมส่ามารถทานไดต้อ้งแจง้พรอ้มสาํรองทนัีง หรอื 30 วันกอ่นการเดนิทาง
เป็นอยา่งชา้

เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ



• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนหรอืยกเลกิการเดนิทาง หากคณะทัวรม์ผีูเ้ดนิทางต่าํกวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วัน
กอ่นการเดนิทาง(อาจเปลยีนแปลงราคาในกรณทีมีผีูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึจํานวนทรีะบุ)

• กรณที่านมกีารเดนิทางดว้ยตวัเครอืงบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วันทสีาํรองทนัีง หากไมม่กีารแจง้เรอืงไว ้
จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทเีกดิขนึจากตวัเครอืงบนิดงักลา่วได ้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่และภาษีตวัทุกชนดิเพมิ หากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทัวร ์ตวัเครอืงบนิขากลบัซงึยังไมไ่ดใ้ช  ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้

• ในระหวา่งการท่องเทยีวน ีหากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

• คา่บรกิารทที่านชําระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ําระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเช่นกนั
ดงันันหากท่านมเีหตอุนัใดททีําใหท้่านไมไ่ดท้่องเทยีวพรอ้มคณะตามรายการทรีะบุไว ้ท่านจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้

• ทางรฐับาลญปีุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยทมีวีัตถปุระสงคเ์พอืการพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นนัน
ทางรฐับาลญปีุ่ นไดป้ระกาศเรมิบังคบัใชใ้นวันท  ี1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนักในประเทศญปีุ่ นได ้15 วัน
(หากผูย้นืประสงคจ์ะพาํนักในประเทศญปีุ่ นเกนิ 15 วัน หรอืไปทํางาน หรอืมวีัตถปุระสงคอ์นืๆ จะตอ้งยนืขอวซีา่ตามปกต)ิ

• หากท่านถกูเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนันๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม
ถอืเป็นเหตผุลซงึอยูน่อกเหนอือาํนาจและความรบัผดิชอบของบรษัิทฯทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทังหมด

• หากท่านถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนทําใหท้่านไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทัวรท์่านอนืๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ
สนามบนิได ้จําเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทวีางไว ้แตท่างตวัแทนบรษัิทฯ
จะทําหนา้ทปีระสานงานและเจา้หนา้ทจีะทําการตดิตอ่ช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทพีาํนักอยูใ่นประเทศไทย
แตจ่ะทําหนา้ทชี่วยเหลอืเจรจา แตอ่าํนาจสทิธขิาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ
การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสงิของสญูหายตามสถานทตีา่ง ๆ ทเีกดิเหนอือาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะทําหนา้ทเีป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมอืเกดิการสญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง
แตจ่ะไมร่บัผดิชอบตอ่การสญูหายดงักลา่ว

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณต์า่งๆ ทังนทีางบรษัิทฯ จะยดึถอืและคาํนงึถงึความปลอดภยั
รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ แลว้
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