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บนิตรงสู ่ฮอกไกโด โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS 

ชมงานเทศกาลหมิะ SAPPORO SNOW FESTIVAL 

บรกิารนํา้หนกักระเป๋า 30 KG และบรกิารอาหารบนเครื่องท ัง้ไป-กลบั 
WIFI FREE ON BUS  นํา้ด ืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
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หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซื้อต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซื้อต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ
เลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ
เทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึ่ง สายการบนิ
พจิารณาสถานการณ์แล้วพบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอื
เป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ ีจ่ะ
ไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ปประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขอ
อภยัในความไมส่ะดวก 
 

วนัที ่1  กรงุเทพ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ
20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาระหว่างประเทศชั้น4 สนามบนิสุวรรณภูมิ ประตู

ทางเขา้หมายเลข 2 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ท ีข่องบรษัิทรอใหก้าร
ตอ้งรับ พรอ้มทัง้แจกเอกสารในการเดนิทางและอํานวยความสะดวก 

23.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชิโทเซ ่โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG670  
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ช่ัวโมง)  

 
วนัที ่2 ชิโทเซ่  –  โนโบร ิเบ็ตส ึ –  หุบเขานรกจิโกกุดานิ - โนโบร ิเบทส ึ - 

อสิระท่องเทีย่วงาน Sapporo Snow Festival 
08.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิชิโทเซ ่ เกาะฮอกไกโด หลังผา่นพธิีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ (เวลาที่ญีปุ่่ น 

เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  
***สําคัญมาก!! ประเทศญีป่ ุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พชื ผัก ผลไม ้ เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ *** 

  
 
 
 

 โปรแกรมการเดนิทาง เช้า เที่ยง คํ่า โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ – ซปัโปโร (ชโิทเซ่) 

TG670 23.55-08.20+1 
   - 

 2 โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดาน ิ-อิสระทอ่งเทีย่ว
งาน Sapporo Snow Festival 

 
 
บนเครื่อง 

  Mystays Sapporo 
Susukino หรอืเทยีบเท่า 

3 ลานสกี Kokusai Ski Resort – โอตารุ – พิพิธภณัฑ์
กล่องดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอิช ิ– โรงงานช็อคโกแลต 
DUTY FREE –  ซัปโปโร -  ชมงาน Sapporo White 
Illumination 

   Mystays Sapporo  
Susukino หรอืเทยีบเท่า 

4 ศาลเจา้ฮอกไกโด - อุทยานโมอาย - เนนิพระพุทธเจา้ -  
MITSUI OUTLET – ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ

   Mystays Sapporo  
Susukino หรอืเทยีบเท่า 

 5 ซปัโปโร – สุวรรณภูม ิ TG671 10.00-15.50   
บนเครื่อง 
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นําทางสู ่เมอืงโนโบรเิบ็ตส ึสถานตากอากาศและน้ําแร่ทีม่ีช ือ่เสยีงทีส่ดุของเกาะฮอกไกโด ซึง่มี
น้ํารอ้นทีแ่ตกตา่งกัน 11 ชนิด นับเป็นน้ํารอ้นทีด่แีละมีประส ิทธิภาพมากที่สดุของญีป่ ุ่ น ภายใน
เมืองแหง่นี้เต็มไปดว้ยโรงแรม และทีพั่กสไตลญ์ีป่ ุ่ นเรียวกังมากมาย นําทา่นชม จโิกกุดาน ิหรอื 
หุบเขานรก ซึง่เกดิจากภเูขาไฟทียั่งไม่ดับถกูปกคลมุไปดว้ยหมอกควันและกลิน่ของกํามะถัน ชม
บอ่น้ําพรุอ้นและบอ่โคลนเดอืดอันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิียั่งคงอยู ่

เที่ยง รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (1) 
 อิสระให้ท่านท่องเที่ยวในเมืองซปัโปโรตลอดทัง้วนั ม ีสถานที่ท่องเที่ยวที่นา่สนใจอยู่

หลายที่อาทิเช่น 
 อดตีอาคารที่ว่าการของฮอกกโด (ตกึอิฐแดง) เป็นตกึสไตลน์ีโอบารอค มีลักษณะพเิศษ  ทีม่ี

หลังคายอดแหลมและกรอบหนา้ตา่งเป็นเอกลักษณ์ เปรียบเสมือนอนุสาวรียก์ารบกุเบกิของฮอก
ไกโด ปัจจบัุนไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาต ิ 

 หอนาฬกิาประจําเมอืง (CLOCK TOWER) เป็นหอนาฬกิาทีด่ํารงอยู่ในฐานะสัญลักษณ์ของ
ซัปโปโร มีหนา้ปัดนาฬกิาทัง้ส ีด่า้นทีทํ่าจากอเมริกา ปัจจบัุนถอืเป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แก่ทีส่ดุของ
ญีป่ ุ่ น และเป็นสถานทีนั่กทอ่งเทีย่วท่ัว  โลกรูจ้ัก และนิยมถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ  
สวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Promenade)   ซึง่เป็นสวนหยอ่มขนาดใหญ ่ ตัง้อยูใ่จ  กลาง
เมืองซัปโปโร มีความยามถงึ 1.5 กโิลเมตร บริเวณเกาะกลางมีสวนหยอ่มขนาดใหญ ่ และยังเป็น
ทีต่ัง้ของหอคอยสง่สัญญาณซัปโปโร ภายในสวนโอโดริทีม่ีความยาวประมาณ1.5 กโิลเมตร จะมี
ผลงานประตมิากรรมหมิะขนาด ใหญ ่ เรียงรายไปเรื่อยจนถงึ ขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก ซึง่เป็น
การประกวดประตมิากรรมหมิะที่หลายประเทศท่ัวโลกสง่ตัวแทนมาเขา้ร่วมการแขง่ขันดว้ยและ
ในชว่งเย็นก็มีประดับไฟและเลน่เทคนิค แสง ส ีเสยีง กับประตมิากรรมหมิะตา่งๆ  ระหว่างทางมี
ลานอาหารของฮอกไกโดอีกดว้ย  โดยจะปิดถนนใหญ่ใหค้นเดนิและจัดแสดงงานแทน มีการ
ประกวดประตมิากรรมน้ําแข็งทีเ่ป็นรูปสลักจากกอ้นน้ําแข็ง (ice sculpture)งานแสดงแสงส ีและ
บาร์น้ําแข็งใหไ้ดเ้พลดิเพลนิเชน่กัน และในชว่งเวลาตอนเย็นจนถงึคํ่าจะสวยเป็นพเิศษ เพราะจะมี
การประดับไฟใหส้ะทอ้นกับน้ําแข็งแกะสลักเป็นประกายวาววับ   ย่านซูซูกโินะ (Susukino) ที่
ยา่นกนิดืม่ทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมืองซัปโปโร  ม่ังคั่งดว้ยรา้นคา้และแวดลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารแยะ
เต็มไปหมด แต่สําหรับราเมน แนะนําตอ้งไปที่ซอยนี้คอื “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน 
สามารถเลอืกรา้นตามความชอบ ทัง้ชนิดเสน้ราเมนน้ําซปุรสชาตแิละเครื่องเคราตา่ง ๆ  
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เย็น    อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้่านใช้เวลาอย่างคุม้คา่ 
พกัที่  Mystays Sapporo Susukino  หรอืระดบัเดยีวกนั  
 
วนัที ่3 สนุกสนานลานสก ี– โอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ– 

โรงงานช็อคโกแลต DUTY FREE – ซ ัปโปโร  - ชมงาน  Sapporo White 
Illumination 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2) 
 
 
 
 
 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่Kokusai Ski Resortเป็นลานสกเีพยีงแหง่เดยีวของญีป่ ุ่ นทีม่ีความยาวถงึ 42 
กโิลเมตร และใชก้อนโดลา่ (กระเชา้) ตอ่กันถงึ 4 ตัว มีรา้นอาหาร บอ่น้ํารอ้น สิง่อํานวยความ
สะดวกเพือ่การพักผอ่นหยอ่นใจครบครัน แถมภายในรีสอร์ทยังมีความบันเทงิหลากหลายรูปแบบ 
ใหท้า่นอิสระเพลดิเพลนิกับกจิกรรมลานสก ี(คา่ทัวร์ไม่รวมคา่เชา้ชดุและอุปกรณ์ตา่งๆ ) 

หมายเหตุ : กรณีทีล่านสก ี ปิด  หรือ มีเหตขุัดขอ้งทําใหไ้ม่สามารถเขา้ไปเลน่หรือทํากิจกรรมใดๆ ได ้ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์เปลีย่นเป็นไปลานสกใีกลเ้คยีงหรือ ลานสกทีีอ่ยูใ่นเสน้ทางทัวร์ 
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จากนั้นนําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโอตารุ เมืองทา่ทีเ่จริญรุ่งเรืองในฐานะทีเ่ป็นเมืองคา้ขาย ในชว่ง
ปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20 และยังเป็นเมืองมีชือ่เสยีงเกีย่วกับการทําเครื่องแกว้ทีส่วยงาม และมี
สไตล์รูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์ นําท่านชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุทีไ่ดรั้บ
ความนิยมถา่ยภาพ มีฉากหลังเป็นหลังคาอาคารก่อ
อิฐแดง โดยคลองโอตารุสรา้งเสร็จในปี 1923 ถอืว่า
เป็นคลองทีเ่กดิจากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขน
ถ่าย สินคา้จากเรือใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่าย แลว้นํา
สนิคา้มาเก็บไวภ้ายในโกดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลิกใช ้
และถมคลองครึ่งหนึ่งทําเป็นถนนหลวงสาย 17 สว่น
ที่เหลือไวค้รึ่งหนึ่งก็ไดทํ้าการปรับปรุงเป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่ว ทัง้ยังปรับปรุงทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอิฐ
ส ีแดง อิสระใหท้่านรูปเป็นที่ระลึก อิสระใหท้า่นรูป
เป็นทีร่ะลกึ จากนั้นอิสระใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมืองโอ
ตารุตามอัธยาศัย เชน่ พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละ
เครือ่งแกว้ ทีร่วบรวมกลอ่งดนตรีและเครื่องแกว้อัน
งดงามและหายากไวม้ากมาย ทา่นสามารถเลอืกซื้อ
และเลอืกชมสนิคา้พืน้เมืองงานฝีมือตา่ง ๆ อาทเิชน่ 
ตุ๊กตาแกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกับรา้น
ขายกลอ่งดนตร ีซึง่มีกลอ่งดนตรีขนาดเล็กไปจนถึง
ขนาดใหญ ่โดยท่านสามารถเลือกเพลงต่างๆ ได ้
ดว้ยตัวของท่านเอง รา้นขายเครื่องแกว้ ที่มีตั ้งแต่
กระดิง่แกว้อันจิว๋ไปจนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนมอบ
ตา่งๆ ทีท่า่นสามารถชมิตามใจชอบโดยเฉพาะ รา้น 
KITAKARO ซึ่งมีขนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหม่ๆ 
ใหอ้ร่อยจนลมือว้นกันเลยทเีดยีว และเหมาะทีจ่ะซื้อ
ของฝากเป็นอยา่งด ี และยังมีอีกหนึ่งรา้นทีท่า่นตอ้ง
มีเวลากับรา้นนี้ คอื  
รา้น LeTAO รา้นชสีเคก้แสนอร่อย ดว้ยบรรยากาศ
ในรา้นตกแต่งดว้ยไมท้ี่แสนอบอุ่น ขับกล่อมดว้ย
เพลงสากลแบบมิวสคิบ๊อกซ ์

เที่ยง รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (3) 
นําทา่นเดนิทางสู ่ โรงงานช็อคโกแลต ISHIYA ชมขัน้ตอนการทําชอคโกแลตทีข่ ึน้ชื่อของ
เมืองซัปโปโร โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไสช็้อคโกแลตขาวทีเ่ป็นที่นิยมท่ัวทัง้
เกาะ ฮอกไกโด (อิสระใหท้า่นถา่ยรูปบรเิวณดา้นนอก ไมร่วมต ัว๋คา่เขา้ชมภายใน)  
นําทา่นสู ่JTC DUTY FREE อิสระใหท้า่นเลอืกซือ้ส ินคา้ปลอดภาษี เชน่ เส ือ้ผา้ น้ําหอม ตาม
อัธยาศัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนําทา่นเทีย่วชม เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาวซปัโปโร ไวท ์อลิลูมเินชนั (Sapporo 
White Illumination) นับเป็นเทศกาลทีส่รา้งสสีันใหกั้บฤดหูนาวของซัปโปโร (Sapporo) ซึง่เป็น
เมืองทีใ่หญท่ี่สดุในฮอกไกโด (Hokkaido) และเป็นเทศกาลประดับไฟทีจ่ัดขึน้เป็นครั้งแรกใน
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ประเทศญีป่ ุ่ นในปีค.ศ. 1981 โดยในครั้งแรกนั้นใชห้ลอดไฟจํานวนประมาณ 1,000 หลอด และ 
37 ปีต ่อมาก็เพิ่มจํานวนหลอดไฟมากขึน้ถงึกว่า 780,000 ดวงเลยทีเด ียว  สถานที่จัดงานอยู่
บริเวณสวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) มีการจัดแสดงชิน้งานมากมายหลากหลายแบบทั้งที่
แสดงถงึธรรมชาตอัินงดงามของฮอกไกโด  

คํ่า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) รา้นอาหารบุฟเฟ่ต ์ ไลน์อาหารก็มีมากมายหลาย
ชนิดที่มีใหเ้ล ือก โดยเฉพาะอาหารทะเลทั้งหลายที่สดมากๆ ตั ้งแต่หอยนางรม หอยเชลล  ์
หอยแมลงภูน่ิวซแีลนด ์หอยตลับ กุง้กา้มกราม กุง้แม่น้ํา กัง้ ปลาไข ่ปลาแซลมอน และไฮไลท์ที่
ชาวไทยรอคอย คอื ปู ฮอกไกโด  3 ชนดิ ไดแ้ก ่ ขาปยัูกษ์ ปหูมิะชือ่ดัง และปขูนตัวใหญ ่ // 
สําหรับคนรักอาหารโปรตนี จะมีเนื้อหมู เนื้อไก ่เนื้อวัว และเนื้อแกะ ใหบ้ริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พกัที่  Mystays Sapporo Susukino หรอืระดบัเดยีวกนั  

 
 

วนัที ่4  ศาลเจ้าฮอกไกโด - อุทยานโมอาย - เนนิพระพุทธเจ้า– MITSUI OUTLET PARK- 
ช้อปป้ิงทานูกโิคจ ิ

เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
นําทา่นชม ศาลเจา้ฮอกไกโด หรือ เดมิชือ่ ศาลเจา้ซปัโปโร เปลีย่นเพือ่ใหส้มกับความยิง่ใหญ่ 
ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบ
สขุถงึแมจ้ะไม่ไดม้ีประวัตศิาสตรอั์นยาวนาน เกา่แกนั่บพันปี ดังเชน่ภมูิภาคคันโต 

 
 

จากนั้น นําท่านชม อุทยานโมอาย หรือ เนินพระพุทธเจ้าที่ออกแบบโดย Tadao anda 
สถาปนิกชือ่ดังของโลก กอ่สรา้งตัง้แต ่ค.ศ. 1982 ไอเดยีคลา้ยวัฒนธรรมจากโมอายและอยีิปต์ 
ออกแบบรูปร่างตัง้ใหอ้ยูใ่นภเูขาของดอกลาเวนเดอร์ พระพทุธรูปเป็นแนวคดิโครงสรา้งจากการ
เรียงลําดับของจติวิญญาณ องค์พระมีชื่อว่า  Atama Daibutsu เปิดใหเ้ขา้ชมอย่างเป็น 
ทางการ เมื่อวันที ่17 ก.ค. 2559 
อุทยานโมอาย มีพืน้ทีป่ระมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุม่ของทีบ่รรจอัุฐแิละรองรับ
ได ้ 70,000 กลุม่ (ชาวญีป่ ุ่ นไม่มีการฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซือ้ทีด่นิใวเ้ก็บ"อัฐ ิ"เก็บแบบทั้ง
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ตระกลูรวมไว)้ โมอายแหง่ญีป่ ุ่ น เป็นชือ่ทีผ่ ูค้นเรียกขาน เป็นหนึง่ในสุสานที่ใหญท่ี่สุดในฮอก
ไกโด   

เที่ยง  อสิระอาหารเที่ยง ตามอธัยาศยั 
จากนั้นนําทา่นชอ้ปป้ิงที ่ มติซุยเอา้ท์เล็ต (MITSUI OUTLET) ศนูยร์วมแฟช่ันทันสมัยแหล่ง 
รวมพลของสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังจากท่ัวโลกประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 128 แบรนด ์อาทเิชน่ 
Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพรอ้มดว้ยสินคา้สําหรับทุกคนตัง้แต่สนิคา้แฟช่ัน
หญงิชาย และเด็ก จนถงึอุปกรณ์กฬีา และสนิคา้ท่ัวไป นอกจากนี้ภายในหา้ง ยังมีศนูยอ์าหาร
ขนาดใหญ ่ทีจ่ไุด ้650 ทีน่ั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่ีสนิคา้ทอ้งถิน่
และสนิคา้จากฟาร์มสดมาขายอีกดว้ย จากนั้นนําทา่นชอ้ปป้ิงที ่ทานุกโิคจ ิเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงอา
เขตบนถนนคนเดนิทีม่ีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหมิะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีรา้นคา้ตัง้เรียง
รายอยูก่ว่า 200 รา้นคา้ Susukin  มีรา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครื่องใชไ้ฟฟ้า
และอิเล็คทรอนิคส,์ รา้น100เยน, รา้นUNIQLO ขายเส ือ้ผา้แฟช่ันวัยรุ่น, รา้น MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า         อสิระรบัประทานอาหารค่ําตามอธัยาศยั 

ที่พกั  Mystays Sapporo Susukino  หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่5 สนามบนิชโิทเซ่ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า (box set) (6) 

นําทานเดนิทางสูส่นามบนิชิโทเซ ่ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 
10.00 น. ออกเดนิทางจากเมอืงซปัโปโร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG671  

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 7.50 ช่ัวโมง) *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
15.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

-------------------------------------------------- 
โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปล ีย่นตามความเหมาะสม 

ของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์
วนัเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ  

2-3 ท่าน  ท่านละ 
ราคาไม่รวมต ัว๋

ท่านละ 
พกัเด ีย่ว 

เพ ิม่ท่านละ 
9 - 13 ก.พ. 2563 49,999 39,999 15,900 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เน ือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  
ราคา INFANT ทา่นละ 12,900 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี  
ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ชําระทีส่นามบนิสวุรรณภมูใินวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครื่องบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรือระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรือเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื่องดืม่        คา่ซัก

รีด คา่มินิบาร์ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ิไดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญีป่ ุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวีซา่อีกครั้ง (เนื่องจากทางญีป่ ุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วีซ่าเขา้ประเทศญีป่ ุ่ นใหกั้บคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงค์พํานักระยะสัน้ในประเทศ
ญีป่ ุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ื่นวีซ่าตามเดมิ ผูเ้ด ินทางจะตอ้งจา่ยเพิ่ม 2,000 บาท 
สําหรับการยืน่รอ้งขอวีซา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่ีน้ําหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 30 กก. // ขากลับ 30 กก.) 
 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ทา่นละ 1,500 บาท/ ทรปิ ชําระทีส่นามบนิในวันเช็คอิน (คา่ทปิ

หัวหนา้ทัวร์แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี) 

 
สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
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เง ือ่นไขการสํารองที่น ัง่ 
 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมดัจํา 20,000 บาท พรอ้ม

กับเตรียมเอกสารสง่ใหเ้รียบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 
 การชําระคา่ทัวร์สว่นทีเ่หลอืทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ทา่นควรจัดเตรียม

ค่าทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนกําหนด เนื่องจากทางบริษัทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในส่วนของค่าที่พักและตั๋ว
เครื่องบนิ มิฉะนั้นจะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร
โดยสารทกุครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที ่ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์ทัง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไม่สามารถยกเลกิได ้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 
 
หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีที่ไมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 
30 ท่าน ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยินดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่
จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุจําเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รบับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และอุบตัเิหตุ
สุดวิสยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย
การบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญีป่ ุ่ นใหกั้บคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 
วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิ หรือธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้
เมือง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีป่ ุ่ น* ดังตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากประเทศญีป่ ุ่ น (ทางบริษัทฯจัดการให)้ 
2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีป่ ุ่ นได ้ (เชน่ 

เงินสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีป่ ุ่ น (ทางบริษัทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีป่ ุ่ น (ทางบริษัทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเว้นวีซา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีป่ ุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัติการ

พํานักระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ีไ่ม่มีประวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพ ือ่ความถกูตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลกูคา้และบรษิทั 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรือปรับราคาคา่บริการขึน้ในกรณีทีม่ีผูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิ์การเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
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 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต ,ิ การนําส ิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิ
จากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมื่อทา่นตกลงชาระเงินมัดจําหรือคา่ทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับ
เงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผูส้ ูบ

บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้ โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บความพรอ้ม
ใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ีลแชร์ กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น
การเดนิทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธิในการใหค้ําสัญญาใด ๆ  ทั้งส ิ้นแทนผูจ้ัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ีอํานาจของผูจ้ัดกํากับเทา่นั้น 

 ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผ่ ูเ้ดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การ
หลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ0  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอ
สงวนสทิธิในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี่ปุ่ น หรือ วันเสาร์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถ
ในการบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครั้งทีต่อ้งเร่งรีบ เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตาม
โปรแกรม 

 เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชําระแบบเหมาจา่ยขาดกับบริษัทตัวแทนในตา่งประเทศ 
ทางบริษัทจึงขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางสว่น หรือ ส่วนใดสว่นหนึ่งที่ทา่นไม่
ตอ้งการไดรั้บบริการ หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่สามารถคืนคา่ใชจ้า่ยไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทาง
บริษัทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บริการน้ําดืม่ทา่นวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน เริ่มในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การ
บริการของรถบัสนําเทีย่วญีป่ ุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีป่ ุ่ น สามารถใหบ้ริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ 
มิอาจเพิม่เวลาได ้ โดยมัคคเุทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอร์ตตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร์ **ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนินการเช็คเรื่องการทําวีซา่ในการ
เขา้ประเทศญีป่ ุ่ นดว้ยตนเอง และหากมีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนั้นๆ ซึง่หากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไม่ไดข้อวีซา่ จะถอืว่าเป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมือง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 
และ จะไม่สามารถคนืเงินคา่ทัวร์ทีท่า่นชําระเรียบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรือ ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของทา่นชํารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มีหนา้ใดหนา้หนึ่งหายไป 
มีกระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลดุออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสทิธิ์ไม่อนุญาตใหท้า่นเดินทาง
ตอ่ไปได ้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะ
เดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดย
ใชฉ้บับเกา่ไปอา้งอิง และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่ริษัทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูล
หนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่ริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีทียั่งไม่ออกบัตรโดยสาร ทา่นสามารถ
เปลีย่นแปลงไดไ้ม่มีคา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวน
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สทิธิ์ในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออก
เดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไม่ผา่นดา่นตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางตอ่ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบริษัท
ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งทัง้ส ิน้ 

*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

บรกิารเพิม่เตมิ เล่นเน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 
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