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วนั โปรแกรมการเดินทาง 
อาหาร 

โรงแรม B L D 

วนัที� 1  กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตะเสะ    

วนัที� 2 
สนามบินชิโตะเสะ – เมืองโนะโบะริเบทสึ – จโิกกดุาน ิ– ภูเขาไฟ

อสุุซาน – ฟาร์มหมสีีนํ.าตาล – สวนฟูกดิะชิ –  

โจซังเค – ออนเซน 
   

JOZANKEI VIEW 
HOTEL 

วนัที� 3 
โจซังเค – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ –  

พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – เลอเตา – เมืองซัปโปโร – โรงงาน

ช็อกโกแลตอชิิยะ – ย่านทานุก ิ
   

KEIO PLAZA HOTEL 
SAPPORO 

วนัที� 4 
เมืองซัปโปโร – ชิโตะเสะ – อควาเรียมปลาแซลมอน – มติซุย 

เอ้าท์เลต็ – ออิอนมอลล์    
KEIO PLAZA HOTEL 

SAPPORO 

วนัที� 5 สนามบินชินโตเสะ – กรุงเทพฯ  
   

TG 670 (23.45)    TG 670 (08.20) 
    

        BKKBKKBKKBKK                        CTSCTSCTSCTS    
  กรุงเทพฯ        ชิโตะเสะ 
 

TG 671 (15.45)   TG 671 (10.45) 

 

04 – 08 กันยายน 2562 

11 – 15 กันยายน 2562 

18 – 22 กันยายน 2562 



 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเสะ 

20.30 น. คณะพร้อมกนัที�ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั.น 4 เคาเตอร์ C สายการบินไทย           
พบเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระและการเช็คอิน 

23.45 น. นาํทา่นออกเดินทางสู่ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 670 
 

วนัที�สอง สนามบินชิโตะเสะ – เมืองโนะโบะริเบทสึ – จิโกกดุานิ – ภูเขาไฟอสุุซาน – ฟาร์มหมีสีนํ.าตาล –                   

สวนฟูกดิะชิ – โจซังเค – ออนเซน 

 

 

 

 

 

 

 

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตะเสะ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่น นาํท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ           
รับสัมภาระเรียบร้อย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโนะโบะริเบทสึ เพื�อนาํท่านชม จิโกกุดานิ หรือหุบเขานรก บ่อ
โคลนเดือดธรรมชาติที�กระจายอยูเ่ต็มบริเวณ ซึ� งเกิดจากความร้อนใตพ้ิภพที�ผุดขึCนมาไม่ขาดสาย ลดัเลาะไป
ตามเนินเขาเพื�อสัมผสักบับอ่โคลนอยา่งใกลชิ้ด  

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํทุกทา่นนั�งกระเช้าไฟฟ้า ภูเขาไฟอสุุซาน ภูเขาไฟอุสุซานเป็นภูเขาไฟซึ�งเป็นตน้กาํเนิดของทะเลสาบโทยะ 
นอกจากนีCยงัเป็นภูเขาไฟที�ยงัไมด่บัแต่ยงัครุกรุ่นอยูต่ลอดเวลา ทัCงนีC มีการศึกษาพบวา่ภูเขาไฟอุสุซานนัCนจะมี
การปะทุขึCนมาอยา่งรุนแรงในทุกๆ 20-50 ปี นั�นจึงทาํให้ในบริเวณนีCมกัจะเกิดการเปลี�ยนแปลงทางภูมิทศัน์
อยูเ่สมอ ซึ� งครัC งล่าสุดที�ภูเขาไฟอุสุซานระเบิดก็คือเมื�อปี 2000 อยา่งไรก็ตามภูเขาไฟอุสุซานนัCนขึCนชื�อใน
เรื�องความสวยงามของวิวทะเลสาบโทยะและภูเขาโชวะ จากนัCนนาํทุกท่านชม ฟาร์มหมีสีนํ.าตาล ซึ� งหมีสี
นํCาตาลนัCนเป็นหมีพนัธ์ุที�หายาก มีถิ�นกาํเนิดในดินแดนแถบไซบีเรียและเกาะฮอกไกโด โดยศูนยอ์นุรักษพ์นัธ์ุ
หมีสีนํCาตาลแห่งนีCภายในมีฝงูหมีสีนํCาตาลนบัร้อยตวัทา่มกลางธรรมชาติที�สมบูรณ์และเหมาะสม รวมทัCงยงัมี
หมีสีนํC าตาลที�ทางศูนยส์ต๊าฟเอาไว ้ขอ้มูลเกี�ยวกบัหมีสีนํC าตาล และยงัมีร้านขายของที�ระลึกที�เกี�ยวกบัหมีอีก
ดว้ย จากนัCนนาํทา่นเดินทางสู่ สวนฟูกดิะชิ ซึ� งมีนํC าพุธรรมชาติและธารนํC าธรรมชาติที�เกิดจากการละลายของ
หิมะบนเขาโยเท ก่อให้เกิดนํC าตกขนาดเล็กที�มีนํC าไหลออกมาถึง 80,000 ตนัต่อวนั ซึ� งเป็นนํC าแร่บริสุทธิP จาก
ภูเขาไฟโดยตรง ไมผ่า่นกรรมวธีิใดๆ ใหท้า่นไดถ่้ายรูปทา่มกลางธรรมชาติที�สงบและสวยงามของแอ่งนํC าตก 



 

 

 

 

 

สะพานไม ้และสวน โดยมีภูเขาไฟโยเทเป็นฉากหลงั ท่านสามารถรองนํC าแร่ธรรมชาติไปดื�มไดฟ้รีๆ และ
บริเวณรอบๆ ยงัมีร้านคา้ใหท้า่นจบัจ่ายซืCอของกนัอีกดว้ย 

นําท่านเข้าสู่ที�พกั JOZANKEI VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 https://www.jozankeiview.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

คํ�า         บริการอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ---ให้ท่านไดผ้อ่นคลายแบบญี�ปุ่นแท้ๆ  โดยการแช่นํC าแร่ร้อน หรือที�ชาวญี�ปุ่นเรียกกนัวา่ ออนเซน(ONSEN) 

เพื�อคลายความเมื�อยลา้ และการแช่ออนเซนยงัดีต่อสุขภาพ โดยทาํให้เลือดลมสูบฉีด ผิวพรรณสดใสมีนํC ามี
นวล และช่วยใหร้ะบบการเผาผลาญดีขึCน--- 

 

วนัที�สาม โจซังเค – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – เลอเตา – เมืองซัปโปโร –  

                     โรงงานช็อกโกแลตอชิิยะ – ย่านทานุก ิ

 

 

 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เพื�อนาํท่านชม คลองโอตารุ คลองนีC ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร เมือก่อนนีCนํC า
ในลาํคลองสกปรกมาก เพราะอยู่ใกล้กบัท่าเรือต่อมาไดมี้การพฒันาและปรับปรุงเพื�อให้กลายเป็นแหล่ง 

ท่องเที�ยว นํC าจึงใสแจ๋วเหมือนในปัจจุบัน จนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ จากนัC นนําท่านเข้าชม 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โดยตวัอาคารจะมี 3 ชัCน ที�จดัแสดงไวแ้ละจาํหน่ายเป็นของที�ระลึก ในวนัหยุดจะมี
การจดัแสดงโชวก์ล่องดนตรีและหีบเพลงใหฟั้งกนั มีกล่องดนตรีสาํเร็จรูปจาํหน่าย นาํท่านลิCมลองชีสเคก้ตน้
ตาํหรับจาก ร้านเบเกอรี�เลอเตา เสิร์ฟพร้อมชาหรือกาแฟ ซึ� งมีชื�อเสียงโด่งดงัที�สุดในโอตารุ 



 

 

 

 

 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นาํทา่นเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลตอชิิยะ ตัCงอยูที่�เมืองซปัโปโรในสวนชิโรอิโคอิบิโตะ ซึ� งภายในประกอบ
ไปด้วย ร้านขายของที�ระลึก และโรงงานช็อกโกแลตอนัมีชื�อเสียง โดยอาคารซึ� งเป็นร้านขายของนัCนถูก
ตกแต่งใหเ้หมือนกบัโลกแห่งเทพนิยายคลาสสิก ส่วนภายในโรงงานมีการจดัแสดงอุปกรณ์การผลิตตัCงแต่ยุค 

แรกเริ�ม โดยจาํลองโรงงานและขัCนตอนการผลิตมาไวที้�นี� นอกจากนัCนยงัสามารถชิมและเลือกซืCอช็อกโกแลต
หรือไอศกรีมแบบต่างๆ ที�ผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโดไดที้�นี�  จากนัCนให้ทุกท่านช้อปปิC งที� ย่านทานุก ิ
เป็นถนนคนเดินที�เก่าแก่ที�สุดของเกาะฮอกไกโด ถนนเส้นนีC ถือเป็นแดนสวรรค์ของนกัท่องเที�ยวที�ชื�นชอบ
การช้อปปิC ง เพราะที�มีร้านคา้ให้เลือกช้อปกนัมากกวา่ 200 ร้าน โดยตวัถนนจะแบบออกเป็น 7 บล็อกเป็น
แนวยาวกวา่ 900  เมตร ที�ถนนแห่งนี�ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซืCอ สินคา้แบรนด์เนม เสืCอผา้ รองเทา้ 
ของที�ระลึก ของเล่น ดองกิโฮเต ้SAPPORO DRUG STORE เป็นตน้ 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ที�พกั KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทยีบเท่า 
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/  

 

 

 
 

 
 
 

วนัที�สี�         เมืองซัปโปโร – ชิโตะเสะ – อควาเรียมปลาแซลมอน – มิตซุย เอ้าท์เลต็ – ออิอนมอลล์ 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํทา่นเดินทางสู่ ชิโตะเสะ เพื�อนาํทา่นชม อควาเรียมปลาแซลมอน เจา้ปลาแซลมอนนี�ถือไดว้า่เป็นของโปรด

ของคนคอ่นโลก นอกจากจะชอบกินแลว้ถา้เรามาเรียนรู้เกี�ยวกบัเจา้ปลาชนิดนีC  โดยที�นี�นัCนนบัเป็นสถานที�จดั



 

 

 

 

 

แสดงปลาแซลมอนที� มีชื� อเสียงแห่งหนึ� งของเกาะฮอกไกโด ผู ้ชมจะได้เรียนรู้ข้อมูลต่างๆเกี�ยวกับ

ปลาแซลมอน และปลาชนิดอื�นๆในแม่นํC าชิโตเสะ และวงจรชีวิตของปลาแซลมอนในระยะต่างๆตัCงแต่ตวั

อ่อนจนโตเตม็ตวั  

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต  OUTLET MALL ขนาดใหญ่ที�สุดในเกาะฮอกไกโด ภายในมีร้านคา้     
แบรนดเ์นมต่างๆ กวา่ 120 ร้าน รวมถึงร้านคา้ปลอดภาษี และร้านจาํหน่ายสินคา้พืCนเมืองและสินคา้จากฟาร์ม
ทอ้งถิ�นประจาํเกาะฮอกไกโด ให้ท่านได้เลือกช้อปกนัอย่างเต็มที� จากนัCนนาํท่านเดินทางสู่ อิออนมอลล์ 
ห้างสรรพสินค้าที�นิยมในหมู่นักท่องเที�ยว ภายในตกแต่งในรูปแบบที�ทนัสมยั  สไตล์ญี� ปุ่น มีร้านค้าที�
หลากหลายมากกวา่ 150 ร้าน เช่น MUJI, ร้าน 100 เยน, SARIO  STORE, CAPCOM GAMES ARCADE 
และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึ� งบางร้านไมต่อ้งเสียภาษีสินคา้สาํหรับนกัทอ่งเที�ยวชาติ 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ที�พกั KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทยีบเท่า 

https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/  
 

 

วนัที�ห้า        เมืองซัปโปโร – สนามบินชิโตะเสะ – กรุงเทพฯ 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํทา่นเดินทางสู่สนามบินชิโตะเสะ 

10.45 น.       นําท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดย  สายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 671 

15.45 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

******************************************************************************* 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

**ราคานี�รวมตั �วเครื�องบิน 

 

 
 

- การเดินทางในแต่ละครัC งตอ้งมีจาํนวนผูร่้วมเดินทางตัCงแต่ 15 ท่านขึCนไป บริษทัขอสงวนสิทธิP ในการเลื�อน หรือ
ยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัร์มีผูเ้ดินทางตํ�ากวา่ 15 ทา่นโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั
ก่อนการเดินทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวนัเดินทางมีมาตรฐานเดียวกนั แต่ราคาทวัร์อาจจะแตกต่างกนั
เนื�องจาก ตรงกบัวนัหยดุยาว เทศกาลต่างๆทัCงของไทยและประเทศญี�ปุ่น ราคาบตัรโดยสารเครื�องบินและโรงแรม
จะสูงกวา่ปกติ 

- เนื�องจากโรงแรมที�พกัในประเทศญี�ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก  (TWN)  ลูกคา้ที�ตอ้งการห้องพกัแบบเตียงเดียว
พกัคู ่(DBL) บางโรงแรมมีใหบ้ริการโดยไมต่อ้งเสียคา่ใชจ่้าย แต่บางโรงแรมตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมและตอ้งทาํ
การรีเควสเขา้ไป (ติดต่อสอบถามเจา้หนา้ที�ก่อนการเดินทางทุกครัC ง) 

- เมื�อท่านเดินทางไปกบัคณะแลว้ งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ� งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละ
สิทธิP  ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการคืนไมว่า่กรณีใดๆทัCงสิCน 

- บริษทัฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได้
เนื�องจากผูเ้ดินทางอาจมีสิ�งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง, ภยัธรรมชาติ, การประทว้ง, การก่อจลาจล, 
ความล่าชา้การเลื�อนหรือยกเลิกเที�ยวบิน และอุบติัเหตุที�เกิดจากความประมาทของนกัทอ่งเที�ยวเอง 

 
 

- ค่าบตัรโดยสารเครื�องบินไป – กลบั ชัCนประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัCน) สายการบิน และ เส้นทาง
ตามที�ระบุไวเ้ทา่นัCน 

- คา่ภาษีสนามบินและภาษีนํC ามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปลี�ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ�มใน
ภายหลงั ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิP ในการเรียกเกบ็จากทา่นตามความเป็นจริง 

วันเดินทาง ผู้ใหญ ่
เด็กอายุต่ํากว่า 
12 ปี มีเตียง 

เด็กอายุต่ํากว่า 
12 ปี ไม่มีเตียง 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

04 – 08 กันยายน 2562 

11 – 15 กันยายน 2562 

18 – 22 กันยายน 2562 

56,500.- 56,500.- 45,000.- 8,900.- 

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื�อนไขให้ละเอยีดก่อนทาํการจองทวัร์และชําระค่ามัดจํา 

อตัรานี.รวม 



 

 

 

 

 

- คา่พาหนะรับ-ส่ง และคา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวต่างๆตามรายการที�ระบุไวเ้ทา่นัCน 
- คา่โรงแรมที�พกัตามระบุในรายการหรือเทียบเทา่ หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ทา่นเทา่นัCน 
- คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ของ บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั 
- หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเที�ยวคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทางไปกลบัพร้อมลูกคา้ 1 ทา่น 
- สมนาคุณทุกทา่นดว้ยกระเป๋า ทา่นละ 1 ใบ 

 

 

- คา่ทาํหนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื�องดื�ม และอาหารที�สั�งเพิ�มเติม

นอกเหนือจากที�บริษทัฯจดัให ้เป็นตน้ 
- คา่นํCาหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีนํCาหนกัเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนดไว ้ 
- คา่ธรรมเนียมในการยื�นวซ่ีาสาํหรับคนต่างชาติ 
- คา่ธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิP ในการเรียกเกบ็จากทา่นตามความเป็นจริง 

 
 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการเลื�อนวนัเดินทาง
กลบัทา่นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ่้ายส่วนต่างที�สายการบินเรียกเกบ็ และการจดัที�นั�งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็น
ผูก้าํหนด ซึ� งทางบริษทัฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

- และในกรณีลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษทัฯไดด้าํเนินการออกบตัรโดยสารไปแลว้นัCน ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัCน กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที�บริษทัฯวา่สามารถคืนค่าโดยสารได้
หรือไม ่

- กรณีท่านมีความประสงค์ตอ้งการเปลี�ยนระดบัชัCนที�นั�งจากชัCนประหยดัเป็นชัCนธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัร
สะสมไมล์ จะดาํเนินได้ภายหลงั หลงัจากออกบตัรโดยสารกรุ๊ปแล้วเท่านัCน โดยผูโ้ดยสารตอ้งดาํเนินการทุก
ขัCนตอนดว้ยตวัทา่นเอง 

- ในกรณีที�ออกบตัรโดยสารไปแลว้นัCน ลูกคา้ไม่สามารถเดินทางไดแ้ละตอ้งการเปลี�ยนตวัผูเ้ดินทาง ในกรณีนีCทาง
บริษทัฯจะทาํการตรวจสอบกบัทางสายการบินก่อนวา่สามารถเปลี�ยนชื�อผูโ้ดยสารทา่นอื�นแทนไดห้รือไม่ กรณีถา้
สามารถเปลี�ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที�เกิดขึCนจริงในการเปลี�ยนแปลงบตัรโดยสาร ลูกค้าจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ
คา่ใชจ่้ายเองทัCงหมด 

- ทางสายการบินไม่รับจองที�นั�ง (LONG LEG) ลูกคา้ที�ประสงคที์�นั�งนีC  ทางลูกคา้ตอ้งชีC แจงเหตุผลหนา้เคาน์เตอร์
เช็คอินดว้ยตวัทา่นเองในวนัเดินทางที�สนามบิน 

อตัรานี.ไม่รวม 

บัตรโดยสารเครื�องบิน 



 

 

 

 

 

- ในบางรายการทวัร์ ที�ตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื�น นํC าหนกักระเป๋าอาจจะถูก
กาํหนดให้ตํ�าหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัC งนีC ขึCนอยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน ซึ� งผูเ้ดินทางสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัทา่นเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมลทุ์กครัC งที�กรอกรายละเอียดการจองทวัร์ที�ทางบริษทัฯส่งใหเ้พื�อประโยชน์ของตวัท่าน
เอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัCงขาไปและขากลบัไวเ้พื�อตรวจสอบกรณีท่านไม่ไดรั้บไมลส์ะสม ท่านสามารถ
ใชห้างบตัรโดยสารเพื�อยนืยนักบัทางสายการบินได)้ 
 

 
1. ส่งใบจองทวัร์และชําระเงินมดัจาํภายใน 3 วนั นับจากวนัที�จอง เงินมดัจาํถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน       

เงินมดัจาํทา่นละ 10,000 บาท 
2. ชาํระคา่ทวัร์ส่วนที�เหลือทัCงหมดล่วงหนา้ 20วนั ก่อนเดินทาง 
3. หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนที�เหลือตามกาํหนดวนัดงักวา่ ทางบริษทั ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื�อนไข 

และทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิP ในการคืนเงินมดัจาํตามเงื�อนไขการยกเลิก 
 
 
 

1. การเลื�อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางนัCน ต้องแจ้งทางบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษร (แฟกซ์-เมล์)              
ในวนัทาํการคือ วนัจนัทร์-วนัศุกร์ ตัCงแต่เวลา 09.00-17.30 น.  

2. หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื�อนไขใดเงื�อนไขหนึ� ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได้โดยอยูใ่นช่วงตาม
กาํหนดเวลา ทางบริษทัฯจะดาํเนินการเปลี�ยนชื�อผูโ้ดยสารใหม่ และขอคิดค่าใชจ่้ายเพิ�มในส่วนค่าเปลี�ยนชื�อบตัร
โดยสาร ทัCงนีCตอ้งไมอ่ยูใ่นเงื�อนไขบตัรโดยสารที�ไมอ่นุญาตให้เปลี�ยนชื�อและไมอ่นุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

3. (ในกรณียื�นวีซ่า) หากท่านยกเลิกการเดินทางอนัเนื�องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ�งในคณะของท่าน ไม่ไดรั้บการ
พิจารณาวีซ่า ไม่วา่จะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม อนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ� งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือ
ยกเลิกพร้อมกนัทัCงหมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเงื�อนไขขัCนตน้ 

 
 

ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง เกบ็เงิน กรณเีลื�อน หรือ ยกเลิก การเดินทาง หมายเหตุ 
ทางบริษทัฯไดท้าํการจองและชาํระคา่ใชจ่้าย
ตา่งๆที�เกี�ยวขอ้งกบัรายการท่องเที�ยวตา่งๆไว้
ล่วงหนา้ กบัทางสายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร 
และคา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ เมื�อท่านตกลงชาํระ
เงินใหก้บัทางบริษทัฯแลว้ ถือวา่ท่านยอมรับ
เงื�อนไขการเดินทางที�ระบุไวท้ัCงหมด 

 <   10 วนั เกบ็คา่ทวัร์ทัCงหมด 100% 
11-15 วนั               เกบ็คา่ทวัร์ 50% 
16-30 วนั               เกบ็คา่มดัจาํทัCงหมด 100% 
35-45 วนั               เกบ็คา่มดัจาํ 50% 
> 45 วนั               คืนเงินทัCงหมด 

การชําระเงิน 

การเลื�อน /ยกเลกิ 


