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SHIAWASE HOKKAIDO 
(SEASON CHANGE) 

7 DAYS / 4 NIGHTS  

Code: IJ02-JPN-ShiawaseHokkaido-74NH-Oct-Nov-74-A220804 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง: October - November 2022  

ฟร ี             ใชบ้นรถบสั และภำยในหอ้งพกั ตลอดกำรเดนิทำง 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

20.00 น. 

 

22.50 น. 

พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 สว่นผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประต ู..... 

เคานเ์ตอร ์..... เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

เหนิฟ้าสู ่เมอืงชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่NH850 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถิน่จะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  

  

วนัที ่2 
สนำมบนิชโิตเซะ – ม.ฮอกไกโด(ใบไมเ้ปลีย่นส)ี – หมูบ่ำ้นรำเมง – อำซำฮกิำวำ่ – ไอซพ์ำวิ

เลีย่น – โซอนุเคยีว 

06.30 น. 

 

 

 

 

08.00 น. 

ถงึ สนำมบนิโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น จากนัน้น าทา่นผา่นขัน้ตอนศลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืง (เวลำที่

ญีปุ่่ น จะเร็วกวำ่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืน

มโีทษปรบัและจบัยดึสนิคำ้ 

เหนิฟ้าสู ่เมอืงฺฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่NH053 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี/ เวลาทอ้งถิน่จะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

09.30 น. ถงึ สนำมบนิชโิตเสะ หลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ 

เดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร  

- เมอืงใหญอ่นัดับหนึง่ของเกาะฮอกไกโด ทีม่วีัฒนธรรม ประวัตศิาสตร ์และ ยงัมอีาหารอรอ่ย

หลากหลายในแตล่ะฤดกูาล โดยเฉพาะอาหารสดๆจากทะเล 

จากนัน้น าทา่นสู ่“ม. ฮอกไกโด”  

- ใหท้า่นไดช้มความงดงามของตน้แปะกว๊ย ทีเ่ปลีย่นสเีป็นสเีหลอืงทองสดใสทั่วบรเิวณ ใหท้า่นได ้

เก็บภาพกนัตามอธัยาศัย  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่“หมูบ่ำ้นรำเมง”  
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- ทีแ่หง่นีจ้ะประกอบดว้ยรา้นราเมนทีม่ชี ือ่เสยีง 8 รา้นทีต่า่งแขง่ขนั กนัท าราเมนของตนเองให ้

อรอ่ยทีส่ดุ เพือ่สบืทอดมรดกทางปัญญาทีถ่า่ยทอดกนัมาและยกระดับคณุภาพและ มาตรฐาน

ของ ราเมนอะซะฮคิะวะ เพือ่ใหเ้ป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทั่วโลก  

- อะซะฮคิะวะราเมนนัน้ มปีระวัตมิายาวนาน นับยอ้นหลังไปตัง้แตต่น้สมยัโชวะ ซึง่ในขณะนัน้ฮอก

ไกโดราเมนไดก้ าเนดิขึน้ในเมอืงซปัโปโรโดย การผสมผสานบะหมีห่ลายชนดิของจนี 

ภายหลังสงครามโลกครัง้ที ่2 ราเมนทีเ่ป็นตน้แบบเฉพาะของอะซะฮคิะ วะก็ไดก้ าเนดิขึน้จาก

ความคดิสรา้งสรรคต์า่ง ๆ เชน่ การท าใหน้ ้าซปุรอ้นอยูไ่ดน้านโดยเคลอืบผวิหนา้ดว้ยน ้ามนัหม ู

น ้าซปุรสซอี ิว้ทีเ่คีย่วดว้ยกระดกูหม ูและน ้าสต๊อคซฟีู๊ ดเชน่ นโิบะช ิ(ปลาซารด์นีแหง้) และเสน้

บะหมีท่ีม่สีว่นผสมของน ้านอ้ยกวา่ และดว้ยเหตนุีห้มูบ่า้นราเมนอะซะฮคิะวะ ก็ไดเ้ปิดขึน้ในเดอืน

สงิหาคมปี 1996 เนือ่งดว้ยผูค้นเริม่กลา่วขวญัถงึอะซะฮคิะวะราเมน และเพือ่เผยแพรอ่าหารที่

เป็นความภาคภมูใิจของอะซะฮคิะวะ นีใ้หเ้ป็นทีรู่จั้กมากยิง่ขึน้ ในบรเิวณหมูบ่า้น อะซะฮคิะวะรา

เมน ยงัมศีนูยก์ารคา้ และรา้นคา้ส าหรับชอ้ปป้ิงมากมายใหท้า่นไดเ้ดนิชมกนัตามอธัยาศัย 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น าทา่นเดนิทางไปสมัผัสกบัความงดงาม และยิง่ใหญต่ระการตาของ “คำมคิำวำ่ ไอซพ์ำวลิเลยีน”  

- สถานทีจั่ดแสดงงานศลิป์จากหมิะอยา่งสวยงาม ใหท้า่นไดช้ืน่ชมกบัผลงานปัน้การแกะสลกั และ

การตกแตง่อยา่งวจิติรงดงามของบรรดาเหลา่ศลิปินทัง้หลาย โดยแบง่เป็นโซนตา่งๆ อาท ิถ ้าหมิะ

ทีม่หีนิงอกหนิยอ้ย และ  ชมนางฟ้านอ้ยแหง่ทอ้งทะเล ซึง่เป็นสตัวใ์นตระกลูหอยทีห่าดไูดย้ากอกี

ดว้ย  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่“โซอนุเคยีว”  

- หมูบ่า้นเล็กๆ ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขาไดเซทส ึในเมอืงคะมคิะวะ ทีน่ีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นแหลง่น ้าแรอ่อน

เซน็ (Onsen) ทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ในฮอกไกโด ดว้ยสภาพภมูปิระเทศทีส่วยงาม และ อดุมไป

ดว้ยบอ่แชน่ ้ารอ้นบ ารุง่ผวิ ชาวญีปุ่่ นสว่นใหญจ่งึนยิมแวะมาแชน่ ้าแรร่อ้นออนเซน็กนัทีห่มูบ่า้นแหง่

นีปี้ละกวา่ 3 ลา้นคน 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรม  

 
 พกัที ่SOUNKYO KANKO HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัการอาบน ้าแร ่หรอืคนญีปุ่่ นเรยีกวา่ออนเซน็ (Onsen) เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้การ

อาบน ้าแร ่จะท าให ้เลอืดลมด,ี ผวิพรรณสดใส, สขุภาพด,ี และยงัชว่ยในระบบการเผาผลาญของรา่งกาย

ใหส้มบรูณ์อกีดว้ย 
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วนัที ่3 ภูเขำคุโรดำเกะ – น ำ้ตกรวิเซย ์– น ำ้ตกกงิกะ – บเิอะ – ถนนสำยพำโรรำม่ำ – บอ่สนี ำ้เงนิ – 

ฟำรม์ชกิไิซโนะโอกะ – โทมติะ ฟำรม์ – ฟุรำโน ่มำรเ์ซ ่

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นดืม่ด ่ากบัความงามของธรรมชาตอินักวา้งใหญด่ว้ยการน่ังกระเชา้ขึน้สู ่“ภเูขำคโุรดำเกะ”  

- สงูถงึ 1,300 เมตรเหนอืระดบัน ้าทะเล ใหท้า่นไดส้มัผัสความงามของธรรมชาต ิและมองเห็นววิที่

สวยงามรอบๆภเูขาแหง่นีใ้หท้า่นไดเ้ก็บภาพกนัตามอธัยาศัยจากนัน้  

น าทา่นเดนิทางสู ่“น ำ้ตกรวิเซย”์  

- ทีม่ขีนาดความสงูกวา่ 90 เมตร เป็น น ้าตกทีม่คีวามงดงามตามธรรมชาตสิายน ้าทีไ่หลออกมา เมือ่

ตอ้งแสงอาทติยด์ ูงามราวกบัดวงดาวทีต่กลงมาจากฝากฟ้า  

จากนัน้น าทา่นชม “น ำ้ตกกงิกะ”  

- น ้าตกทีม่คีวามงดงามภายใตธ้รรมชาตสิรา้งสรรค ์ดว้ยความสงูถงึ 120 เมตร และในชว่งฤดหูนาว

น ้าทัง้สองน ้าตกนี ้จะกลายเป็นน ้าแข็ง และมคีวามสวยงามมากดั่งหยาดเพชร ซึง่น ้าตก ทัง้สอง

แหง่นีย้งัไดรั้บสมญานามวา่เป็นน ้าตกคูส่ามภีรรยาอกีดว้ย 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบเิอ  

ชมเสน้ทางแสนโรแมนตกิบน “ถนนสำยพำโนรำมำ่”  

- ทา่นจะไดส้มัผัสกบัอากาศบรสิทุธิ ์และธรรมชาตทิีส่วยงาม ดว้ยจดุชมววิมมุกวา้งมากมาย 

สามารถมองเห็นภเูขาไทเซะทซ ึและโทะคะช ิอกีทัง้สามารถชมทุง่ดอกไมใ้นฤด ูใบไมผ้ลอินัแสน

จะงดงามอกีดว้ย 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่“สระน ำ้สนี ำ้เงนิ หรอื อำโออเิคะ”  

- สระน ้าสนี ้าเงนิ ทีส่วยงามจับตา เหมอืนตอ้มนตส์ะกด สระนีเ้กดิหลังจากการสรา้งเขือ่นบรเิวณตน้

น ้าของแมน่ ้าบเิอะ ในเมอืงบเิอะ เขือ่นไดส้รา้งขึน้เพือ่ป้องกนัน ้าทีจ่ะไหลลงมาจากการระเบดิของ

ภเูขาโทคาช ิซึง่ครัง้เมือ่เกดิระเบดิขึน้ใน เดอืนธันวาคม ปี1988 การสรา้ง เขือ่นไดม้ผีลท าให ้

กระแสน ้าของแมน่ ้าบเิอะไหลยอ้น และสะสมแรธ่าตจุนกอ่ก าเนนิเกดิบอ่น ้าสนี ้าเงนิในป่าขึน้ แร่

ธาตใุนน ้าซึง่เป็นแรอ่ลมูเินยีมไฮดอ๊กไซด ์ท าใหเ้กดิคลืน่แสงสฟ้ีาเชน่เดยีวกบัชัน้บรรยากาศโลก 

สะทอ้นเป็นกระจก สอ่งประกายระยบั ตัดกบัทวิไม ้ทีล่อบลอ้มในธรรมชาต ิไดง้ดงามจับใจ  

- อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพ ประทับใจตามอธัยาศัย 
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จากนัน้ น าทา่นชมความงดงามของทุ่งดอกไมห้ลากส ีณ “สวนดอกไมช้คิไิซ”  

- ใหท้า่นเทีย่วชม และถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึอยา่งเต็มอิม่กบัสวนทีไ่ดรั้บสมญานามวา่เป็น Flower 

Paradise ใหท้า่นไดเ้ดนิชมกนัตามอธัยาศัย (ดอกจะบานสะพร่ังใน ต.ค.)  

จากนัน้ น าทา่นชม “โทมติะฟำรม์”  

- สมัผัสความงดงาม และอากาศอนัแสนบรสิทุธิ ์ณ ทุง่ดอกไมน้านาพันธุ ์ใหท้า่นไดเ้กบ็ภาพ

ประทับใจตามอธัยาศัย  

**หากมเีวลา**  น าทา่นเดนิทางสู ่“ฟุรำโน ่มำรเ์ช ่(Furano Marche)”  

- แหลง่รวมสนิคา้ตา่งๆของเมอืงฟรุาโน่ เป็นทีน่ยิมของกลุม่นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอืแมแ้ต่

ชาวญีปุ่่ นเองก็แวะเวยีนมาเลอืกซือ้สนิคา้กนั ทีน่ีม่กีารแบง่เป็น 4 สว่นหลกั ไดแ้ก ่ARGENT, 

FURADISH, HOGAR และ SABOR ในสว่นของ ARGENT จะขายของเกีย่วกบัของฝาก และของ

ทีร่ะลกึตา่งๆ เชน่ ผลติภณัฑจ์ากลาเวนเดอรข์องฟารโ์ทมติะ และยงัมชีสีเคก้ จากรา้น Cheese 

Factory และผลติภณัฑจ์ากชสีตา่งๆ เป็นตน้ โซน FURADISH จะเป็นศนูยอ์าหาร และเครือ่งดืม่ 

โซน HOGAR จะเป็น farmer market จะมพีชื ผัก และผลไมต้ามฤดกูาล ทีเ่นน้ความสดใหม ่และ

คณุภาพด ีและโซนสดุทา้ย SABOR ศนูยร์วมของคาเฟ่ และขนมอบตา่งๆ ทีใ่ชว้ตัถดุบิจากฮอกไก

โดอกีดว้ย 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรม (Japanese Kaiseki Set) 

 
 พกัที ่JOZANKEI VIEW HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัการอาบน ้าแร ่หรอืคนญีปุ่่ นเรยีกวา่ออนเซน็ (Onsen) เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้

การอาบน ้าแร ่จะท าให ้เลอืดลมด,ี ผวิพรรณสดใส, สขุภาพด,ี และยงัชว่ยในระบบการเผาผลาญของ

รา่งกายใหส้มบรูณ์อกีดว้ย 

 

  

วนัที ่4 เมอืงโอตำร ุ– คลองโอตำร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– นำฬกิำไอน ำ้ – พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ – 

ชอ้ปป้ิงถนนซำไคมำจ ิ– โรงงำนชอ๊กโกแลต – โนโบรเิบ็ทส ึ– หบุเขำนรก – ชอ้ปป้ิงโกครุำค ุ

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงโอตำร”ุ  

- เมืองตากอากาศใกลช้ายฝ่ังทะเลตอนเหนือชือ่ดังแห่งเกาะฮอกไกโดทัง้ยังเป็นศูนย์กลาง

ทางการประมงทีม่ชี ือ่เสยีงอกีดว้ย เมอืงนี้มเีอกลักษณ์ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมญีปุ่่ น
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โบราณ 

ชมความสวยงามของ “คลองโอตำร”ุ  

- สัญลักษณ์แห่งเมอืงโอตารุ ซ ึง่ในสมัยก่อนคลองโอตารุถูกใชเ้ป็นเสน้ทางขนส่งสนิคา้ระหว่าง 

เกาะฮอกไกโดกับเกาะอืน่ๆของญีปุ่่ นรวมถงึต่างประเทศดว้ยส่งผลใหบ้า้นเรอืนสิง่ปลูกสรา้งใน

บรเิวณรมิคลอง และเมอืงแหง่นีเ้ป็นแบบยโุรปผสมญีปุ่่ นน่ันเอง  

จากนัน้น าทา่นไปยงั “พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร”ี  

- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรทีีม่ปีระวัตอิันยาวนาน เริม่มาตัง้แต่สมัยสรา้งเมอืงใหม่ๆ  โดยไดรั้บอทิธพิล

จากชาวยโุรปทีเ่ขา้มาตัง้รกรากทีน่ี่ในสมัยก่อน จนกลายมาเป็นแหล่งผลติกล่องดนตรี ทีโ่ด่งดัง

ทีส่ดุของญีปุ่่ น  

จากนัน้ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบั “นำฬกิำไอน ำ้โบรำณ” สไตลอ์งักฤษ 

- ทีเ่หลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลกเท่านัน้ นาฬกิานี้จะพ่นไอน ้า ประกอบกับมเีสยีงดนตรดีังขึน้ทุกๆ 

15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอน ้าอกีเรอืนทีล่อนดอน 

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชอ้ปป้ิง ณ “ถนนซำไคมำจ”ิ  

- ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นขายของทีร่ะลกึในตกึแถวโบราณ โดยเฉพาะรา้นขายเครือ่งแกว้จะ

มมีากเป็นพเิศษ มผีลติภัณฑท์ีท่ าจากแกว้ใหเ้ลอืกนับไมถ่ว้น ทัง้แกว้ทีเ่ป่าใหเ้ป็นรูปสัตวน์านา

ชนดิ สโนวแ์มนกลมๆ แกว้น ้า แจกนั ถว้ย พวงกญุแจ ตะเกยีง อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก

ตามอธัยาศัย 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น าทา่นเดนิทางสู ่“โรงงำนช็อคโกแลต อชิยิะ”  

- โรงงานทีผ่ลติชอ็คโกแลต ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของญีปุ่่ น ตัวอาคารโรงงานถกูสรา้งขึน้ในสไตลย์โุรป 

ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้จงึท าใหบ้รรยากาศของโรงงานชอ็คโกแลตทีน่ี ่จงึดเูหมอืนกบัเทพ

นยิาย ชอ็คโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน่ีค่อื Shiroi Koibito ซึง่มคีวามหมายวา่ชอ็คโกแลตขาวแด่

คนรัก ทา่นสามารถเลอืกซือ้กลับไปใหค้นทีท่า่นรักทาน หรอืวา่ซือ้เป็นของฝากตดิไมต้ดิมอืกลับ

บา้นกเ็ป็นสนิคา้ทีแ่สนอรอ่ย  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโนโบรเิบ็ทส ึไปยงั “จโิกกดุำน”ิ หรอื “หบุเขำนรก”  

- น าทา่นเดนิชม “บอ่โคลนเดอืด” ธรรมชาตทิีก่ระจายอยู ่เต็มบรเิวณ ซึง่เกดิจากความรอ้นใตพ้ภิพ

ที ่ผดุขึน้มาไมข่าดสาย ลัดเลาะไปตาม เนนิเขาเดนิบนสะพานไมต้ลอดสองขา้งทาง เพือ่สมัผัส

กบับอ่โคลนอยา่งใกลช้ดิ นอกจากนัน้ยงัม ีศาลเจา้ ซึง่แมจ้ะมขีนาดเล็ก แตช่าวบา้นก็ใหค้วาม

เคารพนับถอืเป็นอยา่งมากเชน่กนั เชญิทา่นเลอืกหามมุบนัทกึภาพความประทับใจตามอธัยาศัย 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูย่า่นชอ้ปป้ิง “โกครุำค”ุ  

- ที่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ขายของพื้นเมือง ของที่ระลกึผา้ทอมือสนิคา้แกะสลัก เครื่องแกว้ และ

รา้นอาหาร และรา้นคาเฟ่น่รักๆ ฯลฯ  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรม 

 
 พกัที ่MAHOROBA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  



Page 6 of 13 

 

 

 

ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัการอาบน ้าแร ่หรอืคนญีปุ่่ นเรยีกวา่ออนเซน็ (Onsen) เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้การ

อาบน ้าแร ่จะท าให ้เลอืดลมด,ี ผวิพรรณสดใส, สขุภาพด,ี และยงัชว่ยในระบบการเผาผลาญของรา่งกาย

ใหส้มบรูณ์อกีดว้ย 

 

  

วนัที ่5 ภเูขำไฟโชวะ – น ัง่กระเชำ่ขึน้ชมววิบนยอดเขำอสุซุนั – หมสีนี ำ้ตำล – ไอน ุอโุปะโปย (หมูบ่ำ้น

ไอน)ุ – พพิธิภณัฑเ์บยีร ์– น ัง่ชมเมอืงซปัโปโร – ชอ้ปป้ิงทำนกุโิคจ+ิซูซูกโินะ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นขึน้กระเชา้สู ่“ภเูขำไฟอสุ”ุ  

- ภเูขาไฟทีอ่ยูส่งูจากระดับน ้าทะเล 729 เมตร และยงัเคยปะทถุงึ 4 ครัง้ในรอบ 100 ปี ครัง้ลา่สดุ

ไดร้ะเบดิขึน้ในปี ค.ศ. 2000 จากจดุนีท้า่นจะเห็น“ภเูขำไฟโชวะ” หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ “โชวะชนิ

ซงั” ภเูขาไฟลกูเล็กทีเ่กดิใหมเ่มือ่ประมาณ 50 ปี ซึง่นับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตทิีน่่าประหลาด

ใจ ซึง่ในปัจจบุนัอยูใ่นความดแูลของรัฐบาลญีปุ่่ นในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาตแิหง่พเิศษอกีดว้ย 

อสิระใหท้า่นไดบ้นัทกึภาพความงามตามอธัยาศัย  

จากนัน้น าทา่น “ขึน้กระเชำ่ขนำดใหญ”่ บรรจผุูโ้ดยสารไดค้รัง้ละ 30-34 ทา่นกนัเลยทเีดยีว มุง่สูจ่ดุชม

ววิบนยอดเขาอสุซุนั อสิระใหท้า่นถา่ยภาพ ววิทะเลสาป โทยะโกะ อนัสวยงามตามอธัยาศัย 

จากนัน้น าทา่นชม “หมสีนี ำ้ตำล”  

- ซึง่มถี ิน่ก าเนดิอยูแ่ถวไซบเีรยี และทีเ่กาะฮอกไกโดเทา่นัน้ ปัจจบุนันีไ้ดก้ลายเป็นสตัวใ์กลส้ญู

พันธ ์และหาดไูดย้ากเต็มท ีอสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัความน่ารักของเหลา่หมสีนี ้าตาลตาม

อธัยาศัย 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น าทา่นเดนิทางสู ่“ไอน ุอโุปะโปย” (พพิธิภณัฑ ์และ สวนไอนุแหง่ชาต)ิ  

- เป็นศนูยเ์พือ่ฟ้ืนฟแูละพัฒนาวัฒนธรรมของชาวไอนุ ซึง่ชนเผา่ไอนุถอืเป็นชนพืน้เมอืง โดยเฉพาะ

ในเกาะฮอกไกโด ทัง้ยังมภีาษา วัฒนธรรม แตกต่างกับชาวญีปุ่่ นทั่วไป ภายในพพิธิภัณฑไ์อนุ

แหง่ชาต ินัน้จะถา่ยทอดประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของไอนุ จากอดตีจนถงึปัจจบุนัและสูอ่นาคต 

สวนไอนุแหง่ชาตนิีเ้ป็นพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ในรูปแบบสัมผัสประสบการณ์ ทีใ่หใ้ชส้ัมผัสทัง้หา้มา

สมัผัสกบัวัฒนธรรมของชนพืน้เมอืงไอนุ ซึง่เตบิโตขึน้มาทา่มกลางธรรมชาต ิ 

- ทา่นจะไดส้มัผัสถงึวัฒนธรรมไอนุ ผา่นการแสดงดนตรแีละการรา่ยร าแบบดัง้เดมิของชาวพืน้เมอืง

ไอนุ กจิกรรมทางวัฒนธรรมอาหาร กจิกรรมการประดษิฐศ์ลิปหัตถกรรมดัง้เดมิ และอกีมากมาย 
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สวนไอนุแหง่ชาตนิีย้งัเป็นแหลง่ทีช่าวญีปุ่่ นใชเ้ป็นสถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจทา่มกลางธรรมชาตอิัน

อดุมสมบรูณ์ และยงัคงเต็มไปดว้ยวัฒนธรรมของชาวไอนุอกีดว้ย 

 จากนัน้น าทา่นชม “พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร”่  

- พพิธิภณัฑแ์หง่นีเ้ป็นพพิธิภณัฑเ์บยีรแ์หง่เดยีวของประเทศญีปุ่่ น ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของ

บรษัิทซปัโปโร ่บรวิเวอรร์ี ่ตลอดจนววิัฒนาการของอตุสาหกรรมเบยีรใ์นประเทศญีปุ่่ น สถานที่

แหง่นีแ้ตก่อ่นเคยเป็นโรงงานน ้าตาลซปัโปโร ่สรา้งโดยการควบคมุจากวศิวะกรชาวตา่งชาตใินปี 

1890 และปัจจบุนัยงัไดรั้บคดัเลอืกใหเ้ป็นมรดกล ้าคา่ทางวัฒนธรรมอกีดว้ย 

จากนัน้ น าทา่นผา่นชม “สวนโอโดรหิรอื โอโดร ิโคเอ็น”  

- เป็นทัง้สวน และถนนทีต่ดัผา่นยา่นใจกลางเมอืงซปัโปโรจ่ากตะวันออกไปตะวันตก ถอืเป็นหนึง่ใน

ถนนทีม่เีสน่ห ์สวยงาม และเป็นแหลง่พักผอ่นหยอ่นใจทา่มกลางดอกไมห้ลากหลายสายพันธุ ์

และตน้ไมนั้บรอ้ยชนดิ 

จากนัน้น าทา่นผา่นชม “อำคำรรฐับำลเกำ่”  

- ทีส่รา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1888 ในอดตีไดใ้ชเ้ป็นทีท่ าการของขา้หลวงใหญป่กครองอาณานคิม อาคาร

แหง่นีไ้ดถ้กูบรูณะซอ่มแซมใหอ้ยูใ่นสภาพด ีและเหมอืนเดมิกบัสมยักอ่นเพือ่เก็บไวเ้ป็นสมบตั ิ

ทางวัฒนธรรมทีส่ าคญัของชาต ิภายในมสีว่นทีจั่ดแสดงรปูภาพและ วัสดทุีเ่กีย่วกบัความเป็นมา

ของ เกาะฮอกไกโด 

จากนัน้น าทา่นผา่นชม “หอนำฬกิำโบรำณ”  

- สญัลักษณ์แหง่เมอืงซปัโปโร ปัจจบุนัประกาศใหเ้ป็นสมบตัลิ ้าคา่ทางวัฒนธรรม 

จากนัน้ น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่น “ทำนกูโิคจ”ิ  

- แหลง่ชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลังคามงุบงัแดดบงัฝน รว่มถงึหมิะ มคีวามยาว 7 บล็อก

ถนน ซึง่มรีา้นคา้ตัง้เรยีงรายอยูก่วา่ 200 รา้นคา้  

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงกนัตอ่ทีย่า่น “ซซึกึโินะ”  

- แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม อปุกรณ์อเิลคทรอนคิส ์เสือ้ผา้ รองเทา้ และยงัเป็นแหลง่รวม

รา้นอาหาร และทีท่อ่งเทีย่วยามราตรอีกีดว้ย 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ แบบอสิระตำมอธัยำศยั (ไมร่วมคำ่อำหำร) 

 
 พกัที ่ SAPPORO EXCEL TOKYU หรอืเทยีบเทำ่  
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วนัที ่6 ศำลเจำ้ฮอกไกโด – Hill of the Buddha – Rera Outlet Mall – โดรำเอมอ่น สกำยพำรค์ 

ROYCE' CHOCOLATE WORLD – สนำมบนิฮำเนดะ – กรงุเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ  หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม (กรุณำตรวจเช็คสิง่ของ และสมัภำระ

ของทำ่นใหเ้รยีบรอ้ย) 

 น าทา่นชม “ศำลเจำ้ฮอกไกโด”  

- เดมิชอื ศาลเจา้ซปัโปโร เปลีย่นเพือ่ใหส้มกบัความยิง่ใหญข่องเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโต

นีค้อยปกปักษ์รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสขุถงึแมจ้ะไมไ่ดม้ปีระวัตศิาสตรอ์นั

ยาวนาน เกา่แกนั่บพันปี ดังเชน่ภมูภิาคคันโต แตท่ีน่ีก่เ็ป็นทีส่าหรับใหค้นทอ้งถิน่ไดก้ราบไหวส้ ิง่

ศักดิส์ทิธิท์ีส่งิสถติอยู ่ณ ศาลเจา้แหง่นี ้เพือ่เป็นขวญัและก าลังใจสบืไป  

เยีย่มชม “หลวงพอ่โตบนเนนิเขำแหง่พระพุทธเจำ้” (Hill of the Buddha)  

- ผลงานการสรา้งช ิน้เอกของทาดาโอะ อนัโดะ (Tadao Ando) สถาปนกิชาวญีปุ่่ นเจา้ของรางวลัพ

รติซเ์กอร ์ทีถ่อืวา่ทีส่ดุของรางวัลของสถาปนกิญีปุ่่ น โดยออกแบบใหม้ลีกัษณะเป็นเนนิเขา

ลอ้มรอบรปูปัน้พระพทุธรปู ทีม่คีวามสงูมากถงึ 13.5 เมตร และมนี ้าหนักถงึ 150,000 กโิลกรัม 

บรเิวณโดยรอบสวนนัน้ประดบัดว้ยดอกไมม้ากมายหลากหลายชนดิ โดยเฉพาะความสวยของดอก

ลาเวนเดอรใ์นชว่งกลางเดอืนมถินุายน จนถงึกลางๆเดอืนสงิหาคมของทกุๆปี นอกจากนัน้แลว้

ทา่นยงัสามารถแวะถา่ยภาพโมอาย แหง่ญีปุ่่ นไดท้ีส่วนแหง่นี้ 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 เดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิง “Rera Outlet Mall”  

- สนุกกับการเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี หลากหลายยีห่อ้ดัง จากอเมรกิา ยโุรป และญีปุ่่ น กับคอล

เลคชั่นเสือ้ผา้สวยๆล่าสดุ, สนุกกับการเลอืกซือ้กระเป๋า, เครือ่งประดับ, นาฬกิาหรู, รองเทา้

แฟชัน่, สนิคา้ส าหรับคณุหนู และทีพ่ลาดไมไ่ด ้กับโซนศูนยร์วมสนิคา้ฮอกไกโด ทีร่วบรวมสนิคา้

จาก ฮอกไกโดลว้นๆ คณุภาพสงู ไมว่า่จะเป็นเหลา้สาเก เหลา้ญีปุ่่ น โชจ ูไวน ์ผักผลไม ้ขา้ว ขนม 

ศลิปหัตถกรรมตา่งๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกหาตดิไมต้ดิมอืกลับบา้นกนั อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง

กนัตามอธัยาศัย 

น าทา่นเดนิทางสู ่“โดรำเอมอ่น สกำยพำรค์”  

- เพลดิเพลนิกบัเหลา่ตัวการต์นูในโลกแหง่โดราเอมอ่น การต์นูที่

นยิมทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น อสิระกับการถ่ายรูปกับฉากต่างๆใน

การต์นู อาทเิชน่ ฉากน่ังไทมแ์มชชนี ทีจ่ะท าใหท้กุท่านเสมอืน

เป็นสว่นหนึง่ในการเดนิทางยอ้นเวลาไปกับตัวละคร และเลอืก

ซือ้ขนมและของทีร่ะลกึในโซนรา้นคา้ทีม่ากดว้ยสนิคา้ของโด

ราเอมอ่น ทีท่ าใหท้า่นชืน่ชอบในความน่ารัก รวมทัง้พลาดไมไ่ดก้ับการชมิขนมโดรายากทิีแ่สน

อรอ่ย  

จากนัน้น าทา่นไปยงั “ROYCE' CHOCOLATE WORLD”  

- แบรนดช์อ็กโกแลตชือ่ดัง มชีือ่เสยีงเรือ่งความอรอ่ยเป็นทีรู่จั้กกนัดทีัง้ ในประเทศ และ
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ตา่งประเทศ ทีน่ีเ่ป็นทีแ่รกทีเ่ปิดเป็นโรงผลติ และพพิธิภณัฑอ์ยูใ่นสนามบนิอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืก

ซือ้ผลติภณัฑก์นัตามอธัยาศยั 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ แบบอสิระตำมอธัยำศยั (ไมร่วมคำ่อำหำร) 

20.30 น. น าท่ าน เดินทา งสู่  สนำมบินชิโต เสะ  เหิน ฟ้ าสู่  เ มือ ง โต เกีย ว  โดย เที่ย วบินที่  NH082 

(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ช ัว่โมง 40 นำท ี) 

22.10 น. ถงึ สนำมบนิฮำเนดะ หลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ 

00.05 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิไทย … เทีย่วบนิที ่NH849 

05.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิณ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

  

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนำ้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ กำรเมอืง 

สำยกำรบนิ และรำคำอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน  

 

อตัรำคำ่บรกิำร (ราคาตอ่ 1 ทา่น) 

วนัทีเ่ดนิทำง 

รำคำรวมต ัว๋เครือ่งบนิ 

ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(นอนกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น) 

เด็กไมม่เีตยีง 

(นอนกบัผูใ้หญ ่2 

ทำ่น) 

พกัเดีย่ว 

(เพิม่) 

Oct: 27Oct-1Nov  

28Oct-2Nov, 31Oct-5Nov 

79,900 บำท 74,900 บำท 65,900 บำท 9000 บำท 

Nov: 3-8, 6-11, 8-13 

10-15, 11-16 

79,900 บำท 74,900 บำท 65,900 บำท 9000 บำท 

 

รำคำไมร่วมต ัว๋ เครือ่งบนิ 

ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(นอนกบัผูใ้หญ ่2 

ทำ่น) 

เด็กไมม่เีตยีง 

(นอนกบัผูใ้หญ ่2 

ทำ่น) 

พกัเดีย่ว 

(เพิม่) 

44,900 บำท 44,900 บำท 39,900 บำท 9000 บำท 

**รำคำนีส้ ำหรบัลกูคำ้ทีถ่อืพำสปอรต์ไทยเทำ่น ัน้** 

 

อตัรำนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามเสน้ทาง (ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงราคา กรณีการปรับขึน้คา่น ้ามนัของสายการบนิ) 
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 ค่ าที่พั ก ตามที่ ร ะบุ ใ น รายกา ร  พั กห อ้ งละ  2  ท่ านห รือ  3  ท่ าน  ตามโ รงแ รมที่ ร ะบุห รือ เทียบ เท่ า  

** กรณุาแจง้หอ้งทีค่ณุตอ้งการ กบัทางเจา้หนา้ทีต่ัวแทนเพือ่ความสะดวกสบายในการเขา้พัก เชน่ หอ้งแบบ  TWN 

/ DBL / SGL / TRP หากไมม่กีารระบ ุและในกรณีทีห่อ้งพักทีท่า่นเลอืกไมเ่พยีงพอ ทางบรษัิทขออนุญาตจัดเป็น

เตยีง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พัก 

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยส าหรับหัวหนา้ทัวร ์ทีจ่ะคอยบรกิารทา่นตลอดการเดนิทาง 

 คา่น ้าหนักสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ ..... กโิลกรัม (ตามมาตราฐานของสายการบนิ) 

 คา่วซีา่ญีปุ่่ น & ERFS (ส าหรับลกูคา้พาสปอรต์ชาวไทย) 

 ประกนัอบุตัเิหตรุะหวำ่งเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 2,000,000 บำท (ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม)์ 

อตัรำนีไ้มร่วม  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นบคุคลนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพท,์ คา่อนิเตอรเ์น็ต, คา่ซกัรดี,  

คา่มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่น

การใชบ้รกิาร) 

 คา่สมัภาระทีห่นักเกนิกวา่สายการบนิก าหนด 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาตหิรอืตา่งดา้ว  

 คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%(คดิค านวณจากค่าบรกิาร กรณีตอ้งการใบก ากับภาษี)ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7% (ค านวณจาก

คา่บรกิาร) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่น  

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำรและกำรยกเลกิ 

1. ในการจองกรุณาช าระค่ามัดจ าท่านละ 21,000.- บาท ภายใน 3 วัน หลังจากไดรั้บใบแจง้หนี้ พรอ้มส่ง 

หนา้พาสปอรต์และหลักฐานการโอนเงนิ เพือ่ท าการจอง  หากไมม่กีารช าระมดัจ าถอืวา่การจองไมส่มบรูณ์ บรษัิท

ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูท้ีว่างมดัจ ากอ่นตามล าดับ 

2. ช าระส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 20 วัน ก่อนการเดนิทาง (ไม่นับรวมวันเสาร ์อาทติย ์และวันหยุดราชการ) หรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด   

3. หากมกีารยกเลกิหรอืขอเลือ่นเดนิทางผูจ้องจะไมส่ามารถท าเรือ่งขอคนืเงนิได ้เวน้แต ่

3.1 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนตน ไดท้ันกอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิ  

                 บรษัิทฯ จะไมห่ักคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้ยงัไมม่กีารยืน่วซีา่ หรอืมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ยอืน่ใด 

3.2 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนตน ไดท้ันกอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิ  

     แตม่กีารยืน่วซีา่ไปแลว้หรอืมคีา่ใชจ้า่ยอืน่ใด บรษัิทฯ จะหักคา่ใชจ้า่ยเฉพาะเทา่ทีจ่า่ยไป  

     ลว่งหนา้  ตามจรงิเทา่นัน้ 

3.3 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง ตั๋วเครือ่งบนิไดอ้อกไปแลว้ แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนได ้

     ในวันเดมิ ผูย้กเลกิตอ้งรับผดิชอบช าระคา่ธรรมเนยีมการเปลีย่นชือ่ตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ  
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     และสว่นตา่งของภาษีน ้ามนัเชือ้เพลงิ(ถา้ม)ี ทางบรษัิทฯ จะหักคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เฉพาะเทา่ทีไ่ดจ้า่ยไป 

     ลว่งหนา้ตามจรงิเชน่ คา่วซีา่ เป็นตน้ 

4. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม 

คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

5. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ 

ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

6. การยกเลกิ 

6.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วันขึน้ไป ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในสว่นมดัจ า 

6.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง นอ้ยกวา่ 20 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 60% ของราคาทัวร ์

6.3 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 10 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทัวร ์ 

ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่ ี

การการันตคีา่มดัจ าทีพ่ัก  โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ และ 

ไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ 

ไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวร ์ทัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

หมำยเหต ุ

 1. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหากผูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึตามจ านวนขัน้ต ่าทีก่ าหมด 

 2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในรายการท่องเทีย่ว, โรงแรมที่พัก ตามความ

เหมาะสม ซึง่ทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน ์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การก่อจลาจล หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รม

แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 4. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานที ่ทีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอ

สงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 5. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

 6. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืการใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

 7. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายกอ่น

ออกเดนิทางแลว้ 

 8.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และหรอื เกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิจาก

ความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 
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 9.เนื่องจากตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ ซึง่เมือ่ออกตั๋วเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ และในกรณีทีท่่านไม่สามารถเดนิทาง

พรอ้มคณะ ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิจะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้ 

 10.เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 11.ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดนิทางมายังจุดนัดหมาย กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของ

บรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้มฉิะนั้นทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านมาไม่ทันเวลาคณะเพื่อ

เดนิทาง 

 12.มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

 ขอ้ควรระวัง  

 -กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิกรณุาเชค็เรือ่งการยืน่วซีา่เขา้ประเทศ กบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้ 

 -กรณีลกูคา้ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยเทีย่วบนิในประเทศ  กอ่นตัดสนิใจซือ้ทัวร ์โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวันเวลา 

เทีย่วบนิ  หรอืตรวจสอบกบัทางบรษัิทผูจ้ดั กอ่นตดัสนิใจซือ้ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ  

 -ทางบรษัิท รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ คา่ทวัรท์ีช่ าระกบัผูจั้ด เป็นการช าระขาดกอ่นเดนิทาง

และผูจั้ดไดช้ าระตอ่ใหก้บัทางสายการบนิ โรงแรม และสถานทีเ่ทีย่วตา่งๆ แบบช าระขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ ฉะนัน้

หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฎเิสธเขา้หรอืออกเมอืงจาก

ประเทศในรายการ ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทกุกรณี 

 

 โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรณุำน ำพำสปอรต์ตดิตวัมำในวนัเดนิทำง พำสปอรต์ตอ้งมอีำยไุมต่ ำ่กวำ่ 6 

เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นกำรเดนิทำง และตอ้งมหีนำ้กระดำษอยำ่งต ำ่ 2 หนำ้ขึน้ไป 

 หมำยเหต ุ: ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีอ่ำยไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทำงกบับดิำ มำรดำ ตอ้งมจีดหมำยยนิยอมให้

บตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศจำกบดิำหรอืมำรดำแนบมำดว้ย 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

โปรดทรำบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
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5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


