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บนิดว้ยสายการบนิการบนิไทย (TG) : ข ึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภมู(ิBKK) 

TG670 BKK (สวุรรณภมู)ิ – CTS (ฮอกไกโด) 23.55 - 08.20+1 

TG671 CTS (ฮอกไกโด) – BKK (สวุรรณภมู)ิ 10.00 - 15.50 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไมเ่กนิ 20-30 ก.ก. (2 ช ิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
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วนัที ่1 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ                                                                                                                    

(–/–/–) 

 

21.00  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 

เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ สายการบนิ THAI AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวย

ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

**กรุณาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัสนามบนิอย่างนอ้ย 3 ช ัว่โมง เนือ่งจากตอ้งใชเ้วลาในการ

เช็คอนิ** 

ขอ้ควรทราบ : ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี

โทษปรับและจับ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  

23.55 ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ เมอืงฮอกไกโด  ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ สายการ

บนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG670 

 

วนัที ่2 

ฮอกไกโด – โนโบรเิบทส ึ– หบุเขานรก จโิกกดุาน ิ-  สวนหมโีชวะ – ทะเลสาบโทยะ – เทศกาลไฟ

ประดบั TOYALAKE ONSEN ILLUMINATION                                                                             

(–/L/D)                                                                                                                                         

 

08.20 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตคินัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น (ตามเวลาทอ้งถิน่เร็วกว่า

เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง) หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย  

  

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโนโบรเิบ็ตส ึ(NOBORIBETSU) เป็นเมอืงในกิง่จังหวัดอบิรุ ิในจังหวัดฮอกไกโด 

ของ ประเทศญีปุ่่ น จัดตัง้ในฐานะต าบล เมือ่ ค.ศ. 1961 ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้องนครซปัโปโร นอกจาก

เมอืงยงักนิพืน้ทีข่องอทุยานแหง่ชาตชิโิกะส ึ- โทยะ บางสว่นดว้ย  

  

 น าท่านเดนิทางสู่ หุบเขานรก จโิกกุดาน ิ(JIKOKUDANI) มคีวามหมายว่าหุบเขาผานรก หุบเขาผานรก 

แห่งนี้เกดิจากภูเขา   ไฟซึง่ยังไม่ดับจึงก่อใหเ้กดิน ้าพุรอ้นและบ่อโคลนเดือด อันเป็นปรากฏการณ์ทาง
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ธรรมชาตทิีย่งัคงอยูช่ัว่กลัป์ อดุมไปดว้ยแรก่ ามะถันซึง่เกดิจากความรอ้นใตด้นิ บรเิวณดา้นบนของผวิดนิจะมแีร่

ก ามะถันสหลอืงเป็นจ านวนมากสวยงามแปลกตาแบบทีไ่มเ่คยพบเห็นทีไ่หนมากอ่น 

 

 

  

 พาท่านชม สวนหมโีชวะชนิซงั (SHOWA SHINZAN BEAR PARK) เพือ่ชมความน่ารักฉลาดแสนรูข้อง

หมสีนี ้าตาลนับ 100 ตัว ทีใ่กลส้ญูพันธุแ์ละหาดไูดย้าก ในญีปุ่่ นนีจ้ะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเทา่นัน้ ชาวไอ

นุเชือ่กนัวา่หมสีนี ้าตาลนีถ่อืเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอกีดว้ย อสิระใหท้่านชม จุดชมววิไซโร ความสวยงาม

ของเมอืงฮาโกดาเตะยามค ่าคนื ซึง่เป็นจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุตดิอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญีปุ่่ น ซึง่อยูบ่รเิวณ

เดยีวกนั เมือ่ทา่นยนือยูบ่นจุดชมววิท่านสามารถมองเห็นทะเลสาปโทยาโกะทัง้หมด ทะเลสาบกลางน ้าทีโ่อบ

ลอ้มดว้ยภเูขา  
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เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 

พาท่านชมววิ ทะเลสาบโทยะ (TOYA LAKE) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มเีสน้รอบวงยาวประมาณ 

40 กโิลเมตร เกดิจากปากปล่องภูเขาไฟ ซึง่เกดิจากการระเบดิตัวของภูเขาไฟเมือ่หลายแสนปีมาแลว้ ซึง่

ทะเลสาบทีเ่กดิจากระเบดิครัง้นัน้ไดแ้ก่ ทะเลสาบชค็ิอทส ึ(LAKE SHIKOTSU) ทะเลสาบคัททะระ (LAKE 

KATTARA) ทะเลสาบฮังเง็ตส ึ(LAKE HANGETSU) และทะเลสาบโทยะ ในบรรดาทะเลสาบทีเ่กดิขึน้นัน้ 

ทะเลสาบโทยะ ถอืว่าเป็นทะเลสาบทีม่ธีรรมชาตทิีส่วยงามมากกว่าแห่งอืน่ดว้ยมภีูเขาไฟอยู่กลางทะเลสาบ 

รอบบรเิวณทะเลสาบโทยะมแีหลง่อาบน ้าแรช่ัน้ดใีหไ้ดแ้ชก่นัอกีดว้ย และทะเลสาบแหง่นีม้คีวามพเิศษตรงทีน่ ้า

จะไมแ่ข็งตัวในชว่งฤดหูนาว ในหนา้รอ้น อากาศก็เย็นสบาย เหมาะส าหรับเดนิเล่น ป่ันจักรยาน หรอืล่องเรอืชม

ทวิทัศนอ์นังดงาม 
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พาทา่นชม TOYALAKE ONSEN ILLUMINATION  ในชว่งฤดหูนาวนัน้เมอืงโทยะมกีารประดับประดาดว้ย

หลอดไฟจ านวนกวา่ 12,000 ดวงตามถนนจากเมอืงอนเซ็นไปยังรมิฝ่ังทะเลสาบโทยะ เรยีกว่า ถนนประดับไฟ 

(ILLUMINATION STREET) อยูต่ลอดทัง้ปี นอกจากนี้ตัง้แต่ชว่งปลายเดอืนพฤศจกิายนเป็นตน้ไป ทีล่านนงิิ

วะอฮิโิรบะ ใจกลางเมอืงอนเซ็นก็จะไดเ้ห็น อโุมงคป์ระดับไฟ  อกีดว้ย อโุมงคท์ีส่ว่างไสวระยบิระยับไปตลอด

ระยะทางราว 70 เมตรดว้ยหลอดไฟ LED จ านวนกวา่ 400,000 ดวงนีน้อกจากจะไดรั้บความนยิมในหมูคู่รั่กแลว้ 

ก็ยงัเป็นทีน่ยิมของกลุม่ผูม้าเทีย่วเป็นครอบครัวทีม่เีด็กเล็กมาดว้ยเชน่กนั 

 

 

 

ค า่ บรกิารอาหาร ณ ทีพ่กั  

ทีพ่กั TOYA KANKO HOTEL, TOYA หรอืเทยีบเทา่  

จากน ัน้ อสิระใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แร ่ออนเซ็นธรรมชาต ิซึง่ชาวญีปุ่่ นมคีวามเชือ่วา่หาก

ไดแ้ช่น า้แร่ออนเซ็น ธรรมชาตนิีแ้ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณเปล่งปล ัง่ สวยงาม และช่วยใหร้ะบบการ

หมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 
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วนัที3่ 

อทุยานโมอาย – หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ – อาซาฮยิามา่– สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่- AEON 

ASAHIKAWA                                                                                                                                    

(B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                  

 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  

 น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานโมอาย (MOAI STATUE) ทีอ่อกแบบโดย TADAO ANDA สถาปนกิชือ่ดังของ

โลก กอ่สรา้งตัง้แต ่ ค.ศ. 1982 ไอเดยีคลา้ยวัฒนธรรมจากโมอายและอยีปิต ์ออกแบบรูปร่างตัง้ใหอ้ยู่ใน

ภเูขาของดอกลาเวนเดอร ์พระพทุธรปูเป็นแนวคดิโครงสรา้งจากการเรยีงล าดับของจติวญิญาณ องคพ์ระมชีือ่วา่ 

อะตามะ ไดบุตส ึเปิดใหเ้ขา้ชมอย่างเป็น ทางการ เมือ่วันที ่17 ก.ค. 2559 ทีผ่่านมาอุทยานโมอาย มพีืน้ที่

ประมาณ 540,000 ตารางเมตร ม ี40,000 กลุม่ของทีบ่รรจอุฐัแิละรองรับได ้70,000 กลุม่ (ชาวญีปุ่่ นไมม่กีารฝัง

ศพ ใชก้ารเผา และจะซือ้ทีด่นิใวเ้ก็บ"อัฐ"ิเก็บแบบทัง้ตระกลูรวมไว)้ โมอายแห่งญีปุ่่ น เป็นชือ่ทีผู่ค้นเรยีกขาน 

เป็นหนึง่ในสสุานทีใ่หญท่ีส่ดุในฮอกไกโด  (ทางสถานทีเ่ก็บค่าบรจิาคเพือ่ใชท้ านุบ ารุงสถานที ่300 เยน โดย

สมาชกิบรจิาคดว้ยตัวเองหนา้ทางเขา้) 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ (ASAHIKAWA RAMEN VILLAGE) ทีร่าเมนของทีน่ี่มี

รสชาตอินัเป็นเอกลักษณ์และไดรั้บการกลา่วขานถงึความอรอ่ยมายาวนานกวา่ทศวรรษ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิา

ว่าไดถ้อืก าเนดิขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดังของเมอืงอาซาฮคิาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยู่รวมกันเป็น

อาคารหลังคาเดยีว เสมอืนหมู่บา้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดังขัน้เทพไวใ้นที่เดยีว และยังมหีอ้งเล็กๆทีจ่ัดแสดง

ประวัตคิวามเป็นมาของหมูบ่า้นแหง่นีใ้หส้ าหรับผูท้ีส่นใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย 
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เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร CASH BACK ทา่นละ 1,000 เยน  

  

 น าท่านเดนิทางสู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ (ASAHIYAMA ZOO) ซึง่ไดรั้บความนยิมมากทีส่ดุในญีปุ่่ น โดย

สวนสตัวแ์หง่นีไ้ดม้แีนวความคดิทีว่า่ สตัวต์า่งๆ ควรทีจ่ะอาศัยอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีด่แีละเป็นไปตามธรรมชาติ

ของสัตวนั์น้ๆ จงึท าใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสถงึชวีติความเป็นอยูท่ีแ่ทจ้รงิของสัตวแ์ต่ละประเภท อาทเิชน่ หมขีาว

จากขัว้โลก นกเพนกวนิสายพันธุต์่างๆ รวมถงึครอบครัวลงิอลุังอตุังแสนรู ้ในชว่งประมาณกลางเดอืนธันวาคม 

จะมขีบวนพาเหรดนกเพนกวนิ ทีเ่ป็นยอดนยิมของสวนสตัวแ์ห่งนี้นี่เอง  ขบวนพาเหรดนี้ข ึน้อยูก่ับสภาพอากาศ

และมโีชวว์ันละ 2 รอบ 11.00 น. และ 14.30 น 

 

 

  

 น าท่านเดนิเล่น AEON ASAHIKAWA ทีฝั่งรากลกึอยูใ่นวถิชีวีติของคนฮอกไกโดนัน้เป็นชอ้ปป้ิงมอลลท์ีน่่า

หลงไหลดว้ยปรมิาณสนิคา้หลากหลายครบครันและยังมสีนิคา้ลดราคาพเิศษทุกวันอกีดว้ย ทีน่ี่ไม่เพยีงแค่

จ าหน่ายอาหารเท่านั้น แต่ยังมสีนิคา้อืน่ๆ อีกมากมายทัง้เสื้อผา้ เครื่องประดับ เครื่องส าอางและยา หาก

ตอ้งการเพลดิเพลนิไปกบัการชอ้ปป้ิงระหวา่งทอ่งเทีย่ว 

 

ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมน ูบฟุเฟตช์าบ ูชาบ ูเต็มอิม่กบัเนือ้สตัว ์หม+ูเนือ้ และผกันานาชนดิ 
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ทีพ่กั ART HOTEL, ASAHIKAWA หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัที ่4 

ลานสก ีSHIKISAI NO–คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– นาฬกิา

ไอน า้โบราณ – ถนนซาไกมาจ ิ–  ดวิตีฟ้ร ี– โรงงานช็อกโกแลต                                                          

(B/L/D)                                                                                  

 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบเิอะ (BIEI) นับวา่เป็นเมอืงขนาดเล็กๆของฮอกไกโด (HOKKAIDO) ทีเ่ล็กแคข่นาด

แตค่ณุภาพโดยเมอืงแหง่นีม้ภีมูทิัศนท์างธรรมชาตทิีง่ดงาม รายลอ้มไปดว้ยภเูขาและทุง่นาอนักวา้งใหญ ่ดว้ย

ความทีเ่ป็นเมอืงขนาดเล็กการคมนาคมอาจจะไมส่ะดวกเทยีบเทา่เมอืงใหญ่ๆ แตก่ถ็อืวา่มคีรบครันทกุสิง่แบบ

มาตรฐาน  

 

พาทา่นสนุกกบั ลานสกชีคิไิซ พาโนรามา่ (SHIKISAINO SNOW LAND) ทีร่วมกจิกรรมทางสก ี

หลากหลาย เหมาะกบัทกุเพศทกุวัย หรอือสิระกบัการถา่ยรปู ววิสวยๆ แสนโรแมนตคิ (ไมร่วมคา่กจิกรรมและ

อปุกรณ์สก ีกจิกรรม และคา่ใชจ้า่ยครา่วๆ SNOWMOBILE: เริม่ตน้ 10,000 เยนตอ่คน / SNOW RAFT: 1,000 

เยนตอ่คน BANANA BOAT: 1,000 เยนตอ่คน SLED: 500 เยนตอ่คน TUBE: 500 เยนตอ่คน) 

 

 

 

น าทา่นสู ่เมอืงโอตาร ุโอตารเุป็นเมอืงทา่ส าคญัส าหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยูบ่นทีล่าดต า่ของ

ภเูขาเท็งง ุซึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวทีม่ชี ือ่เสยีง คลองโอตาร ุหรอื โอตารอุนุงะ มคีวามยาว 1.5 

กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอตาร ุโดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่

บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คลองแหง่นีส้รา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็น
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เสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวง

สาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้

กวา้งประมาณ 2 เมตร 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 

น าทา่นชม พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนคิในแบบตา่งๆ จงึท าใหเ้ครือ่งแกว้ทีอ่อกมามี

รปูแบบและสทีีแ่ตกตา่งกนั  

 

จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีซ ึง่มอีายเุกอืบรอ้ยปี ทา่นสามารถชมกลอ่งดนตรใีนรปูแบบตา่งๆ 

สวยงามมากมายทีถ่กูสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจบุนั อกีทัง้ยงัสามารถเลอืกคดิแบบท ากลอ่งดนตรใีนสไตลข์อง

ตัวเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย  
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ถา่ยรปูกบั นาฬกิาไอน า้โบราณ (STEAM CLOCK) แหง่เมอืงโอตาร ุเป็นอกีหนึง่ไฮไลทส์ าคญัของเมอืงโอ

ตาร ุตัง้อยูด่า้นหนา้พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีเป็นนาฬกิาไอน ้าเกา่แกท่ีเ่มอืงแวนคเูวอร ์ประเทศแคนาดา มอบ

ใหแ้กเ่มอืงโอตาร ุความโดดเดน่ของเจา้นาฬกิาเรอืนนี ้นอกจากจะมรีปูลกัษณ์ทีง่ดงามในสไตลอ์งักฤษแลว้ ยงั

คอยจะสง่เสยีงเพลงและพน่ไอน ้าออกมาในทกุ ๆ 15 นาทอีกีดว้ย  
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ใหอ้สิระทา่นเดนิชอ้ปป้ิง ถนนซาไกมาจ ิ(SAKAIMACHI STREET) ตัง้อยูก่ลางเมอืงโอตาร ุในระหวา่งชว่ง

พัฒนาฮอกไกโดปลายยคุ 1800 ตน้ยคุ 1900  เมอืงโอตารเุป็นเมอืงทา่เรอื และการคา้การขนสง่ทีห่ลากหลาย 

เต็มไปดว้ยบรษัิทชิป้ป้ิง อาคารตา่งๆเป็นแบบสไตลต์ะวนัตก ปัจจบุนัไดรั้บการดัดแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร 

รา้นกาแฟ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นเสือ้ผา้ และพพิธิภณัฑต์า่งๆมากมาย 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอาง อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคณุภาพดทีี ่รา้นคา้ปลอดภาษ ีDUTY 

FREE อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

น าทา่นชม โรงงานช็อกโกแลต (ISHIYA CHOCOLATE FACTORY)  ทีห่มูบ่า้นอชิยิะ ซึง่เป็นแหล่งผลติ

ช็อกโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของญีปุ่่ นทีเ่รารูจักในนาม SHIROI KOIBITO ซึง่เป็นช็อกโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีสุ่ด

ของทีน่ีเ่ลยทเีดยีว เดนิถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบับรรยากาศโดยรอบทีต่กแต่งดว้ยสวนดอกไมส้วยงาม สไตลย์โุรป 

(ไมร่วมคา่เขา้สว่นการผลติ) ชว่งฤดหูนาวยามค า่คอืจะมกีารประดบัไฟ ใหท้า่นอสิระในการถา่ยรปู 
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ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร   

พกัที ่  MYSTAYS PREMIER SAPPORO PARK, SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัที ่5 

ศาลเจา้ฮอกไกโด - ตลาดปลานโิจ - ท าเนยีบรฐับาลหลงัเกา่ – โอโดร ิปารค์ - หอนาฬกิาซปัโปโร –  

ชอ้ปป้ิงถนนทานโุคจ ิ                                                                                                                        

(B/L/-) 

 

เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

เดนิทางสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด เดมิชือ่ศาลเจา้ซปัโปโร (HOKKAIDO SHRINE) เปลีย่นเพือ่ใหส้มกับความ

ยิง่ใหญข่องเกาะฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนีค้อยปกปักษ์รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสขุถงึแมจ้ะ

ไมไ่ดม้ปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนานเกา่แกนั่บพันปีดังเชน่ภมูภิาคคันโต แตท่ีน่ีก่็เป็นทีส่าหรับใหค้นทอ้งถิน่ไดก้ราบ

ไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ีอ่ยู ่ณ ศาลเจา้แหง่นี ้เพือ่เป็นขวัญและก าลังใจสบืไป 
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 น าท่านออกเดนิทางต่อไปยัง ตลาดปลานโิจ (NIJO FISH MARKET) อยูใ่นเมอืงซปัโปโร จังหวัดฮอกไก

โด เป็นตลาดสดทีค่กึคักไปดว้ยผูค้นแทบทกุวัน เพราะมนัีกทอ่งเทีย่วทัง้ในและตา่งประเทศไปเยอืนเป็นจ านวน

มาก แน่นอนว่านอกจากรา้นขายอาหารทะเลสด และรา้นขายผักผลไม ้ยังมรีา้นขายของฝาก รา้นอาหารต่างๆ 

ซึง่เป็นหนึง่ในเสน่หข์องตลาดนโิจ ทีส่ามารถเพลดิเพลนิกบัหลายสิง่หลายอยา่งได ้

 

 

 

 น าทา่นสู ่ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด (GOVERNMENT HOUSE OF HOKKAIDO) เริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี 

พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์โีอบาร็อคอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิทีท่ ามาจากหมูบ่า้นซโิรอชิ ิ

และโทโยชริา่ ตกึนีผ้า่นการใชง้าน มายาวนานกวา่ 80 ปีแตค่วามงดงามทีเ่ห็นนัน้ไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหม่

หลังจากถกูไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ. 2454 แตด่ว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลอือยูไ่มก่ีแ่หง่ จงึไดรั้บ

การขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัทิางวัฒนธรรมส าคญัของชาตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512 
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เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูบฟุเฟตป้ิ์งยา่งสไตลญ์ีปุ่่ น และบฟุเฟตข์าป ู3 ชนดิ + อาหารญีปุ่่ น

นานาชนดิ 

- ปูทาราบะ หรอื KING CRAB คอืปูขนาดใหญท่ีอ่าศยัอยูใ่นทะเลน า้ลกึอากาศหนาวจดั จบัไดท้าง

ตอนเหนอืของญีปุ่่ น เราจงึมกัเรยีกกนัวา่ปูยกัษฮ์อกไกโด เนือ้แนน่ หวาน ขายาวและมเีนือ้มาก 

ดว้ยรสชาตแิละขนาดท าใหไ้ดช้ือ่วา่เป็น ราชาแหง่ป ู

- ปูซูไวหรอืปูหมิะ (SNOW CRAB) ไดช้ือ่วา่เป็นรสชาตแิหง่ฤดูหนาวเพราะเป็นช่วงทีปู่ซูไวจะ

รสชาตดิทีีส่ดุ 

- ปขูนหรอืชือ่ในภาษาญีปุ่่ นคอืเคะกาน ิ(KEGANI) มขีนหรอืหนามเล็กๆ ปกคลุมท ัว่ตวั เนือ้จงึนอ้ย

กวา่แตร่สชาตหิวานชุม่ฉ ่า 

 

 

 

จากนัน้น าท่านพักผ่อนหยอ่นใจกันต่อที ่สวนสาธารณะโอโดร ิ(ODORI PARK) ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงซปัโป

โร แบบวา่ถา้มาถงึบรเิวณกลางเมอืงแลว้เห็นแน่ๆเพราะมนัโดดเดน่มากๆเลยละ่ค่ะ ซึง่แยกเมอืงออกเป็นสองฝ่ัง 

คอืทางทศิเหนอืและทศิใต ้มทีีจ่อดรถกวา้งประมาณกโิลมตรครึง่ กนิพืน้ทีถ่งึ 12 บล็อกของเมอืงนี้ทเีดยีวนะคะ 

สวนแห่งนี้ในช่วงฤดูรอ้นนี่ก็จะเป็นเสมือนแหล่งโอเอซสิของเมืองที่เต็มไปดว้ยความเขยีวขจีและดอกไม ้

หลากหลายสายพันธุ ์ย ิง่ในช่วงฤดูหนาวนี่เรยีกว่าส าคัญมากๆ เพราะจะเป็นสถานที่หลักในการจัดเทศกาล

หมิะซปัโปโรน่ันเอง 
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 ผ่านชม หอนาฬกิาซปัโปโร (SAPPORO CLOCK TOWER) เป็นหอนาฬกิาทีเ่ก่าแก่มากและเป็นอกี

สัญลักษณ์ที่ส าคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของ

มหาวทิยาลัย ฮอกไกโด แต่ไดป้รับเปลีย่นสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆังตบีอกเวลาตัง้แต่ พ.ศ.2424 จนถงึ

ปัจจบุนัก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเกา่แกท่ีอ่ยูคู่ก่บัเมอืงซปัโปโรมานานจงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีน 

ใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น  

  

 

 

 ชอ้ปป้ิง ยา่นเกา่ทานุกโิคจ ิ(TANUKIKOJI OLD TOWN) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิที ่มี

หลังคามงุบังแดดบังฝนและหมิะ มคีวามยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้เรยีงรายอยูก่ว่า 200 รา้นคา้ตัง้ขวางใน

แนวตะวันออก-ตะวันตกอยูร่ะหวา่งสถาน ีSUBWAY ODORI และ SUSUKIN 

 

 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

พกัที ่  MYSTAYS PREMIER SAPPORO PARK, SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  
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วนัที ่6 
ฮอกไกโด - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ                                                                                                  

(B/-/-)                                                                    

 

เชา้ บรกิารอาหาร เซต เบนโตะ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ เมอืงฮอกไกโด  ประเทศญีปุ่่ น  

10.00    ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS 

เทีย่วบนิที ่TG671 ** ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ** 

15.50    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

อตัราคา่บรกิาร  

 

 

**หากตอ้งการท ากรุป๊สว่นตวั สามารถสอบถามเจา้หนา้ทีไ่ด*้* 

วันทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พักเดีย่ว 

02 – 07 ธันวาคม 2565 

พเีรยีดนีน้ ้าหนักกระเป๋าโหลด 30 

กโิลกรัม 

58,499 8,500 

09 – 14  ธันวาคม 2565 

พเีรยีดนีน้ ้าหนักกระเป๋าโหลด 30 

กโิลกรัม 

58,499 8,500 

14 – 19 มกราคม 2566 

พเีรยีดนีน้ ้าหนักกระเป๋าโหลด 20 

กโิลกรัม 

54,499 8,500 

12 - 17 กมุภาพันธ ์2566 

พเีรยีดนีน้ ้าหนักกระเป๋าโหลด 30 

กโิลกรัม 

56,499 8,500 

22 – 27 กมุภาพันธ ์2566 

พเีรยีดนีน้ ้าหนักกระเป๋าโหลด 20 

กโิลกรัม 

54,499 8,500 

ในกรณีที ่JOIN LAND (ไมใ่ชต้ัว๋เครือ่งบนิ) ราคาทา่นละ 29,000 บาท 

ไมม่รีาคาเด็ก ส าหรับเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทา่นละ 13,000 บาท (ไมม่ทีีน่ั่งบนเครือ่งบนิ) 
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ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่ ในกรณีทีจ่ะตอ้งกลบัมายืน่วซีา่ญีปุ่่ น ทางบรษิทัขอเรยีกเก็บคา่ธรมเนยีมวซีา่ภายหลงั 

 

ตามประกาศเปลีย่นแปลง วนัที ่11 ตลุาคม 2565 เป็นตน้ไป ประเทศญีปุ่่ นจะรบัเฉพาะผูท้ ีฉ่ดีครบ 3 เข็มที่

ไดร้บัการยอมรบัจาก WHO เทา่น ัน้ หากวคัซนีไมค่รบ จะตอ้งท าการแสดงผล RT-PCR กอ่นเขา้ประเทศ 

 

ขอ้ส าคญั  

- อัตรานี้ยังไมร่วมค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทัง้นี้ท่าน

สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 คน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหรอืมกีารเปลีย่นแปลง

ราคา โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

- กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงใหเ้ทา่น ัน้ การเสรมิเตียงจะขึน้อยู่กับนโยบายของ

โรงแรมนัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟ้กูในการเสรมิเตยีง) กรณีทีห่อ้ง TRP 

เต็ม ทางบรษิทัอาจจะตอ้งปรบัไปนอนหอ้งพกัส าหรบั 1 ทา่น 1 หอ้งและส าหรบั 2 ทา่น 1 หอ้ง โดยทา่น

จะตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเดีย่ว 

- อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. (เป็นเงนิไทยประมาณ 

3,200 บาท)  

- เนือ่งจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบนิ หรอืช่วงเทศกาลตา่งๆ และตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

รถบสัน าเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ส าคญั!! :  กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้จากที่

ดา้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากด่านตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 

กรณีตอ้งการตดักรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรง

เครือ่งส าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดูงาน กรุณาตดิต่อแจง้

รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าราคาใหใ้หมท่กุคร ัง้  
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE ใชว้ีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 

เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไมเ่กนิ 20-30 ก.ก. (2 ช ิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

- รถรับสง่น าเทีย่วตามรายการ 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

- หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

- คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง กรณีพัก 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสม

เดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น 

เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ 

- ค่าประกันอุบัตเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารักษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ

วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนัภยั  

- รวมประกนัการเดนิทางทีค่รอบคลุมประกนัสุขภาพทีม่วีงเงนิรกัษาโควดิ-19 สูงสุด 2,000,000 บาท 

(เงือ่นไขเป็นไปตามกรรมธรรม)์ ในกรณีทีอ่ายุมากกวา่ 70 ปี จะไดค้รอบคลุมประกนัสุขภาพทีม่วีงเงนิ

รกัษาโควดิ-19 สงูสดุ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขเป็นไปตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

- คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

- คา่วซีา่ส าหรับพาสสปอรต์ตา่งชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งท าการยืน่เองเทา่นัน้ 

- คา่ใชจ้า่ยดา้นเอกสารสว่นตัว เชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง วัคซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 

- คา่เดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กวา่เวลานัดหมาย ทา่นตอ้งออกคา่เดนิทางดว้ยตนเอง 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่เตมิ หากสายการบนิมกีารเก็บภาษีน ้ามนัเพิม่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บลกูคา้ 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
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- อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนักงานขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทัง้นี้ท่าน

สามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ 

- คา่พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 

- คา่วซีา่ 

- กรณีทีไ่มม่วีคัซนี ไมร่วมการตรวจ RT-PCR ขาเขา้และออกจากประเทศไทย ทีม่ผีลเป็นลบ ตอ้งตรวจ

กอ่นเดนิทางไม่เกนิ 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอรม์ทีท่างญีปุ่่ นก าหนดเท่านัน้ ท่านตอ้งยืน่ผลใหก้ับทางบรษัิท 

กรณีเป็นบวกหรอืตดิโควดิตอ้งมผีลตรวจและใบรับรองแพทยใ์ชใ้นการยนืยนั เพือ่ท าการยา้ยวันเดนิทาง หรอืเก็บ

เครดติการเดนิทาง อาจมกีารเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับนโยบายของสายการบนิและบรษัิทคู่คา้ และ

ตอ้งมใีบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้             แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 

 

เงือ่นไขการจอง 

- กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ทา่นละ 21,000 บาท 

หลังจากสง่เอกสารยนืยนัการจอง 2 วัน ตัวอยา่งเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิในวันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 

น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวาม

ประสงค์จะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ 

(WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่บรกิาร เต็มจ านวน เทา่น ัน้  

**กรณุาสง่ส าเนาพาสสปอรต์และ โปรดตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทั** 

- กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอือยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากท่านไมช่ าระ

ภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษัิทก าหนด ทางบรษัิทจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่

สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้า่นใดไมว่า่สว่นในสว่นหนึง่ก็ตาม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 40 วัน*  

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 40%ของคา่ทัวร ์หรอืหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ย

ตามจรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ  

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด   

https://bit.ly/3NVFrkV
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- กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์เชน่ มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอื

การยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษัิทจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลือ่นการเดนิทางในพเีรยีดถัดไปใหก้ับลูกคา้ 

โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและบรษัิทแลนดต์า่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิไดท้กุกรณี 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่น

ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าส่วนใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ

แตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ

ด าเนนิการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ 

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลา

เดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคัญเทา่นัน้ สิง่ส าคัญ ท่าน

จ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่

วา่สว่นใดสว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออก

บตัรโดยสาร 

- หลังจากทา่นช าระคา่ทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทาง

ใหท้า่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 5 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

- อตัราทัวรน์ี ้เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป 

หรอื กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัด Roommate ใหก้ับลูกคา้ที่ไม่รูจั้กกันมาก่อน เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน 

จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสาย

การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของ

ทางบรษัิท  
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- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

- มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่อี านาจในการตัดสนิใจหรอืใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง 

(เลื่อนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรับการ

ด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวน

สทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายังจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บ

บรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูก

เก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลัง โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่นนีท้างบรษัิทจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ หากกรณี

ทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

**เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมด

นีแ้ลว้** 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 

โปรดทราบ 

 
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 ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
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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 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


