
 

 

รหัสทัวร GS1902895 

ทัวรญี่ปุ�น HOKKAIDO ซับโปโป  โบโบริเบตสึ อาซาฮิกาวา  
5 วัน 3 คืน (TG) 
เมืองโนโบริเบ็ตสึ หุบเขานรก จิโกกดุานิ ภูเขาไฟอุสุซาน สวนหมีโชวะชินซัง ทะเลสาบโทยะ ลานสกี
ชิคิไซ เมืองโอตารุ พิพิธภัณฑกลองดนตรี Duty Free อุทยานโมอาย พระพุทธรูปองคใหญ ไดบุตสึ 
มิตชุย เอาทเล็ท ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด สวนโอโดริ ทานุกโิคจิ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DAY 1 
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)                                                          
20.30  คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาท่ี 3 

สายการบินไทย เคานเตอร D เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
ตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออก
เดินทาง  
** ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผกั ผลไม เขาประเทศ 
หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งน้ีขึ้นอยูกบัดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจ
คนเขาเมือง ** 

23.45  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการ
บินไทย เท่ียวบินที ่TG670    ** เท่ียวบินน้ี บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน ใช
เวลาบินประมาณ 7 ช่ัวโมง ** 

 

 

 
 

DAY 2  

สนามบินชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หบุเขานรก จิโกกุดานิ -  สวนหมีโชวะ – กระเชาอุซุซัง 

ทะเลสาบโทยะ             
06.20 เดินทางถึง สนามบินชโิตเสะ (ฮอกไกโด) (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผานพิธี

การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOBORIBETSU นําทานเดินทางสู เมืองโนโบริเบ็ตสึ เปนเมืองในกิ่งจังหวัดอิบุริ ในจังหวัดฮอก
ไกโด ของ 

     ประเทศญีปุ่�น จัดต้ังในฐานะตําบล เมื่อ ค.ศ. 1961 ตัง้อยูทางตะวันตกเฉียงใตของนคร
ซัปโปโร นอกจากเมืองยังกินพ้ืนท่ีของอุทยานแหงชาติชิโกะสึ - โทยะ บางสวนดวย เน่ือง
ดวยตัวเมืองเปนเมืองท่ีต้ังอยูบนปากแมน้ําดังน้ันจึงมีพื้นท่ีคอนขางแคบ ซึ่งหางจาก
ชายฝم�งราว 6 กโิลเมตร ยังเปนท่ีต้ังของ โนะโบะริเบะส-ึออนเซ็น ท่ีผูคนสามารถ
เพลิดเพลินกับน้ําพุรอนจํานวนมาก โดยที่น่ีเปนหน่ึงในรีสอรทท่ีมีชือ่เสียมากในประเทศ
ญี่ปุ�น และถือเปน "เมอืงน้ําพุรอน" ที่ใหญที่สุดในในฮอกไกโด ซึง่สถานท่ีแหงน้ี ยังเปน
ท่ีต้ังของ หุบเขานรก จโิกกดุานิ นอกจากน้ี โนโบริเบ็ตสึ ยังเปนท่ีต้ังของอุทยานหมีสี
น้ําตาล ซึ่งเปนหมีเฉพาะถิ่นของฮกไกโด ซึ่งหมีสีน้ําตาล ที่ถือเปนสัญลักษณอยางหน่ึง
ของเมืองน้ีอีกดวย   



 

 

JIKOKUDANI นําทานเดินทางสู หุบเขานรก จิโกกุดานิ มีความหมายวาหุบเขาผานรก หุบเขาผา
นรก แหงน้ีเกิดจากภูเขา   ไฟซึ่งยังไมดบัจึงกอใหเกิดน้ําพุรอนและบอโคลนเดือด อันเปน
ปรากฏการณทางธรรมชาติที่ยังคงอยูช่ัวกัลป� อุดมไปดวยแรกํามะถันซึ่งเกิดจากความรอน
ใตดิน บริเวณดานบนของผิวดินจะมีแรกํามะถนัสหลืองเปนจํานวนมากสวยงามแปลกตา
แบบท่ีไมเคยพบเห็นท่ีไหนมากอน  

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USUZAN น่ังกระเชาไฟฟ�าสู ภูเขาไฟอุสุซาน เปนภูเขาไฟท่ีทําใหเกิดทะเลสาปโทยะข้ึนมา จาก

หลักฐานพบวา ภูเขาไฟลูกน้ีมีการปะทุข้ึนมาทุกๆ 20-50 ป ดงัน้ันจึงทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงภุมิทัศนของพื้นท่ีแถบน้ีอยางตอเน่ือง ลาสุดมีการปะทุไปเมื่อป พ.ศ. 2543 
บนยอดเขาจะเห็นปากปลองภูเขาไฟที่ยังคุกรุนมีควันสีขาวลอยขึ้นมาตลอดเวลา (ขอ
สงวนสิทธ์ิในกรณียกเลิก ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)    

 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
SHOWA SHINZAN BEAR PARK สวนหมีโชวะชินซัง เพ่ือชมความนารักฉลาดแสนรูของหมีสี

น้ําตาลนับ 100 ตัว ทีใ่กลสูญพันธุและหาดูไดยาก ในญี่ปุ�นน้ีจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไก
โดเทาน้ัน ชาวไอนุเช่ือกันวาหมีสีน้ําตาลน่ีถือเปนสัตวเทพเจาของพวกเขาอีกดวย อิสระ
ใหทานชม จุดชมววิไซโร ความสวยงามของเมืองฮาโกดาเตะยามคํา่คืน ซึ่งเปนจดุชมวิวที่
สวยท่ีสุดติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ�น ซึ่งอยูบริเวณเดียวกัน เมื่อทานยืนอยูบนจุด
ชมวิวทานสามารถมองเห็นทะเลสาปโทยาโกะทั้งหมด ทะเลสาบกลางน้ําท่ีโอบลอมดวย
ภูเขา 

 



 

 

 TOYA LAKE ทะเลสาบโทยะ (TOYA LAKE) เปนทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม มีเสนรอบวง
ยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปลองภูเขาไฟ ซึ่งเกิดจากการระเบิดตัวของภูเขา
ไฟเมื่อหลายแสนปมาแลว ซึ่งทะเลสาบท่ีเกิดจากระเบิดคร้ังน้ันไดแก ทะเลสาบชิค็อทสึ 
(LAKE SHIKOTSU) ทะเลสาบคัททะระ (LAKE KATTARA) ทะเลสาบฮังเง็ตสึ (LAKE 
HANGETSU) และทะเลสาบโทยะ ในบรรดาทะเลสาบท่ีเกิดขึ้นน้ัน ทะเลสาบโทยะ ถือวา
เปนทะเลสาบท่ีมีธรรมชาติที่สวยงามมากกวาแหงอ่ืนดวยมีภูเขาไฟอยูกลางทะเลสาบ 
รอบบริเวณทะเลสาบโทยะมีแหลงอาบน้ําแรช้ันดีใหไดแชกันอีกดวย และทะเลสาบแหงน้ีมี
ความพิเศษตรงท่ีน้ําจะไมแข็งตัวในชวงฤดูหนาว ในหนารอน อากาศก็เย็นสบาย เหมาะ
สําหรับเดินเลน ปم�นจักรยาน หรือลองเรือชมทิวทัศนอันงดงาม 

                   ไดเวลาอันสมควรพาทุกทานสูโรงแรม 
ค่ํา      บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมท่ีพัก 
ทีพ่ัก       TOYA KANKO HOTEL , TOYA LAKE หรือเทียบเทา 

จากน้ัน อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ�นมคีวาม
เช่ือวาหากไดแชน้ําแรออนเซ็น ธรรมชาติน้ีแลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปลั่ง สวยงาม และ
ชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น  

DAY 3 
ลานสกี Shikisai   no – คลองโอตารุ  – พพิิธภัณฑกลองดนตร ี–  พิพิธภัณฑเครื่องแกว – ดวิตี้
ฟรี (พิเศษ บุฟเฟตขาปู 3 ชนิด) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SHIKISAI NO SNOW LAND   ลานสกีชิคิไซ พาโนรามา ท่ีรวมกจิกรรมทางสกี หลากหลาย 

เหมาะกับทุกเพศทุกวัย หรืออิสระกับการถายรูป วิวสวยๆ แสนโรแมนตคิ (ไมรวมคา
กิจกรรมและอุปกรณสก)ี  

             กิจกรรม และคาใชจายคราวๆ Snowmobile: เร่ิมตน 10,000 เยนตอคน / Snow 
Raft: 1,000 เยนตอคน Banana Boat: 1,000 เยนตอคน Sled: 500 เยนตอคน 
Tube: 500 เยนตอคน 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ�ต ขาปู 3 ชนิด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OTARU เมืองโอตารุ ซึ่งถือเปนเมืองทาท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแตง
บานเรือน น้ัน สวนใหญไดถกูออกแบบเปนสไตลตะวันตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุ
ไดรับอิทธิพลมาจากการทําการคาระหวางประเทศญี่ปุ�นและประเทศในแถบยุโรป อิสระให
ทานเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามนาประทับใจ คลองโอตา
รุเปนคลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล สรางเสร็จเมื่อป ค.ศ. 1923 เพ่ือเปนเสนทางขนถาย
สินคาจากเรือใหญสูโกดังในเมือง ภายหลังเลิกใชจึงถมคลองครึ่งหน่ึงเปนถนน สําหรับ
นักทองเท่ียวแทนโกดังตางๆ ซึ่งเปนอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเปนสัญลักษณของเมือง และ
ไดปรบัปรุงเปนรานอาหาร รานขายของที่ระลึกน่ันเอง   

 
            จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบรอยป ทานสามารถชมกลอง

ดนตรีในรูปแบบตางๆ     สวยงามมากมายท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปจจบัุน อีกทั้งยงั
สามารถเลือกคิดแบบทํากลองดนตรีในสไตลของ ตัวเองขึ้นมาเปนทีร่ะลึกหรือเปนของ
ฝากใหคนรักไดอีกดวย  
นําทานชม พิพิธภัณฑเครื่องแกว โดยการเป�าแกวดวยเทคนิคในแบบตางๆ จึงทําให
เคร่ืองแกวที่ออกมามี    รูปแบบและสีท่ีแตกตางกัน 
รานคา Duty Free ใหทานไดซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเชน 
เคร่ืองสําอางค โฟมลางหนา วิตามนิตางๆ เซร่ัม คอลลาเจน ฯลฯ 



 

 

อิสระอาหารกลางค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว 
พักที ่ MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเทา 

DAY4 

อุทยานโมไอ –นมัสการพระใหญอะตะมะ ไดบุตสึ – ตลาดปลานิโจ  

มิตชุย เอาทเล็ท– ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด  – สวนโอโดริ – ช็อปปم�งทานุกิโกจ ิ
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOKOMONAI TAKINO อุทยานโมไอ  กอต้ังขึ้นในป 1982 มีเน้ือท่ีท้ังหมด 1,800,473 

ตารางเมตร และเปดใหเขาชมตลอดปกบัความสวยงาม กลุมหินสโตนเฮนจ 
(Stonehenge) และ Atama  Daibutsu  พระพุทธรูปองคใหญ  

                    อะตะมะ ไดบุตสึ เปนผลงานการสรางช้ินเอกอีกช้ินหน่ึงของทาดาโอะ อันโดะ
(Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี่ปุ�นเจาของรางวัลพริตซเกอรท่ีถือวาท่ีสุดรางวัลของ
สถาปนิก โดยมีลักษณะเปนเนินเขาลอมรอบรูปปم�นพระพุทธรูปมีความสูงมากถงึ 13.5 
เมตรและมีน้ําหนัก 1500 ตัน พ้ืนท่ีท่ีลอมรอบ ซึ่งเปนการผสมผสานท่ีลงตัวระหวาง
สถาปตยกรรมท่ีมนุษยสรางขึ้นกับความงดงามจากธรรมชาติ มองดูแลวประหน่ึงเปน
ผลงานศิลปะช้ันเอกที่หาดูไดเฉพาะท่ีน่ีเทาน้ัน สรางขึ้นเพ่ือใหเห็นถึงอีกแงมุมหน่ึงของ
พระพุทธศาสนา โดยใหผูมาเยือนไดช่ืนชมพระพุทธศาสนาไดทามกลางความเงียบสงบ



 

 

อยางแทจริงเพราะเปนสวนหน่ึงของสุสาน Makomanai Takino Cemetary  อีกทั้ง
ยังสามารถชมในวิวทิวทัศนที่แตกตางกันทุกๆฤดู ชวงฤดูหนาวที่เหมอืนอยูทามกลาง
ความขาวสะอาดของหิมะท่ีขาวโพลน  

 
 NIJO FISH MARKET ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลท่ีใหญที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลา

แหงน้ี สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1903 และตลาดแหงน้ีรูจักกนัในนาม “ครัวทะเลของชาวเมือง
ซัปโปโร” เพราะสัตวทะเลท่ีจับไดสวนใหญจะหาไดจากทะเลแถบน้ีทั้งสิ้น ซึ่งจะมคีวามสด
มากเหมือนไปเดินซื้อท่ี ทาเรือเลยทีเดียว ลูกคาสวนใหญจะมีทั้งนักทองเท่ียวในประเทศ
และตางประเทศรวมถงึชาวบานเขา มาจับจายใชสอยกันเสมอ ที่น่ียังขึ้นช่ือเร่ือง ไขหอย
เมนและไขปลาแซลมอน 

 

 

 

Atama Daibutsu 



 

 

MITSUI OUTLET   มิตชุย เอาทเล็ท เปนแหลงชอปปم�งท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญแหงแรกของฮอกไกโด 
มีสินคาแบรนดตางๆ จาํหนายเส้ือผาผูหญิง ผูชาย เด็ก กระเป�า รองเทา และมี
รานอาหารใหเลือกมากมายอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  GOVERNMENT HOUSE OF HOKKAIDO   ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด    เร่ิมกอสราง

เมื่อป พ.ศ. 2416 เปนอาคารสไตลนีโอบาร็อคอเมริกาท่ีใชอิฐมากกวา 2.5 ลานกอนเปน
อิฐท่ีทํามาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา ตึกน้ีผานการใชงาน มายาวนานกวา 80 ปแต
ความงดงามที่เห็นน้ันไดรับการบูรณะซอมแซมใหมหลังจากถกูไฟไหมเมื่อป พ.ศ. 2454 
แตดวยความสวยงามของสถาปตยกรรมท่ีหลงเหลืออยูไมกี่แหง จึงไดรับการขึ้นทะเบียน
ใหเปนสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเมือ่ปพ.ศ. 2512 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
Odori  Park  หรือ สวนโอโดริ เปนสวนสาธารณะท่ีมีรูปทรงเปนแนวยาวต้ังอยูใจกลางเมอืงซัปโป

โร ถือกําเนิดในตนสมยัเมจิ และปจจุบันปฏบัิติหนาท่ีเปนสวนหยอนใจ และสวนกิจกรรม
สําคัญของเมืองเชนเดียวกับเปนเสนแบงเขตเมืองออกเปนซัปโปโรเหนือ ใต ตะวันออก 
และตะวันตกสวนโอโดริเปนอีกหน่ึงท่ีของนักทองเท่ียวท่ีมาซัปโปโร ตองมาถายรูป 
กับบรรยากาสกลิ่นไอความรมร่ืน และความสวยงามของดอกไมในฤดูกาลตางๆ 



 

 

TANUKIKOJI OLD TOWN ยานเกา ทานุกิโคจ ิเปนแหลงชอปปم�งอาเขตบนถนนคน
เดินท่ี มีหลังคามงุบัว 
แดดบังฝนและหิมะ มคีวามยาว 7 บล็อกถนน มรีานคาต้ังเรียงรายอยูกวา 200 รานคา
ต้ังขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยูระหวางสถานี Subway Odori และ Susukino 

 
อิสระอาหารกลางค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว 
ไดเวลาอันสมควรนําทานสู ไดเวลาอันสมควรนําทานสู โรงแรมที่พัก 

พักที ่ MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเทา 
 
DAY5 

สนามบินชิโตเสะ - กรงุเทพ ฯ (ดอนเมือง)                                                             
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
10.00        ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสาย

การบินไทยเท่ียวบินที ่TG671    
 ** มบีรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 7 ชัว่โมง ** 



 

 

15.30       เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สวัสดิภาพและความประทับใจ 

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

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หอง

ละ 
2-3 ทาน  

อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชตัว๋
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

เดินทางเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2563 
14 - 18 มกราคม 63 35,989 35,989 34,989 8,500 18,900 

22 - 26 มกราคม 63 37,989 37,989 36,989 8,500 18,900 

22 - 26 กุมภาพันธ 63 37,989 37,989 36,989 8,500 18,900 

29 ก.พ.  – 4 มี.ค. 63 37,989 37,989 36,989 8,500 18,900 

 
** อัตราน้ียงัไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
3,000 เยน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (INFANT) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ
ของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวัน
เช็คอิน ** 
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเครื่องบิน) 



 

 

 
** ทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญี่ปุ�น ไม
จําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอคร้ัง **  
 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 
100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษ ี สนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade 
หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 
โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราคาบริการ
ระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการ THAI AIRWAYS 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก.  และ ถือ
ขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก.  

 (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไข
ของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท

รดแฟร การแขงขันกีฬา  
หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 



 

 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 3,000 เยน ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ใน
วันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึง่อาจเปลี่ยนแปลงไดอยู
ท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจาํทานละ 15,000 บาท 

และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน ตวัอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป 
กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตาม
เวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทํา
จองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมคิีวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ 
ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบรกิารที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวนัหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง 
** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการท่ี
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารที่
ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบรษิัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คนืคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกบัชวงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกบัเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 



 

 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดขึน้จริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตาม
จํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิน้ 

 
เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลว
ไมสามารถเปล่ียนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถงึ
สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบรษิัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมคีาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผูเดินทาง  



 

 

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนักลับ  
 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผู

ใหบริการจะตองหวังสนิน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายใน
สวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงือ่นไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 



 

 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบรษิทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

- กรณีท่ีทานถูกปฎเิสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจายท่ี
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารดุ กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตัว๋
เคร่ืองบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 



 

 

กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกนัให
มากที่สุด  

- ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมตดิกันเสมอไป) 

- กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้น
กอนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังสิ้นแทนบริษัท
ผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ท้ังหมดน้ีแลว* 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีมอบความไววางใจ ใหเราบรกิาร ** 
 


