
 

 

รหัสทัวร SNT1903867 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด คิโรโระ สกี รีสอรท 5 วัน 3 คืน (XW) 
เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟโชวะชินซัง - สวนหมีภูเขา
ไฟโชวะชินซัน (ไมรวมคาเขา) – คิโรโระ สกี รีสอรท – แชออนเซ็นธรรมชาติ 
ลานสกี คิโรโระ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี 
นาฬิกาไอน้ําโบราณ – รานกาแฟ ฮัลโหล คิตต้ี - ถนนซาไกมาจิ - เมืองซัปโปโร                                    
โรงงานช็อคโกแลต – DUTY FREE - ศาลเจาฮอกไกโด - ตลาดปลาโจไก  
 

 
 



 

 

 
 
23.30 น.     คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก Terminal 1 
ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน NOK SCOOT  เจาหนาที่ของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารตางๆ 

***FREE นั่ง มิราเคิลเลาจน ระหวางรอขึน้เคร่ือง*** 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 1 :     กรุงเทพ  สนามบินดอนเมือง – ฟรี มิราเคิลเลาจนระหวางรอขึ้นเคร่ือง  
- สนามบินนิวชิโตเสะ    ฮอกไกโด             (-/-/)                                                    



 

 

 
 
 
 
 
 

สายการบิน NOK SCOOT ใชเคร่ือง BOEING 777-200 จํานวน 415 ที่น่ัง 
จัดที่น่ังแบบ 3-4-3  

รวมน้ําหนักสัมภาระถือขึ้นเคร่ือง 7 กก./ทาน และสามารถโหลดใตเครื่อง 20 กก./ทาน  
(หากตองการซื้อน้ําหนักเพ่ิม ทานจะตองทําการซื้อเพ่ิม) 

 
 
 

 
 
04.00 น.   เหินฟ�าสู เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�นโดยเท่ียวบินที่  XW 146 
12.15 น.    เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ  ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวา
ประเทศไทย 2 ช.ม.   กรุณาปรับ                นาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมาย) 
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ  หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับ
กระเป�าและทําภารกิจสวนตัวเรียบรอยแลว    
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (1) SET BOX 
นําทานขึ้นรถโคชเพื่อเดินทางสู เมืองโนโบริเบทสึ ซึ่งเปนเมืองที่มีชื่อเสียงดานบอนํ้าพุรอน
ประจําภูมิภาคฮอกไกโด บอนํ้าพุรอนที่งดงามที่สุดไดแก บอจิโงคุดานิ ซึ่งตั้งอยูทางทิศเหนือ 
บริเวณอุทยานแหงชาติชิโคสึ โทยา 
 

 วันที่2 :  สนามบินนิวชิโตเสะ – เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ  
- ภูเขาไฟโชวะชินซัง - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซนั (ไมรวมคาเขา)  
– คิโรโระ สกี รีสอรท  - แชออนเซ็นธรรมชาติ  (-/SB/D) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนําทานสู หุบเขานรกจิโงคุดานิ หรือมีอีกชื่อหนึ่งที่เปนฉายาที่ไดรับการขนานนามวา 
“Hell Valley”ตั้งอยูเหนือยานบอนํ้ารอนโนโบริเบทสึ ภายในจังหวัดฮอกไกโด เรียกไดวาเปน
หุบเขาท่ีมีความงดงามอันเล่ืองช่ือ อีกทั้ง น้ํารอนในลําธารของหุบเขาแหงน้ีมีแรธาตุกํามะถัน ซึ่ง
ก็เปนแหลงตนนํ้าของยานบอนํ้ารอนโนโบริเบทสึนั่นเอง โดยคนที่ชื่นชอบการผจญภัยนาจะชอบ
ที่น่ีไมนอย เพราะจะมีเสนทางตามหุบเขาสามารถเดินไตขึ้นเนินไปเร่ือยๆประมาณ 20-30 นาที 
วิ่งแรกที่จะเห็นก็จะเปนบอโอยุนุมะ ซึ่งบอนี้เปนเปนบอนํ้ารอนกํามะถัน อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส พอยิ่งขึ้นไปสิ่งที่สังเกตเห็นไดอยางชัดเจนก็ตรงที่จะมีบอนํ้ารอนใหเห็นกันอยูเรื่อยๆ
ตลอดทาง ก็จะเปนบอเล็กๆ บางบอมีอุณหภูมิที่รอนกวา และยังมีบอโคลนอีกดวย น้ําที่ไหลออก
จากบอโอยุนุมะ เปนลําธารเรียกวา “โอยุนุมะกาวาซึ่งไหลผานป�านเปนแมน้ําหลายรอยเมตร ยิ่ง
ในชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสีประมาณกลางเดือนตุลาคนของทุกป ยิ ่งถือเปนชวงพีคสุดของการ
ทองเที่ยวของที่นี่ เพราะเราจะไดเห็นเหลาตนไมนอยใหญที่อยูรายลอมเราเปลี่ยนเปนสีแดงๆ
สมๆท่ัวทั้งพื้นที ่
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนําทานเดินทางสู ภูเขาไฟโชวะชินซัน ถือเปนภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหมของฮอกไกโด ที่ไม
ธรรมดาตรงที่ไดรับการจัดอันดับวามีอายุนอยที่สุดในประเทศญี่ปุ�น ดวยความที่ภูเขาไฟแหงน้ี
ตั้งอยูใกลกับภูเขาไฟอุสุ ทําใหสามารถมองเห็นภูเขาไฟไดอยางชัดเจนจากจุดชมวิวภูเขาไฟอุสุ
โดยขึ้นกระเชาอูสุซันอีกดวย ความเปนมาของภูเขาไฟแหงนี้แรกเริ่มก็มาจากการเกิดขึ้นโดยการ
เกิดแผนดินไหวและกอตัวขึ้นบนพื้นที่ราบทุงขาวสาลี ที่มีความสูงอยูที่ 290 เมตร โดยจะอยูใน
ระหวางป ค.ศ. 1943-1945 นับเปนอีกหนึ ่งภูเขาไฟที่ยังไมมอดดับสนิทและยังคงมีควัน
กํามะถันลอยอยูเหนือปลองภูเขาไฟใหเห็นจนถึงปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันตอดวย สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (ไมรวมคาเขา) ตั้งอยูใกลกับ สถานีกระเชาภูเขาไฟ
อุสุ คนที่รักเจาหมีสีน้ําตาลตองกรีดรองใหกับความนารักของหมีเหลาน้ี เพราะท่ีน่ีน้ันเปนสถานที่
เพาะพันธุหมีสีนํ้าตาลที่มีตั้งแตเจาหมีตัวนอยๆไปจนถึงหมีตัวโต ไมตองกลัววาหมีตัวโตจะดุรึ



 

 

เปลา เพราะหมีของที่นี่เคาไดรับการดูแลและฝกใหคุนเคยกับคน มีหมีโตเต็มวัยที่ไมดุรายโชว
ลีลาออนขออาหารจากนักทองเที่ยว เปนภาพที่นารักนาเอ็นดูทีเดียว ยิ่งใครอยากจะเห็นหมีตัว
นอยๆอยางใกลชิดก็สามารถทําได เนื่องจากที่นี่นั้นเขาจะเปดใหนักทองเที่ยวสามารถเยี่ยมชม
ลูกหมีสีนํ้าตาลไดอยางใกลชิดผานกระจกใส หากยังไมจุใจมาทั้งทีอยากใกลที่สุดเทาที่จะทําได
ตองมายังโซน หองสังเกตการณพิเศษ”กรงมนุษย”  ซึ่งจะมองเห็นหมีสีนํ้าตาลเดินผานไปมา 
และไดยินเสียงและกลิ่นของหมีผานรูระบายอากาศเล็กๆ เราอาจจะเคยไปชมหมีในหลายๆที่ที่
แคเห็นอยางเดียว แตที่น่ีนักทองเที่ยวสามารถซื้ออาหารมาป�อนเหลาหมีท้ังหลายไดอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(2) 
 นําทานเขาสูที่พัก ณ KIRORO SKI RESORT หรือ เทียบเทา 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
เชา  บริการอาหารเชา(3) ณ หองอาหารของโรงแรม   
อิสระใหทานไดถายภาพ คิโรโระ สกีรีสอรท ในชวงฤดูหนาวที่ปกคลุมดวยหิมะแสนนุมราวกับ
ปุยฝ�าย และสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจง ณ ลานสกี เพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ เชน สกี , 
สโนวบอรด , กระดานเลื่อนหิมะ ฯลฯ (ไมรวมคากิจกรรมตางๆไมรวมคาอุปกรณและไมรวมคา
ขึ้นกระเชากอนโดลา กิจกรรมตางๆขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ)  หรือทานจะเลือกชอปปم�งที่โซน
พลาซาคิโรโระ    รีสอรท ที่ถูกเลือกเปนสถานที่หลักในการถายทําภาพยนตรเรื่อง “แฟนเดย 
แฟนกันแควันเดียว” คิโรโระ รีสอรท มารเก็ต เปนแหลงรวมขนมอรอยๆและสินคาที่ขึ้นชื่อของ 
ฮอกไกโดไวครบครันสามารถเลือกซื้อกลับไปเปนของฝากได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานมุงหนาเขาสู เมืองโอตารุ เมืองทาสําคัญของเกาะฮอกไกโด อยูไมไกลจากซัปโปโร
สามารถเดินทางไปไดภายในเวลาเพียง 25 นาที จึงกลายเปนเมืองทองเที่ยวยอดนิยมอีกเมือง
หนึ่ง ดูไดจากการมีนักทองเที่ยวมาเยือนกวา 7 ลานคนตอป ดวยจุดที่ตั้งของตัวเมืองสามารถ
มองเห็นอาวอิชิกะริที่อยูดานหนา ทัศนียภาพเทือกเขาที่ลอมรอบงดงามราวกับเปนเมืองแหง
ความฝน ตัวอาคารบานเรือนที ่ยังคงอนุรักษตามลักษณะดั้งเดิม รวมไปถึงการที่มีสถานที่
ทองเที่ยวดีๆโดนๆที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวตางตบเทากันมาเมืองนี้อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ในชวงฤดูหนาวที่นับเปนชวงที่คึกคักมากที่สุดของป ไมวาจะมาเพื่อเลนสกีบนภูเขาเทนงุ ชมวิว

วันที่ 3 :    ลานสกี คิโรโระ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี  
- นาฬิกาไอน้ําโบราณ – รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ถนนซาไกมาจ ิ- เมืองซัปโปโร                                    
- โรงงานช็อคโกแลต – DUTY FREE     (B/L/-)         
                  



 

 

มุมสูงบนกระเชาลอยฟ�าโอตารุเทนงุยะมะ เดินเพลินๆตามชายหาด ไปจนถึงมาเดินชมความ
งดงามท่ีคลองโอตารุ พรอมจิบเบียรโอตารุที่เปนอีกหน่ึงความภาคภูมิใจของเมืองแหงน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนําทานชม คลองโอตารุ ถือเปนสถานที่ที่มีชื่อเสียงเปนอยางมาก ในอดีตถูกสรางขึ้นมา
เพ่ือใชในการขนสงสินคาทางเรือ หากปจจุบันกลายเปนอีกหน่ึงแลนดมารกหลักของเมืองที่ไมวา
ใครที่มาเยือนเมืองน้ีก็ตองมาเที่ยวชมยังคลองแหงน้ีใหได ไมวาจะดวยบรรยากาศที่ใหความรูสึก
ถึงความเกาแกและวิถีชีวิตชาวเมืองที่ยังคงอนุรักษตึกอาคารรอบๆใหคงเดิม คลองแหงน้ีมีความ
ยาวถึง 1,140 เมตรประดับตกแตงดวยโคมไฟสไตลวิคตอเรียนอยูทั้งสองฝم�งของถนน จุดที่เคย
เปนคลังสินคาที่สรางแนวอิฐดูดิบๆอารตๆของอดีตก็กลายมาเปนรานอาหารหรือคาเฟ�ชิคๆ 
ชวงเวลากลางวันเปนเสมือนศูนยรวมชาวเมืองจากการมีกิจกรรมตางๆที่เดนๆก็มีการลองเรือง
ชมวิวคลองโอตารุ ตอนเย็นๆของบางวันยังมีศิลปนมาแสดงดนตรีใหดู แตที่ไมพูดถึงไมไดเลยคือ
เดือนกุมภาพันธมีการจัดงาน “เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ(Otaru Snow Light Path 
Festival)” ที่แตละปจะมีนักทองเที่ยวกวา 500,000 คนที่มาเพื่องานน้ีโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีการ
จุดเทียนและเปดไฟสวางไสวไปทั่วทั้งบริเวณ แลดูสวยงามประหนึ่งออกมาจากเทพนิยายเลยก็
วาได 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุ ไดรับการยกยองใหเปนอีกหน่ึงสถานที่
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่สําคัญของเมืองโอตารุจากการที่ถูกสรางขึ้นตั้งแตป ค.ศ.1912 
ดวยตัวอาคารมีขนาดใหญเปนอิฐแดงดูเปลือยๆหากดูงดงามแปลกตา สิ่งสะดุดตาที่เปนจุด
สังเกตของพิพิธภัณฑแหงนี้นั่นก็คือ นาฬิกาไอนํ้าโบราณสไตลอังกฤษที่ยังคงใชงานไดมาถึง
ปจจุบันและเหลือเพียง 2 เรือนในโลกเทาน้ัน มาที่นี่นี่เดียวก็อาจจะจอดเพราะมีใหเดินถึง 3 ชั้น 
ภายในตกแตงแบบผสมผสานทั้งความหรูหรา หากก็แฝงไปดวยบรรยากาศความอบอุน มีการจัด
แสดงกลองดนตรีโบราณและหลากสไตลกวา 25,000 ชิ้น อีกทั้งยังมีสวนจัดแสดงตุกตาคาระกุ
ริ อันเปนตุกตาแบบดั้งเดิมของยุคศตวรรษที่ 17 ถึงศตวรรษที่ 19 ที่หาดูไดยากมากๆใหไดชม
อีกดวย นอกจากนี้ดานหนาพิพิธภัณฑยังมี “นาฬิกาไอนํ้าโบราณ (Stream Clock)” สไตล
อังกฤษ ท่ีเหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทาน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (4) 
ตอดวย รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆของตัวการตูนดัง ใหทานได
เลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย  
จากนั้นอิสระชอปปم�ง ถนนซาไกมาจิ ตั้งอยูกลางเมืองโอตารุ ไมไกลจากคลองโอตารุ ที่ถือเปน
แหลงทองเที่ยวแลนดมารกของเมืองนี้มากนัก นับเปนถนนที่มีเสนหและเต็มเปم�ยมไปดวยเอก
ลักษมากๆเลยนะคะ เนื่องจากตัวถนนเองไดรับการอนุรักษมาอยางดีเยี่ยม จนกลายมาเปนถนน
แหลงช็อปปم�งชื่อดังของเมืองโอตารุอยางในปจจุบันนี้ ในระหวางชวงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 
1800 ตนยุค 1900  เมืองโอตารุเปนเมืองทาเรือ และการคาการขนสงที่หลากหลาย เต็มไป
ดวยบริษัทชิ้ปปم�ง อาคารตางๆเปนแบบสไตลตะวันตก ปจจุบันไดรับการดัดแปลงเปนรานคา 
รานอาหาร รานกาแฟ รานขายของที่ระลึก รานเส้ือผา และพิพิธภัณฑตางๆมากมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนําทานสู โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ  ตั้งอยูที่เมืองซัปโปโร  โรงงานช็อคโกแล
ตแหงนี้ เปนโรงงานของบริษัท Ishiya บริษัทช็อกโกแลตของทองถิ่น ผลิตภัณฑที่ขึ ้นชื่อของ
บริษัท คือ คุกกี้ Shiroi Koibio คุกกี้เนยสอดไสช็อกโกแลตขาวที่กินไปทีแทบละลายกับความ
อรอย ซึ่งถือเปนของฝากที่นิยมของฮอกไกโด ยิ่งชวงฤดูหนาวจะยิ่งสวยมากกวาปกติหลายเทา 
เพราะในชวงหนาหนาวนั้นที่โรงงานแหงนี้จะมีการเปดไฟ Illumination ดวยตึกเปนอาคาร
สไตลยุโรปจึงทําใหบรรยากาศนั้นเหมือนหลุดไปเดินอยูในเมืองโรแมนติคของยุโรปเลยทีเดียว 
โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะไมใชแคโรงงานแบบที่คนหลายๆคนคิด เพราะดานในนี่มีที่ให
เดินอยางเพียบ เพราะภายในบริเวณสวนสนุกประกอบดวย รานคา รานกาแฟ รานอาหาร และ
พิพิธภัณฑโรงงานช็อกโกแลตพรอมจําหนายช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบ ที่สําคัญแคช็อป



 

 

เฉยๆน่ีไมใชแนๆเน่ืองจากผูเขาชมสามารถสังเกตกระบวนการผลิตคุกกี้ไดในระยะใกลๆ แถมยัง
มีกิจกรรมสนุกๆใหเราไดเขารวมกิจกรรมเวิรคชอปทําคุกกี้ดวยตนเองอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
 นําทานเขาสูที่พัก ณ TOKRU REI HOTEL  หรือ เทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
เชา  บริการอาหารเชา(5) ณ หองอาหารของโรงแรม   
**หากไมตองการใชรถบัส จะมีไกดแนะนําเสนทางให 
**หากตองการใชบริการรถบัสพรอมไกด ทองเที่ยวตาม OPTION A หรือ ชอปปم�งตาม 
OPTION B โดยเงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กําหนด ขอสงวนสิทธิ์นํารถออกไดตอเม่ือมีผู
ตองการใชรถตามจํานวนดังนี ้
10-15 ทาน     เก็บทานละ   15,000 เยน   
16-20 ทาน     เก็บทานละ   10,000 เยน  
21-25 ทาน     เก็บทานละ     8,400 เยน 
26-30 ทาน     เก็บทานละ     6,900 เยน 
31 ทานขึ้นไป   เก็บทานละ  5,000 เยน 

วันที่ 4 :   อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย OPTION A หรือ 
อิสระชอปปم�งเมืองซัปโปโร OPTION B    (B/-/-) 

** ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง ไกดแนะนําเสนทางให 
หรือเลือกใชบริการรถบัสพรอมไกดตามเงื่อนไขบริการ** 



 

 

หากมีผูตองการใชรถ ไมถึงจํานวนดังกลาวแลวนั้น จะไมสามารถนํารถออกไดในวันฟรีเดย 
***ทั้งนี้ขอความรวมมือในการใชรถตามเวลาการที่กําหนด 08.00น.-20.00น.***หาก
เกินเวลาที่ก ําหนดตองเดินทางกลับที่พักดวยตนเอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ท ี่จะไม
รับผิดชอบตอคาใชจายใดๆทั้งสิ้น 
OPTION A : อิสระทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ ภายในเมืองซัปโปโร  
ที่ทําการรัฐบาลเกาฮอกไกโด สถานที่ทางราชการที่สําคัญในยุคสมัยกอน ที่ตั้งอยูที่เมืองซัปโป
โร นับเปนอาคารขนาดใหญแหงหนึ่งในไมกี่อาคารของญี่ปุ�นในสมัยนั้น ซึ่งเมื่อกอนจะนิยมสราง
สิ่งปลูกสรางที่ใหญโตขนาดนี้กันที่นี ่เลยจะโดดเดนมาแตไหนแตไร สิ่งหนึ่งที่ทําใหอาคารมี
เอกลักษณเฉพาะ สไตลการสรางแนวอิฐแดงดูอารทๆใหความรูสึกไมเปนทางการมาก รูปแบบ
ดานนอกเนนผสมผสานแบบตะวันตก โดยที่น่ีถูกสรางขึ้นตั้งแตป ค.ศ.1888 ภายในตกแตงอยาง
หรูหรา ดานหนามีสัญลักษณดาวหาแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหยอมที่เรียงรายดวยตน
ซากุระและตนแปะกวย เรียกไดวาชวงฤดูใบไมผลิบริเวณแถวๆอาคารน้ีสวยไมแพที่ไหนๆใน
เมืองเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หอนาฬิกาซัปโปโร  ตั้งอยูตรงใจกลางเมืองซัปโปโรในพื้นที่สวนธารณะออโดริ (Odori park) 
โดยหอนาฬิกานี ้ถูกสรางขึ ้นมาในป 1878  และไดมีการพัฒนาและเริ ่มสรางในชวงปลาย
ทศวรรษที่ 1860 ซึ่งทําใหหอนาฬิกาแหงนี้ชื่อไดวาเปนสิ่งกอสรางที่เกาแกที่สุดในเมืองซัปโปโร  
โดยผูที่ริเริ่มแนวคิดในการกอตั้งหอนาฬิกาแหงนี้ก็คือ  ดร.จอหน คลารก ซึ่งเปนรองอาจารย
ใหญของโรงเรียนเกษตรซัปโปโรในเวลานั้น โดยหอคอยแหงนี ้ไดรับการออกแบบในสไตส
อเมริกัน โดยการสรางเปนหองโถงเพื่อใหนักเรียนไดฝกรางกายและการฝกทหาร และนอกจากน้ี
ที ่นี ่ยังใชเปนหองโถงสําหรับสัมมนาตางๆ อีกดวย ในปจจุบันหอนาฬิกาแหงนี ้ถ ูกใชเปน



 

 

พิพิธภัณฑภาพถายและขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของเกษตรในเมืองซัปโปโร  และการ
พัฒนาจากสมัยเร่ิมแรกจนถึงปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สวนโอโดริ ตั้งอยูทางขวาของใจกลางซัปโปโรดวยแปลงดอกไมท่ีสวยงาม สนามหญาและตนไม
อื่นๆ มันใชจัดเทศกาลLilac,เทศกาล YOSAKOI SORAN และเทศกาลหิมะ เปนกิจกรรมที่
ไดรับความนิยมทั้งจากนักทองเที่ยวและคนทองถิ่น มันมีขนาดยาวประมาณ1.5กิโลเมตรดวย
พื้นท่ีทั้งหมดประมาณ7.8เฮกตาร มันถูกพัฒนาโดย Nagaoka Yasuhei และมีประวัติศาสตร
กวา100ป สวนถูกแบงออกเปน5สวนไดแกสวนของดอกไม,สวนพบปะสังสรรค,สวนขอบเขต
ความรู,สวนโอเอซิสและสวนแลกเปลี่ยน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ซัปโปโรทีวีทาวเวอร หรือ หอคอยซัปโปโร ตั้งอยูที่สวนโอโดริ ใจกลางเมืองซัปโปโร หนาตาก็
คลายๆ โตเกียวทาวเวอรเลยคะแตเล็กกวา ซัปโปโรทีวีทาวเวอร (Sapporo TV Tower)  สูง 
150 เมตร โดยชั้นที่สูงที่สุดซึ่งสามารถชมวิวเมืองซัปโปโรไดจะตั้งอยูที่ความสูง 90 เมตรซึ่งเรา
สามารถขึ้นไปชมบรรยากาศของเมืองซัปโปโรจากมุมสูงไดอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPTION B : อิสระชอปปم�งภายในเมืองซัปโปโร 
 
ยานชอปปم�งทานุคิโคจิ เปนตลาดเกาแกที่ใหบริการทั้งนักทองเที่ยวและชาวญี่ปุ�นมายาวนาน
กวา 100 ป จุดเดนของยานนี้คือการสรางหลังคาที่คลุมทั่วตลาด ไมวาจะฝนตก แดดออก พายุ
หิมะเขา ก็สามารถมาเดินชอปปم�งไดอยางสบายใจ ถามาในชวงหนารอนเดือนกรกฎาคม-
สิงหาคม ก็จะเจอกับชวงเทศกาลทะนุกิที่ถูกตกแตงอยางสวยงามและนาเที่ยวที่สุด นอกจากน้ี
ภายในยานทานูคิโคจิ ก็มีรานคามากถึง 200 ราน โดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร สวน
สินคาก็มีทั้งเสื ้อผาและรองเทาแบรนดดังอยาง Uniqlo, New Balance, Adidas, Puma 
เปนตน และที่จะพลาดไมไดเลยก็คือราน Daiso ที่ทุกอยางราคา 100 เยน (ของเยอะกวาที่ไทย
มาก ๆ) รวมไปถึงราน Donki ที่มีขายทุกอยางต้ังแตเครื่องใชไฟฟ�าไปถึงเครื่องสําอางในราคาที่
ถูกจนนาตกใจ หรือถาเดินจนหมดแรง ท่ีน่ีก็มีรานอาหารดังๆหลายรานคอยใหบริการอยูดวย 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยานซูซูกิโนะ อยูไมไกลจากยานทานูคิโคจิมากนัก เรียกไดวาชอปปم�งจากยานนั้นก็เดินตอมาที่
ยานนี ้กันไดเลย โดยทั่วไปแลว ยานซูซูกิโนะ มักจะมีชื ่อเรียกที่รู จักกันดีในหมูคนไทยและ
นักทองเท่ียววาเปน “ตรอกราเม็ง” เพราะบริเวณน้ีมีรานราเม็งใหเลือกทานกันมากมาย ไมวาจะ
เปน มิโสะราเมง ชิโอะราเมง เคอรรี่ราเม็ง เปนตน โดยมีราคาเริ่มตนเพียงชามละ 750 เยน
เทานั้น ไมตองกังวลวาจะเลือกรานอรอยหรือไม เพราะรสชาติดีไมแพกัน ชอบแบบไหน ก็เดิน
เขารานน้ันไดเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เที่ยง   เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   
คํ่า         เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
     นําทานเขาสูที่พัก ณ  SAPPORO TORYU REI HOTEL หรือ เทียบเทา 

 

 
เชา  บริการอาหารเชา(6) ณ หองอาหารของโรงแรม   
จากน้ันนําทานสู ศาลเจาฮอกไกโด ตั้งอยูที่เมืองซัปโปโร เรียกไดวาเปนศาลเจาของศาสนาพุทธ
นิกายชินโตที่มีความเกาแก เพราะที่ศาลเจาแหงนี้นั้นถูกสรางในชวงยุคเริ่มพัฒนาเกาะถาจะ
นับเปนปก็ประมาณป ค.ศ.1871ได ไมเพียงแคจะมาสักการะขอพรกับเทพเจาที่ประทับภายใน
ศาลเจามากถึง4 องค แตดวยความท่ีตัวศาลเจาเองมีพื้นที่เช่ือมตอกับสวนมารุยามะทําใหถือได
วาเปนจุดชมวิวดีๆอีกแหงหน่ึงของเมือง ชวงที่ฟนสุดตองยกใหฤดูใบไมผลิเหมาะแกการชมดอก
ซากุระบาน ในฤดูรอน วันที่ 14-16 มิถุนายนของทุกป จะจัดเทศกาล Sapporo Festival 
หรือ Sapporo Matsuri ซึ่งจะแหขบวนไปตามถนน บอกเลยวาบรรยากาศคึกคักนามาเที่ยว
แบบสุดๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานชอปปم�ง ตลาดปลาโจไก หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา “ตลาดปลาโจไง” เปนตลาดสดที่
มีขนาดใหญที่สุดของเมืองซัปโปโร ถือเปนศูนยกลางตลาดขายปลีกและขายสงที่สําคัญอีกแหง
หน่ึงของเมืองก็วาได เพราะท่ีน่ีไดรวบรวมของกินเด็ดๆ และอาหารทะเลสดๆ มาจากทั่วทุกแหง
ในจังหวัดฮอกไกโดมาไวใหนักทองเที่ยวไดเลือกซื้อ เลือกชิมกันอยางมากมายกวา 70 ราน 
ภายในตลาดโจไกเต็มไปดวย รานขายอาหารทะเลสด เชน กุง, ไขหอยเมนสด, ไขปลาเเซลมอน, 
ปู, ปลา, ซูชิ และรานขายอาหารทะเลแบบแหงตลอดจนของฝาก โดยไฮไลทของตลาดโจไก ที่

วันที่ 5 :   ศาลเจาฮอกไกโด - ตลาดปลาโจไก - สนามบินนิวชิโตเสะ - สนามบินดอนเมือง                                           
(B/-/-) 



 

 

นักทองเที่ยวไมควรพลาดเมื่อมาถึงน่ันก็คือ การเลือกซื้อปูสดๆ ราคาของปูสวนใหญก็จะไมแพง
มาก ขึ้นอยูกับขนาดและนํ้าหนัก นอกจากนี้ยังสามารถเลือกสั่งอาหารทะเลจากหนารานมา
รับประทานกันสดๆ ไดทันทีอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.00 น.     นําทานเดินทางสู สนามบินนิวชิโตเสะ  เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 
14.55 น.   เหินฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินที่ XW 145 
20.35 น.     ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  
 
       -------- 
 
 
      

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ 

กอนทําการ  เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน ** 

 

 

 

 

 

 

 

**หมายเหตุ : โปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ, 
การจราจร ,การเมือง,สายการบิน และฤดกูาล 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญหองละ2-3 ทาน พักเด่ียวเพ่ิม อุณหภูมิเฉลี่ย
สูงสุด - ตํ่าสุด

เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 
06-10 ธันวาคม 2562 26,999.- 24,999.- 8,000.- 04℃ - 08℃ 
11-15 ธันวาคม 2562 24,777.- 8,000.- 02℃ - 06℃ 
20-24 ธันวาคม 2562 25,999.- 8,000.- -1℃ - 0℃ 
01-05  มกราคม 2563 33,999.-  FULL 8,000.- -1℃ - 0℃ 
15-19 มกราคม 2563 24,999.- 8,000.- -5℃ - 1℃ 
24-28 มกราคม 2563 24,999.- 8,000.- -6℃ - 3℃ 
07-11 กุมภาพันธ 2563 28,999.- 8,000.- -8℃ - 0℃ 
21-25 กุมภาพันธ 2563 24,999.- 8,000.- -6℃ - 3℃ 

28 กุมภาพันธ -03 มีนาคม 2563 24,999.- 8,000.- -6℃ - 3℃ 
06-10  มนีาคม 2563 24,999.- 8,000.- -5℃ - 4℃ 
13-17  มีนาคม 2563 24,999.- 8,000.- -7℃ - 1℃ 
20-24 มีนาคม 2563 24,999.- 8,000.- -2℃ - 4℃ 

 
- ราคาไมรวมตั๋ว ลด ทานละ 7,000 บาท 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

* ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป  10,000 บาท * 
**กรณีเด็กอายุเกิน 2 ใหคิดเปนผูใหญ (นับวนัเกิดจากวันที่กลับจากญี่ปุ�น)** 

 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 

ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทาง
บริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใด ๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไป
ใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง 
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง  
 



 

 

หมายเหตุ 1.ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
2.ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ ช้ันประหยัด  เสนทางตามท่ีระบุไวในโปรแกรม  (ตั๋วกรุป)  

ที่นั่งเปนไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่นั่งได 
ยกเวนการซื้อที่นั่งเพ่ิม 

 ซื้อที่นั่งเพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) เสนทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade 
ที่น่ัง พรอมชําระคาท่ีน่ังไดดังน้ี 
- ที่นั่งช้ัน ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ทาน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) 
แจงกอนเดินทาง10วัน 
- ที่นั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง10วัน มีคาใชจายและเงือ่นไข 
ดังน้ี 
 
 
 
 
 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีปุ่�นใหกับคนไทย ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 
วัน ไมวาจะดวยวัตถปุระสงคเพื่อการทองเทีย่ว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา
เมือง เพ่ือยืนยันการมคุีณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจดัเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พาํนักในประเทศญี่ปุ�นได (เชน 

เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืน ๆ) ทาง

ทัวรจัดเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญีปุ่�น ทางทวัรจัดเตรียมให 



 

 

โซน แถวที ่ ประเภทที่นั่ง Seat Pitch ราคาตอทานตอ
เที่ยว 

โซนเงียบ 21 *Stretch(Front 
Row) 

มากกวา 36 น้ิว 2,000 บาท 

โซนเงียบ 22-25 Super มากกวา 35 น้ิว 1,500 บาท 
โซนหนา 31 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 

โซนหนา 32-34 Super มากกวา 35 น้ิว 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 

โซนหลัง 62-63 
71-74 

Super มากกวา 35 น้ิว 1,200 บาท 

 
*Stretch Seat 
-ไมอนุญาตใหเด็ก ทารก ผูสูงอายุเกิน 65 ปและผูพิการน่ัง 
-โซนเงียบไมอนุญาตใหเด็กนั่ง  
 คาน้ําหนัก กระเป�าสัมภาระเดินทางโหลดใตทองเครื่อง ตามที่สายการบินกําหนดแตละ
เสนทาง  (ไมเกินทานละ 20 กิโลกรัมเทาน้ัน) ถือข้ึนเครื่องได (ไมเกินทานละ 7 กิโลกรัม)  
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสญูเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และ
ทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 
 ซื้อน้ําหนักสัมภาระเพิ่มสายการบิน Nok Scoot(XW) (แจงอยางชากอนเดินทาง10วนั) มี
คาใชจายดังน้ี 
(ราคาตอทาน ตอเที่ยว) 
เพ่ิม 5 กก. 400 บาท / เพิ่ม10กก. 700 บาท /เพิ่ม 15กก.1,000 บาท/เพิ่ม 20กก.1,300 
บาท/เพิ่ม 30กก.2,350 บาท 
หมายเหตุ: สายการบินไมจํากัดจํานวนชิ้นในการโหลด แตกฎหมายการบินทั่วโลกให1ใบนน.
สูงสุดได 32กก./ชิ้น 
 คาธรรมเนียม น้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง    
 คามัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาโรงแรมท่ีพัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง)      
 คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 



 

 

 คาพาหนะเดินทางระหวางนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ    
 คาอาหารและเครื่องด่ืม ตามที่ระบุในรายการ  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 

บาท  (หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายุ
มากกวา 70 ป ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)  
(กรณีสงจอยหนาราน) 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น
ใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานัก  ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทาง
รัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา    ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 
1,700 บาท** 
  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
  คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป 
  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น
ใหกับคนไทย  
ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

ราคาทัวรนี้ไมรวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกดทองถิ่น  และหัวหนาทัวรจากเมืองไทย 
คาทิป จํานวน 1,500 บาท  *กรุณาย่ืนคาทิปใหกับหัวหนาทัวรทีส่นามบิน (วันแรก) *  

 
วิธีการชําระเงิน  
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชแีละ
สงหลักฐานการโอนเงินใหเจาหนาที่ที่ดูแลเสนทาง ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับ เงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง (ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน)  
3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 



 

 

การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทาน
ควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายใน
สวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  
 กรณีที ่นักทองเที ่ยวหรือเอเจนซี ่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื ่อนการเดินทาง 
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใด ๆ 
 กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท
อยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตาง ๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
ชวงเทศกาลหรือวันหยุดตอเน่ืองตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางนอย 45 วันทําการ  
ยกเลิกการเดินทางอยางนอย 30 วัน ทําการ คืนเงินคาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระแลว  
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดคาใชจาย 50% ของราคาทัวรในทุกกรณี 
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดในทุกกรณี ทั้งน้ี 
ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนาํ
เท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 
 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มี
การการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ัน 
เงื่อนไขอื่น ๆ 
- รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชนของลูกคาเปนสิ่งสําคัญ 
- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น หากทานถูกเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเปน
เหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม
คืนเงินบางสวนหรือทั้งหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทาน



 

 

ไมสามารถเดินทางตอไปได คณะทัวรทานอ่ืน ๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได 
จําเปนตองออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว แตทางตัวแทนบริษัทฯจะทําหนาที่ประสานงาน
และเจาหนาท่ีจะทําการติดตอและชวยเหลือทานเปนระยะ ๆ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที ่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุ
สุดวิสัยตาง ๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัด
หยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออํานาจการ
ควบคุมของบริษัทฯ และเจาหนาที่นั้น ๆ ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเที่ยวตามรายการ
ทัวร ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใด ๆทั้งสิ้น ทั้งคาเสียเวลา คาเสีย
โอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายท่ีบริษัทจายไปแลว เปนตน  
- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หรือบางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ท่ีไดระบุไวทั้งหมดแลว  
- เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใด 
ๆ ทั้งสิ้น 
- ถากรุปที่ทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวน
ตามที่กําหนดไว หรือสายการบินแจงยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัท
จะขอหักเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของประเทศที่ทานจะ
เดินทาง  (ถาโปรแกรมที่ทานเดินทางจะตองยื่นขอวีซา) 
- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจุบัน บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง 
คาประกันภัย คาธรรมเนียมนํ้ามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได
ปรับขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 
- เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เปนตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุไวบน
หนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการ
ออกตั๋วเครื่องบินไปแลวน้ัน ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได (ยกเวนบาง
สายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู
เดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ทั้งน้ีจะขึ้นอยูกับ
สายการบินเทาน้ัน) 



 

 

- บริษัทฯทําหนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัท
ขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหาย
ดังกลาวในระหวางการ ทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวา
ทานสละสิทธ์ิไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัว
เครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการที่ ทานชําระกับทางบริษัท
ฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบ
เหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการ 
ที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตาม
ความเหมาะสม และสถานการณตาง ๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย 
รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 
 

โปรดอานขอมูลทั้งหมดในรายการทัวรโดยละเอียด  
หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามกอนทําการจองทุกครั้ง 


