
 

 

รหัสทัวร GS2000419 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด โนโบริเบ็ตสึ แฟนแทสทิค พรีเมี่ยม 5 วัน 3 คืน (TG)  
หุบเขานรกจิโกคุดานิ | สวนหมีโชวะ | ศาลเจาฮอกไกโด  
โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ | อุทยานโมอาย | คลองโอตารุ 
 

 
 
 



 

 

บินดวยสายการบิน ไทยแอรเวย (TG) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
TG670 BKK(กรุงเทพ) – CTS(ชิโตเสะ) 23.45-08.30 
TG671 CTS(ชิโตเสะ) - BKK(กรุงเทพ) 10.30-15.30 

** โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. และ ถือข้ึนเครื่องบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 
ก.ก. ** 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)  (-/-/-)       
21.00  คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาท่ี 

2 สายการบินไทย เคานเตอร C เจาหนาที่บริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอม
กอนออกเดินทาง  
** ประเทศญี่ปุ �นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื ้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร 
ดานตรวจคนเขาเมือง ** 

 
 
วันที่ 2 
สนามบินนิวชิโตเสะ – หุบเขานรกจิโงคุดานิ – กระเชาอุสุซัง – สวนหมีโชวะ    
(-/L/D) 
23.45  น ําท านเดินทางสูสนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี ่ป ุ �น โดยสายการบิน THAI 

AIRWAYS เท่ียวบินที ่TG670 
 ** เที่ยวบินน้ี บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 



 

 

08.30  เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) 
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว 
จากนั้นเดินทางสู เมืองโนโบริเบ็ตสึ เปนเมืองในกิ่งจังหวัดอิบุริ ในจังหวัดฮอกไกโด 
ของประเทศญี่ปุ�น จัดตั้งในฐานะตําบล เมื่อ ค.ศ. 1961 ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใต
ของนครซัปโปโร นอกจากเมืองยังกินพื ้นที ่ของอุทยานแหงชาติชิโกะสึ - โทยะ 
บางสวนดวย เน่ืองดวยตัวเมืองเปนเมืองที่ต้ังอยูบนปากแมน้ําดังน้ันจึงมีพื้นที่คอนขาง
แคบ ซึ่งหางจากชายฝم�งราว 6 กิโลเมตร ยังเปนที่ตั้งของ โนะโบะริเบะสึ-ออนเซ็น ที่
ผูคนสามารถเพลิดเพลินกับนํ้าพุรอนจํานวนมาก โดยที่นี่เปนหนึ่งในรีสอรทที่มีชื่อเสีย
มากในประเทศญี่ปุ �น และถือเปน "เมืองนํ้าพุรอน" ที่ใหญที่สุดในในฮอกไกโด ซึ่ง
สถานที่แหงนี้ ยังเปนที่ตั้งของ หุบเขานรก จิโกกุดานิ นอกจากนี้ โนโบริเบ็ตสึ ยังเปน
ที่ต้ังของอุทยานหมีสีน้ําตาล ซึ่งเปนหมีเฉพาะถิ่นของฮกไกโด ซึ่งหมีสีน้ําตาล ที่ถือเปน
สัญลักษณอยางหน่ึงของเมืองน้ีอีกดวย   
นําทานเดินทางสู หุบเขานรก จิโกกุดานิ มีความหมายวาหุบเขาผานรก หุบเขาผา
นรก แหงนี้เกิดจากภูเขา   ไฟซึ่งยังไมดับจึงกอใหเกิดนํ้าพุรอนและบอโคลนเดือด อัน
เปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่ยังคงอยูชั่วกัลป� อุดมไปดวยแรกํามะถันซึ่งเกิดจาก
ความรอนใตดิน บริเวณดานบนของผิวดินจะมีแรกํามะถันสหลืองเปนจํานวนมาก

สวยงามแปลกตาแบบที่ไมเคยพบเห็นท่ีไหนมากอน  
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

นําทานนั่งกระเชาไฟฟ�าสูภูเขาไฟอุสุซาน   เปนภูเขาไฟที่ทําใหเกิดทะเลสาปโทยะ
ขึ้นมา จากหลักฐานพบวา ภูเขาไฟลูกนี้มีการปะทุขึ้นมาทุกๆ 20-50 ป ดังนั้นจึงทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภุมิทัศนของพื้นท่ีแถบนี้อยางตอเน่ือง ลาสุดมีการปะทุไปเมื่อป 
พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปลองภูเขาไฟที่ยังคุกรุนมีควันสีขาวลอยขึ้นมา
ตลอดเวลา (ขอสงวนสิทธ์ิในกรณียกเลิก ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 
สวนหมีโชวะชินซัง เพ่ือชมความนารักฉลาดแสนรูของหมีสีน้ําตาลนับ 100 ตัว ท่ีใกล
สูญพันธุและหาดูไดยาก ในญี่ปุ�นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเทานั้น ชาวไอนุเชื่อ
กันวาหมีสีนํ้าตาลนี่ถือเปนสัตวเทพเจาของพวกเขาอีกดวย อิสระใหทานชม จุดชมวิว
ไซโร ความสวยงามของเมืองฮาโกดาเตะยามคํ่าคืน ซึ่งเปนจุดชมวิวที่สวยที่สุดติด
อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ�น ซึ่งอยูบริเวณเดียวกัน เมื่อทานยืนอยูบนจุดชมวิว
ทานสามารถมองเห็นทะเลสาปโทยาโกะทั้งหมด ทะเลสาบกลางนํ้าที่โอบลอมดวย
ภูเขา 

 
 คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
 พักที่         Toya San Palace Hotel หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 3  
คิโรโระรีสอรท – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑเครื่องแกว – พิพิธภัณฑกลองดนตรี –ดิวต้ีฟรี       
(B/L/-)                                                     
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางไปสัมผัสกับ ลานสกีร ีสอรท KIRORO SKI RESORT ตั ้งอยู
ทามกลางขุนเขาท่ีปกคลุมดวยหิมะแสนนุม ใหทานสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจง ณ 
ลานสกี เพลิดเพลินกับกิจกรรมสกีที่หลากหลาย เชน สกี, สโนวบอรด,กระดานเลื่อน
หิมะ ฯลฯ (หมายเหตุ: คาทัวรไมรวมคากิจกรรมตางๆ ไมรวมคาอุปกรณและไมรวม
คากระเชากอนโดลา) หรือทานจะเลือกชอปปم�งที่โซนพลาซาคิโรโระ รีสอรทที่ถูกเลือก
เปนโลเคชั่นหลักในภาพยนตเรื่อง แฟนเดย แฟนกันแควันเดียวเรื่องแรกของคายจีดี
เอช ไดเปดมุมสวยทั่วสกีรีสอรทใชเปนสถานที่ถายทําใน location ตางๆ เชน  ระฆัง
แหงความรัก (Love Bell) ตั ้งอยูบนยอดเขาอะซาริ (Asari Peak) ของคิโรโระ รี
สอรท ระฆังนี้มีตํานานของความรักอันศักดิ์สิทธิ์ นักทองเที่ยวมักจะมาสั่นระฆัง แลว
อธิษฐานขอพรใหความรักสมหวังตลอดไป (การเดินทางขึ้นไปยัง ระฆังแหงความรัก 
ตองนั่งกระเชากอนโดลาขึ้นสูยอดเขาโดยระหวางทางจะเห็นตนไมและวิวหุบเขากวาง
ใหญ และเมื่อขึ้นไปถึงก็จะพบความสวยงามปรากฏตรงหนา พรอม ระฆังแหงความรัก 
ตั้งตระหงานอยู นอกจากจะเปนจุดใหคูรักมาตีระฆังขอพรเร่ืองความรักแลว ยังเปนจุด
ถายรูปที่สวยงามมากที่สุดแหงหน่ึงดวย) ลานสกี สําหรับนักสกีมืออาชีพและสมัครเลน 
สามารถเพลิดเพลินกับการเลนสกีและสโนวบอรด สมาชิกตัวนอยก็สามารถเลนสนุก
ไดเพราะมี Annie Kids Ski Academy โรงเรียนสอนสกีสําหรับเด็ก นอกจากนี้ยัง
มีกิจกรรมแสนสนุกในลานหิมะขนาดใหญ  Snow Parkและสุดทาย คิโรโระ รีสอรท 
มารเก็ตแหลงรวมขนมอรอยเเละสินคาที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโดไวครบซึ่งทานสามารถ 



 

 

ชอปปم�งกลับไปเปนของฝากได หมายเหตุ:กิจกรรมเลนสกีและกระเชากอนโดลาขึ้นอยู
กับปริมาณการทับถมของหิมะและสภาพอากาศ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นําทานสู เมืองโอตารุ โอตารุเปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสวนของ
เมืองตั้งอยูบนที่ลาดตํ่าของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเปนแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง 
คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณของเมือง
โอตารุ โดยมีโกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยู บรรยากาศ
สุดแสนโรแมนติก คลองแหงน้ีสรางเมื่อป 1923 โดยสรางขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช
สําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคามาเก็บไวที่โกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการ
ถมคลองครึ ่งหนึ ่งเพื ่อทําถนนหลวงสาย 17 แลวเหลืออีครึ ่งหนึ ่งไวเปนสถานที่
ทองเที่ยว มีการสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 
เมตร 

 



 

 

 นําทานชม พิพิธภัณฑเครื่องแกว โดยการเป�าแกวดวยเท  คนิคในแบบตางๆ จึงทํา
ใหเครื่องแกวที่ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกตางกัน จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑ
กลองดนตรี ซึ ่งมีอายุเกือบรอยป ทานสามารถชมกลองดนตรีในรูปแบบตางๆ 
สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบ
ทํากลองดนตรีในสไตลของตัวเองขึ้นมาเปนที่ระลึกหรือเปนของฝากใหคนรักไดอีก
ดวย 

 ร านคา Duty Free ใหทานไดซ ื ้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเชน 
เครื่องสําอางค โฟมลางหนา วิตามินตางๆ เซร่ัม คอลลาเจน ฯลฯ 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่ Sapporo Excel Hotel Tokyu หรือเทียบเทา  
 
 
วันที่ 4  
ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด – หอนาฬิกา – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร - ศาลเจาฮอกไกโด – 
โรงงานช็อคโกแลต – อุทยานโมอาย – เอาทเล็ต   (B/L/-) 
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

นําทานสู ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) 
เริ่มกอสรางเมื่อป พ.ศ. 2416 เปนอาคารสไตลนีโอบาร็อคอเมริกาที่ใชอิฐมากกวา 
2.5 ลานกอนเปนอิฐที่ทํามาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา ตึกนี้ผานการใชงาน มา
ยาวนานกวา 80 ปแตความงดงามที่เห็นนั้นไดรับการบูรณะซอมแซมใหมหลังจากถูก



 

 

ไฟไหมเม่ือป พ.ศ. 2454 แตดวยความสวยงามของสถาปตยกรรมที่หลงเหลืออยูไมกี่
แหง จึงไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเมื่อปพ.ศ. 
2512 
หอนาฬิกาซัปโปโร (The Clock Tower) เปนสัญลักษณทางประวัติศาสตรของซัป
โปโร (Sapporo) ไดกอสรางเสร็จในปค.ศ.1878 เปนอาคารที่ใชเพื่อการประชุม 
สาธิตของวิทยาลัยเกษตร Sapporo ที่ตอมาคือมหาวิทยาลัยฮอกไกโด (Hokkaido 
University) ในปจจุบัน และไดรับการประกาศใหเปนสมบัติทางวัฒนธรรมที่สําคัญ

ของชาติ เปดเปนพิพิธภัณฑใหเขาชม (ไมรวมคาเขาชม)  
 
ซัปโปโรท ีว ีทาวเวอร   (Sapporo TV Tower) สร างสถิติหอคอยโทรทัศน  
(Sapporo TV Tower) ที่สูงเปนอันดับ 4 ในญี่ปุ�นดวยความสูงกวา 147.2 เมตร 
หอคอยที่ไมไดเปนแคเสารับสงสัญญาณโทรทัศนในเมืองซัปโปโรเพียงอยางเดียว แต



 

 

ยังเปนเหมือนสัญลักษณประจําเมืองซัปโปโร เพราะดานบนหอคอยที่ความสูง 90.38 
เมตร สามารถขึ้นไปชมวิวเมืองซัปโปโรโดยรอบไดอีกดวย สวนบริเวณชั้น 2 และ 3 
จะเปนศูนยรวมของรานอาหารและของฝากมากมาย ซึ่งสวนนี้ไมตองเสียคาเขาชมแต
ในสวนของจุดชมวิวดานบนตองเสียคา  เขาชม 700 เยน (ไมรวมคาเขาชม) 

 
เดินทางสู ศาลเจาฮอกไกโด เดิมชื่อ ศาลเจาซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อใหสมกับความ
ยิ่งใหญของเกาะฮอกไกโด ศาลเจาชินโตนี้คอยปกปกษรักษา ใหชนชาวเกาะฮอกไกโด
มีความสงบสุขถึงแมจะไมไดมีประวัติศาสตรอันยาวนานเกาแกนับพันปดังเชนภูมิภาค
คันโต แต ท ี ่น ี ่ก ็ เป นท ี ่สาหรับให คนท องถิ ่นได กราบไหว สิ ่ ง ศักดิ ์สิทธิ ์ท ี ่อยู  

ณ ศาลเจาแหงน้ี เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจสืบไป 
 



 

 

โรงงานช็อกโกแลต ที่หมูบานอิชิยะ ซึ่งเปนแหลงผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุด
ของญี่ปุ�น ทานสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลตตางๆและที่พลาดไมไดเลยคือ ช็อกโกแลต
สีขาวแดคนรัก(Shiroi Koibito) ซึ่งเปนช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่เลยทีเดียว 
หรือเดินถายรูปเปนที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแตงดวยสวนดอกไมสวยงาม 
สไตลยุโรป นอกจากนี้ทานจะไดเลือกซื้อช็อคโกแลตที่หาซื้อที่ไหนไมได และทานก็ยัง

จะไดชมประวัติความเปนมาของโรงงาน (ไมรวมคาเขาสวนการผลิต)  
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟตขาปู 3 ชนิด!! 
จากนั้นนําทานชม อุทยานโมอาย ที่ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชื่อดังของ
โลก กอสรางตั้งแต ค.ศ. 1982 ไอเดียคลายวัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต 
ออกแบบรูปรางตั ้งใหอยู ในภูเขาของดอกลาเวนเดอร พระพุทธรูปเปนแนวคิด



 

 

โครงสรางจากการเรียงลําดับของจิตวิญญาณ องคพระมีชื่อวา อะตามะ ไดบุตสึ เปด
ใหเขาชมอยางเปน ทางการ เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2559 ที่ผานมา  
 
มิตชุย เอาทเล็ท เปนแหลงชอปปم�งที่มีพื้นที่ขนาดใหญแหงแรกของฮอกไกโด มีสินคา
แบรนดตางๆ จําหนายเสื้อผาผูหญิง ผูชาย เด็ก กระเป�า รองเทา และมีรานอาหารให
เลือกมากมายอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่ Sapporo Excel Hotel Tokyu หรือเทียบเทา 
  
วันที่ 5 
สนามบินชิโตเสะ – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ    (B/-/-) 
เชา           บริการอาหารเชาแบบ Set Box 
      ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินนิวชิโตเสะ  ประเทศญี่ปุ�น 
10.30        ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  

โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที ่TG671  ** บริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 

15.30  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพและความประทับใจ 
 
*********************************************************************************** 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) 

กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมี
การปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบนิ

ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร 
ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ หอง
ละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชตั๋ว
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

เดือน มีนาคม 2563 
26-30 มี.ค. 63 39,900 39,900 38,900 7,500 19,900 

เดือน เมษายน 2563 
1-5 เม.ย. 63 39,900 39,900 38,900 7,500 19,900 

17-21 เม.ย. 63 39,900 39,900 38,900 7,500 19,900 
 

** อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรม
เนียม 3,000 เยน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไม
ถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสม

และความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอน
เดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอนิ ** 

 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท ** (ไมมีที่

นั่งบนเครื่องบิน) 
 

** ทางบริษัทไมมีนโยบายเรียกเก็บเงินประกันใดๆทั้งสิ้นกอนออกเดินทางที่สนามบิน ** 
 

** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเที่ยว ประเทศ
ญี่ปุ�น ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง **  

 



 

 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณี
ถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจาก

ราคาทัวร ทานละ 100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 

** ประกาศสําคัญจากสายการบิน กรณีลูกคาผูเดินทางไมผานดานตรวจคนเขาเมือง
ประเทศปลายทาง ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับประเทศไทย ในสวนนี้อาจจําเปนตองมี
คาใชจายในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เที่ยวบินขากลับ รวมถึงคาบริการอื่นๆ 
รวมไปถึงคาปรับที่ทางประเทศปลายทาง เรียกเก็บเพ่ิม ไมวากรณีใดก็ตาม ลูกคาผู

เดินทางจําเปนตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นในสวนนี้เองทั้งหมด ** 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy 

Class) รวมถึงค าภาษีสนามบินและคาภาษีน ํ ้ามันทุกแหง กรณีต องการอัพเกรด 
Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดตอเจาหนาท่ี
เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง
อัตราคาบริการระบ ุ

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร ื ่องบิน สายการบิน THAI 
AIRWAYS อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยมีนํ้าหนักไมเกิน 
30 ก.ก.  และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งน้ี
เจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงาน

เทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่
ในโปรแกรม 



 

 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)  

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

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

ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ี
สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทาํ
ได ทั ้งนี ้ข ึ ้นอยู กับสายการบิน และ รุ นของเครื ่องบินแตละไฟลทที ่ใช บิน ซึ ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

× คาธรรมเนียมการขอวีซาทองเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจงใหยื่นขอวีซาแบบกระทันหันกอน
เดินทางตามจริง ประเทศญี่ปุ �น อนุญาตใหทานที่ถ ือหนังสือเดินทางไทย และมี
วัตถุประสงคเดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพ่ือการทองเที่ยว ไมจําเปนตองยื่นขอวีซา โดย
สามารถพํานักไดไมเกิน 90 วัน ตอครั้ง 

 
 
 



 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 

บาท และตัดที่น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วัน
ถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับ
ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม 
ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให
สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 
ของคาบริการที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการ
ทั้งหมด 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 กรุปเหมา หรือตัดกรุป ไมสามารถยกเลิกการเดินทางไดทุกกรณี 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี

ใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 
 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 

อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ทั้งนี ้ขึ ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปน
สําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 



 

 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก 
ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 
เงื่อนไขสําคัญอื่นๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวา
กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง 
ทั้งนี้ กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางาน
แลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทวัร 
, ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตร
โดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจ
มีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับ
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทาน
จําเปนตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆ
ทั้งสิ้น   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ี
เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพื่อให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม 
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง  



 

 

 กรุณาสงรายชื ่อผู เดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับ
เจาหนาที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจง
รายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมาย
และเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไม
สามารถเลื ่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตาม
กําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 
1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบ ุ

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน
กลับ  

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิม
มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควร
เผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได 
แวนกันแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา
ได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการ
ของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทน
ในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน 
หรือ สวนใดสวนหนึ ่งที ่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่



 

 

ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการ
จองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

- กรณีที่ทานถูกปฎเิสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจาย
ที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใด
สวนหน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนา
ใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจ
คนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี
ชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อ
ยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอย
แลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัวเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออก
บัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื ่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกนั 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกัน
ใหมากที่สุด  

- ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแต
ละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเดี ่ยว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพัก
แตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 



 

 

- กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับ
ขึ้นกอนวันเดินทาง  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการ
บิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ 
, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณี
ทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว** 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
 


