
 

 

รหัสทัวร SNT2000205 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด หิมะชุมฉ่ํา 6 วัน 4 คืน (XW) 
เทศกาลน้ําแข็งโซอุนเคียว | โอตารุ | หมูบานราเม็ง 
ชอปปم�งซัปโปโร | มิตซุย เอาทเลต | ตลาดปลาโจไก 
 

 



 

 

วันที่ 1      : กรุงเทพมหานคร - สนามบินดอนเมือง  (-/-/-) 
23.30  น.     คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก Terminal  
1 ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ  

เคาทเตอรสารการบิน NOK SCOOT เจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ และอํานวยความ
สะดวกดานเอกสารตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  สายการบิน NOK SCOOT ใชเคร่ือง BOEING 777-200 จํานวน 415  
                                                ที่น่ังจัดที่น่ังแบบ 3-4-3  
รวมน้ําหนักสัมภาระถือขึ้นเคร่ือง 7 กก./ทาน และสามารถโหลดใตเคร่ือง 20 กก./ทาน 
                      (หากตองการซื้อน้ําหนักเพ่ิม ทานจะตองทําการซื้อเพิ่ม) 

         เที่ยวบินขาไป      XW146    เวลา  04.00 น. - 12.15 น. 
         เที่ยวบินขากลับ   XW145    เวลา  14.55 น. - 20.25 น. 
 

วันที่2  :สนามบินนิวชิโตเสะ - เมืองอาซาฮิคาวา – สวนสัตวอะซาฮิยามา 
  - เทศกาลน้ําแข็งโอซุนเคียว  (-/SB/D) -  แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ             
04.00 น.       เหินฟ�าสู เมืองฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ�นโดยเท่ียวบินที ่ XW 146 
12.15 น.    เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ  ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวา
ประเทศไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) 
สําคัญ!!! ประเทศญ่ีปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ  หลังผานพิธีการตรวจคน 
เขาเมืองและศุลกากร รับกระเป�าและทําภารกิจสวนตัวเรียบรอยแลว    
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน(1) SET BOX 
นําทานขึ้นรถโคชเพื่อเดินทางสู เมืองอาซาฮิคาวา เมืองใหญที่ต้ังอยูตรงกลางของเกาะฮอกไกโด 
เปนเมืองใหญรองจากซัปโปโร ลอมรอบดวยเทือกเขาไดเซ็ตสึซันและแมน้ํานอยใหญ มีธรรมชาติ
สวยๆ ใหดูไดตลอด 4 ฤดู เมืองท่ีสามารถชื่นชมธรรมชาติและความเปนเมืองใหญไดในที่เดียวกัน
ในจังหวัดฮอกไกโดน้ันมีไมมากนัก หน่ึงในน้ันก็คือเมืองอาซาฮิคาวะ ที่ไมวาจะกิจกรรมแบบไหนก็มี
ใหครบ ทั้งการเดินเที่ยวชม หาของกิน ชอปปم�ง และอ่ืนๆ เมืองน้ีมีทั้งหมด ทําใหเมืองอาซาฮิคาวะ
ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวเพ่ิมขึ้นทุกป เมืองอาซาฮิคาวะมีการปลูกขาวและทําการเกษตร
เปนจํานวนมากเพราะมีน้ําบริสทุธิ์ที่ละลายจากน้ําแข็งของภูเขาหิมะและธารน้ําใตดิน ประกอบกับ
สภาพภูมิอากาศเย็นที่พอเหมาะพอดี ดวยความวาเปนเมืองที่ใหญเปนอับดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด 
ทําใหมีรานคาที่ขายขาวและผักที่ปลูกไดในเมือง และยังมีรานขายอาหารทะเลต้ังอยูมากมาย 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากน้ันนําทานสู สวนสัตวอะซาฮิยามา  เปนสวนสัตวทางตอนเหนือของประเภทญ่ีปุ�น ต้ังอยูที่
เมืองAsahikawa, Hokkaido โดยทั่วไปสวนสัตวในญ่ีปุ�นจะมีการแสดงของสัตวตางๆ แตสวน
สัตวAsahiyamaจะเนนการแสดงของพฤติกรรมของสัตว นักทองเที่ยวสามารถชมพฤติกรรมและ
การอยูอาศัยของสัตวจริงๆ การจัดแสดงแบบน้ีไดรับความนิยม โดยเฉพาะ  “อุโมงคแกวเพนกวิน” 
ซึ่งจะเปนอุโมงคที่จะผานบริเวณสระวายน้ําของฝูงเพนกวิน ทําใหรูสึกเหมือนไดเขาไปใกลชิดกับ
เพนกวิน อีกสวนหน่ึงที่ก็นาสนใจก็คือ “โดมแกวขนาดเล็ก” ซึ่งจะตั้งอยูตรงกลางของโซนหมีขั้วโลก
และหมาป�า จึงทําใหสามารถเห็นสัตวที่ไมไดเห็นงายๆอยางหมีขั้วโลกและหมาป�าแบบระยะใกล  
และสัตวอ่ืนๆจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ หมีขั้วโลก ลิง(apes) แมวใหญ และยีราฟ 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เทศกาลน้ําแข็งโซอุนเคียว เปนเทศกาลที่จัดขึ้นเปนประจําทุกปที่โซอุน
เคียวอนเซ็น ซึ่งต้ังอยูบริเวณเชิงหุบเขาโซอุนเคียว ที่โดงดังดวยวิวน้ําตกและหนาผาสูงชันถึง 24 
กิโลเมตรใจกลางเกาะฮอกไกโด ในชวงกลางวันแนะนําใหไปเดินเลนชมอนุสาวรียน้ําแข็งขนาดยักษ 
โดมน้ําแข็ง และอุโมงคน้ําแข็งความยาว 100 เมตรที่บริเวณลานน้ําแข็งกันกอน ซึ่งกระดานลื่น
น้ําแข็งน้ันเปนที่นิยมมากในหมูเด็กๆ และเมื่อถึงเวลากลางคืนจะมีการประดับไฟไลทอัพสีรุง หาก
มองจากจุดชมวิวจะเห็นภาพทิวทัศนสวยงามราวกับโลกแหงจินตนาการเลยทีเดียว สําหรับชวง
วันหยุดสุดสัปดาหจะมีการแสดงดอกไมไฟและมีการเปดบารเหลาญี่ปุ�นอีกดวย และหลังจากเที่ยว
เลนแลวขอแนะนําใหมาแชน้ําพุรอนที่โซอุนเคียวอนเซ็น เพื่ออบอุนรางกายใหคลายหนาวกันเปน
การปดทาย 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน    เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 



 

 

คํ่า     รับประทานอาหารเย็น(2) ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาสูที่พัก ณ  SOUNKYO VIEW RESORT    หรือ เทียบเทา 
 
วันที่ 3 : เมืองมอนเบ็ทสึ - ลองเรือตัดน้ําแข็งที่อะบาชิริ  - พิพิธภัณฑธารน้ําแข็ง   
- ชอปปم�ง อิออน  -  เมืองอาซาฮิคาวา  (B/-/D) - แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ  
เชา  บริการอาหารเชา(3) ณ หองอาหารของโรงแรม   
จากน้ันเขาสู เมืองมอนเบ็ทส ึเพ่ือนําทานไปสัมผัสประสบการณ ลองเรือตัดน้ําแข็ง น้ันถือเปน
กิจกรรมการทองเที่ยวท่ีไดรับความนิยมเปนอยางมากในเมือง Abashiri แผนน้ําแข็งขนาดใหญจะ
ลอยมาตามทะเลจากฝم�งประเทศรัสเซีย และเรือลํายักษก็จะว่ิงผาแผนน้ําแข็งยักษเหลาน้ีไป เปน
ภาพท่ีมหัศจรรยมากๆ ทานจะไดลองเรือสัมผัสอากาศที่หนาวเย็น พรอมชมทัศนียภาพของทะเลโอ
คอทสกและไดเห็นชีวิตของสัตวโลกในเขตหนาวเชน นกอินทรียทะเลหางขาว แมวน้ําเปนตน (การ
จะไดเห็นน้ําแข็งขั้วโลกหรือไมน้ัน ตองคอยดูประกาศกันวันตอวันเลย ซึ่งกอนขึ้นเรือจะมีการ
ประกาศติดไวตรงจุดขายต๋ัววาจะเห็นหรือไมเห็น จะไดไมตองลุน เน่ืองจากเปนเร่ืองของธรรมชาติ 
บางคร้ังวันน้ีมีน้ําแข็ง วันตอมาอาจไมมีแลว เพราะโดนคลื่นพัดออกไปไกลก็เปนได) 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานสู พิพิธภัณฑโอคอทสก ริวเฮียว (ธารน้ําแข็ง) เปนสถานท่ีทองเท่ียวในฮอกไกโด ที่
เนนธารน้ําแข็งและสัตวทะเลของทะเลโอคอทสก พิพิธภัณฑจะจัดแสดงธารน้ําแข็งจําลองภายใน 



 

 

หองท่ีมีอุณหภูมิ -15C ไฮไลทของท่ีน่ีก็คงจะเปนการจําลองการลอยมาของน้ําแข็งRyu-hyo ใน
สวนของตัวอาคารจะมีทั้งหมด 2 ช้ัน ช้ันแรกจะเนนไปที่นิทรรศการเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูใต
น้ําแข็ง เชน คลิโอเนะ หรือผีเส้ือทะเล สัตวตระกูลหอย และปลาที่ดูแปลกตาชนิดอ่ืนๆอีกมากมาย
ในสวนของช้ัน 2 ฉายวีดีโอเกี่ยวกับเรือตัดน้ําแข็ง ที่น่ียังจัดแสดงสัตวสตาฟอีกดวย นอกจากน้ีทาน
จะไดพบกับคลิโอเนะซึ่งเปนสัตวทะเลที่จะไดเห็นในฤดูกาลการเกิดธารน้ําแข็งเทาน้ันและสัตวชนิดน้ี
ถือวาเปนนางฟ�าของธารน้ําแข็ง 

นําทานขึ้นรถโคชกลับมายัง เมืองอาซาฮิคาวา จากน้ันนําทานอิสระชอปปم�ง อิออนศูนยกลางการช
อปปم�งขนาดใหญ หาง AEON ที่ฝงรากลึกอยูใน 
วิถีชีวิตของคนฮอกไกโดน้ันเปนชอปปم�งมอลลที่นาหลงไหลดวยปริมาณสินคาหลากหลายครบครัน
และยังมีสินคาลดราคาพิเศษทุกวันอีกดวย ที่น่ีไมเพียงแคจําหนายอาหารเทาน้ัน แตยังมีสินคาอ่ืนๆ 
อีกมากมายทั้งเส้ือผา เคร่ืองประดับ เคร่ืองสําอางและยา ใหไดเลือกสรรใชจาย 
 
  
 
 
 
 
 
 
กลางวัน    เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา(4) ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเขาสูที่พัก ณ SOUNKYO VIEW RESORT หรือ เทียบเทา 
 



 

 

 
วันที่ 4    :  หมูบานราเม็ง - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - พิพิธภัณฑกลอง
ดนตรี - นาฬิกาไอน้ําโบราณ -รานกาแฟ ฮัลโหล คิตต้ี  - กิจกรรมลานสก ีคิโรโระ รีสอรท 
– แชออนเซนธรรมชาติ  (B/-/D) 
เชา  บริการอาหารเชา(5) ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันนําทานชมสู หมูบานราเม็งอาซาฮิคาวา ที่ราเม็งของที่น่ีมีรสชาติอันเปนเอกลักษณและ
ไดรับการกลาวขานถึงความอรอยมายาวนานกวาทศวรรษ หมูบานราเม็งอาซาฮิคาวาไดถือกําเนิด
ขึ้นในป 1996 โดยรวบรวมรานราเม็งช่ือดังของเมืองอาซาฮิคาวาทั้ง 8 รานมาอยูรวมกันเปน
อาคารหลังคาเดียว  
ทานสามารถลิ้มลองรสชาติราเม็งแบบด้ังเดิมไดท่ีน่ี และยังมีหองเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความ
เปนมาขอหมูบานแหงน้ีใหทานไดเขามาศึกษาอีกดวย ทุกๆ รานจะสรางเอกลักษณเฉพาะตัวของ
รานตนเองขึ้นมาเพ่ือดึงดูดความสนใจของลูกคา เชน ราน Asahikawa Ramen Aoba ที่แสน
ภาคภูมิใจในความเปนราเม็งเจาที่เกาแกที่สุดในอาซาฮิคาวา หรือจะเปนราน Ramen Shop 
Tenkin ที่เช่ือมั่นในน้ําซุปของตัวเองวาเปนหน่ึงไมแพใครที่สําคัญ ราเม็ง ถือเปนอาหารเมนูยอด
นิยมของคนญี่ปุ�น เพราะดวยความท่ีกินงายและมีรสชาติที่หลากหลายจึงเปนที่ถูกใจของคนญี่ปุ�น
ทุกเพศทุกวัย 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานมุงหนาเขาสู เมืองโอตารุ เมืองทาสําคัญของเกาะฮอกไกโด อยูไมไกลจากซัปโปโรสามารถ
เดินทางไปไดภายในเวลาเพียง 25 นาที จึงกลายเปนเมืองทองเที่ยวยอดนิยมอีกเมืองหน่ึง ดวยจุด



 

 

ที่ต้ังของตัวเมืองสามารถมองเห็นอาวอิชิกะริที่อยูดานหนา ทัศนียภาพเทือกเขาที่ลอมรอบงดงาม
ราวกับเปนเมืองแหงความฝน ตัวอาคารบานเรือนที่ยังคงอนุรักษตามลักษณะด้ังเดิม ชวงฤดูหนาว
นับเปนชวงท่ีคึกคักมาที่สุดของป ไมวาจะชมวิวมุมสูงบนกระเชาลอยฟ�าโอตารุ 
เทนงุยะมะ เดินเพลินๆตามชายหาด ไปจนถึงมาเดินชมความงดงามท่ีคลองโอตารุ พรอมจิบเบียร
โอตารุที่เปนอีกหน่ึงความภาคภูมใิจของเมืองแหงน้ี 
จากน้ันนําทานชมวิวริม คลองโอตารุ ถือเปนสถานที่ที่มีช่ือเสียงเปนอยางมาก ในอดีตถูกสราง
ขึ้นมาเพ่ือใชในการขนสงสินคาทางเรือ หากปจจุบันกลายเปนอีกหน่ึงแลนดมารกหลักของเมืองที่ไม
วาใครที่มาเยือนเมืองน้ีก็ตองมาเท่ียวชมยังคลองแหงน้ีใหได ไมวาจะดวยบรรยากาศที่ใหความรูสึก
ถึงความเกาแกและวิถีชีวิตชาวเมืองที่ยังคงอนุรักษตึกอาคารรอบๆใหคงเดิม คลองแหงน้ีมีความ
ยาวถึง 1,140 เมตรประดับตกแตงดวยโคมไฟสไตลวิคตอเรียนอยูทั้งสองฝم�งของถนน จุดที่เคยเปน
คลังสินคาที่สรางแนวอิฐดูดิบๆอารตๆของอดีตก็กลายมาเปนรานอาหารหรือคาเฟ�ชิคๆ ชวงเวลา
กลางวันเปนเสมือนศูนยรวมชาวเมืองจากการมีกิจกรรมตางๆท่ีเดนๆก็มีการลองเรืองชมวิวคลองโอ
ตารุ ตอนเย็นๆของบางวันยังมีศิลปนมาแสดงดนตรีใหดู แตที่ไมพูดถึงไมไดเลยคือเดือนกุมภาพันธ
มีการจัดงาน “เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ” ที่แตละปจะมีนักทองเที่ยวกวา 500,000 คนที่มา
เพ่ืองานน้ีโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีการจุดเทียนและเปดไฟสวางไสวไปทั่วทั้งบริเวณ แลดูสวยงามประหน่ึง
ออกมาจากเทพนิยายเลยก็วาได 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุ ไดรับการยกยองใหเปนอีกหน่ึงสถานที่
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่สําคัญของเมืองโอตารุจากการที่ถูกสรางขึ้นต้ังแตป ค.ศ.1912 ดวย
ตัวอาคารมีขนาดใหญเปนอิฐแดงดูเปลือยๆหากดูงดงามแปลกตา ส่ิงสะดุดตาที่เปนจุดสังเกตของ
พิพิธภัณฑแหงน้ีน่ันก็คือ นาฬิกาไอน้ําโบราณสไตลอังกฤษที่ยังคงใชงานไดมาถึงปจจุบันและเหลือ
เพียง 2 เรือนในโลกเทาน้ัน มาที่น่ีน่ีเดียวก็อาจจะจอดเพราะมีใหเดินถึง 3 ช้ัน ภายในตกแตงแบบ
ผสมผสานทั้งความหรูหรา หากก็แฝงไปดวยบรรยากาศความอบอุน มีการจัดแสดงกลองดนตรี
โบราณและหลากสไตลกวา 25,000 ช้ิน อีกทั้งยังมีสวนจัดแสดงตุกตาคาระกุริ อันเปนตุกตาแบบ
ด้ังเดิมของยุคศตวรรษที่ 17 ถึงศตวรรษที่ 19 ที่หาดูไดยากมากๆใหไดชมอีกดวย นอกจากน้ี
ดานหนาพิพิธภัณฑยังมี “นาฬิกาไอน้ําโบราณ (Stream Clock)” สไตลอังกฤษ ที่เหลืออยูเพียง 2 
เรือนบนโลกเทาน้ัน 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
ตอดวย รานกาแฟ ฮัลโหล คิตต้ี  เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆของตัวการตูนดัง ใหทานได
เลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานสู คิโรโระ เพชรเม็ดงามใจกลางแหลงสกีแหงฮอกไกโดต้ังอยูบริเวณใจกลางของหุบ
เขาที่เปนแหลงเลนสกีสําคัญแหงหน่ึงของญ่ีปุ�นเปน 
ที่รูจักกันดีในหมูผูที่โปรดปรานการเลนกีฬาฤดูหนาว ดวยความขาวนุมละเอียดของหิมะ คิโรโระคือ
สถานที่ทองเที่ยวซึ่งคุณสามารถมาเยือนไดตลอดทั้งป  
มีรีสอรตหรูระดับ 5 ดาวรานอาหารและรานคาระดับโลก และกิจกรรมกลางแจงท่ีหลากหลายตอบ
โจทยการพักผอนของคุณไดหลากหลายรูปแบบ ผอนคลายหลังจากเลนสกี ดวยวิถีของชาวญี่ปุ�น 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
แทๆ ที่ คิโรโระ ออนเซ็น บอน้ําพุรอนจากภูเขาไฟซ่ึงไหลผานหมูบานอาคาอิกาวะแชกายในน้ํารอน
ที่อุดมไปดวยแรธาตุธรรมชาติในขณะที่เพลิดเพลินกับความงามของป�าดานหนาหรือจะเลือก
พักผอนดวยการขับพิษ หรือดีท็อกซ ที่ กังบังโยคุ (Ganbanyoku)ซึง่เปนหองซาวนา 
หินรอนและอีกจุดที่นาสนใจอีกจุดอยูบนยอดเขาอาซาริ ที่สูงจากระดับน้ําทะเล 1,800 เมตร มี
ระฆังแหงความรักที่ทานสามารถมาสั่นระฆังเพื่อขอพรใหสมหวังในความรักไดอีกดวย  
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน    เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา(6) ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเขาสูที่พัก ณ KIRORO RESORT หรือ เทียบเทา 



 

 

 
วันที่  5    :    โรงงานช็อคโกแลต - DUTY FREE - ศาลเจาฮอกไกโด - ที่ทําการรัฐบาลเกา 
ฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร - ซัปโปโรทาวเวอร - สวนโอโดริ - ช็อปปم�งซูซูกิโนะ  
- ทานุกิโฮจิ  (B-/-/) 
เชา  บริการอาหารเชา(7) ณ หองอาหารของโรงแรม   
จากน้ันนําทานสู โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ  ต้ังอยูที่เมืองซัปโปโร  โรงงานช็อคโกแล
ตแหงน้ี เปนโรงงานของบริษัท Ishiya บริษัทช็อกโกแลตของทองถิ่น ผลิตภัณฑท่ีขึ้นช่ือของบริษัท 
คือ คุกก้ี Shiroi Koibio คุกก้ีเนยสอดไสช็อกโกแลตขาวที่กินไปทีแทบละลายกับความอรอย ซึ่ง
ถือเปนของฝากที่นิยมของฮอกไกโด ยิ่งชวงฤดูหนาวจะย่ิงสวยมากกวาปกติหลายเทา เพราะในชวง
หนาหนาวน้ันที่โรงงานแหงน้ีจะมีการเปดไฟ Illumination ดวยตึกเปนอาคารสไตลยุโรปจึงทําให
บรรยากาศน้ันเหมือนหลุดไปเดินอยูในเมืองโรแมนติคของยุโรปเลยทีเดียว โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิ
โคอิบิโตะไมใชแคโรงงานแบบที่คนหลายๆคนคิด เพราะดานในน่ีมีที่ใหเดินอยางเพียบ เพราะ
ภายในบริเวณสวนสนุกประกอบดวย รานคา รานกาแฟ รานอาหาร และพิพิธภัณฑโรงงาน
ช็อกโกแลตพรอมจําหนายช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบ ที่สําคัญแคช็อปเฉยๆน่ีไมใชแนๆ
เน่ืองจากผูเขาชมสามารถสังเกตกระบวนการผลิตคุกกี้ไดในระยะใกลๆ แถมยังมีกิจกรรมสนุกๆให
เราไดเขารวมกิจกรรมเวิรคชอปทําคุกก้ีดวยตนเองอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
จากน้ันอิสระชอปปم�งสินคาคุณภาพท่ีรานคาปลอดภาษี DUTY FREE ซึ่งมีสินคาปลอดภาษีให
เลือกซื้อมากมาย 
นําทานขึ้นรถโคชเพื่อเดินทางสู ศาลเจาฮอกไกโด ต้ังอยูที่เมืองซัปโปโร(Sapporo) เปนศาล
เจาของศาสนาพุทธนิกายชินโตท่ีมีความเกาแกของเกาะฮอกไกโดเลย เพราะที่ศาลเจาแหงน้ีน้ันถูก
สรางในชวงยุคเร่ิมพัฒนาเกาะถาจะนับเปนปก็ประมาณป ค.ศ.1871ได ไมเพียงแคจะมาสักการะขอ
พรกับเทพเจาที่ประทับภายในศาลเจามากถึง4 องค แตดวยความที่ตัวศาลเจาเองมีพื้นที่เช่ือมตอ
กับสวนมารุยามะทําใหถือไดวาเปนจุดชมวิวเด็ดๆอีกแหงหน่ึงของเมือง ชวงท่ีสวยทีสุ่ดตองยก ให
ฤดูใบไมผลิเหมาะแกการชมดอกซากุระบาน  
 

 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานสู ท่ีทําการรัฐบาลเกาฮอกไกโด สถานที่ทางราชการที่สําคัญในยุคสมัยกอนที่ต้ังอยู
ที่เมืองซัปโปโร(Sapporo) นับเปนอาคารขนาดใหญแหงหน่ึงในไมกี่อาคารของญ่ีปุ�นในสมัยน้ัน ซึ่ง
เม่ือกอนจะนิยมสรางส่ิงปลูกสรางที่ใหญโตขนาดน้ีกัน ที่น่ีเลยจะโดดเดนมามายาวนาน ส่ิงหน่ึงท่ีทํา
ใหอาคาร 
มีเอกลักษณเฉพาะก็จากการที่มีสไตลการสรางแนวอิฐแดงดูแลวจะใหความรูสึกไมเปนทางการมาก
เกิน รูปแบบดานนอกอาจจะเนนผสมผสานตะวันตกอยู 
มากทีเดียว โดยที่น่ีน้ันถูกสรางขึ้นต้ังแตป ค.ศ.1888 ภายในตกแตงอยางหรูหรา ดานหนามี
สัญลักษณดาวหาแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหยอมที่รมร่ืน เรียงรายดวยตนซากุระ และตน
แปะกวย  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานสู หอนาฬิกาซัปโปโร นับเปนสัญลักษณของเมืองซัปโปโร ตัวอาคารของหอนาฬิกา
สรางขึ้นตนสมัยพัฒนาซัปโปโร ในป 1878 ซึ่งต้ังอยูในเขตพื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรซัปโปโร ตัว
เรือนนาฬิกาซื้อมาจากกรุงบอสตัน โดยปจจุบันน้ันหอนาฬิกาแหงน้ีไดมีการปรับปรุงจนกลายมาเปน
พิพิธภัณฑท่ีเปดใหนักทองเที่ยวที่สนใจไดเขามาชมกัน ภายในน้ันมีการจัดแสดงเก่ียวกับ
ประวัติศาสตรของส่ิงกอสราง โดยแบงออกเปน 2 ช้ัน ในสวนของช้ันที่ 1 จะเนนการจัดแสดง
เก่ียวกับเร่ืองราว เกร็ดความรู และประวัติศาสตรของเมืองซัปโปโร และในสวนที่ช้ัน 2 จะจัดแสดง
เก่ียวกับนาฬิกา และยังมีสวนหองโถงสําหรับทําพิธีการตางๆท่ีกวางขวาง  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ันนําทานชม ซัปโปโรทีวีทาวเวอร (Sapporo TV Tower) ต้ังอยูที่สวนโอโดริ ใจกลางเมือง
ซัปโปโร ลักษณะคลายๆ โตเกียวทาวเวอรแตมีขนาดเล็กกวา ซัปโปโรทีวีทาวเวอร (Sapporo TV 
Tower)  สูง 150 เมตร โดยช้ันที่สูงท่ีสุดซึ่งสามารถชมวิวเมืองซัปโปโรไดจะต้ังอยูที่ความสูง 90 
เมตรซึ่งเราสามารถขึ้นไปชมบรรยากาศของเมืองซัปโปโรจากมุมสูงไดอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานสูที่ สวนสาธารณะโอโดริ ต้ังอยูใจกลางเมืองซัปโปโร ซึ่งแยกเมืองออกเปนสองฝم�ง 
คือทางทิศเหนือและทิศใต มีที่จอดรถกวางประมาณ 
กิโลมตรคร่ึง กินพื้นที่ถึง 12 บล็อกของเมืองน้ี สวนแหงน้ีในชวงฤดูรอนน่ีก็จะเปนเสมือนแหลง
โอเอซิสของเมืองที่เต็มไปดวยความเขียวขจีและดอกไมหลากหลายสายพันธุ ย่ิงในชวงฤดูหนาวน่ี
เรียกวาสําคัญมากๆ เพราะจะเปนสถานที่หลักในการจัดเทศกาลหิมะซัปโปโรน่ันเองคะ นอกจากจะ
ไดด่ืมด่ํากับความร่ืนร่ืนกับบรรยากาศแบบเย็นสบายๆกันในสวนแหงน้ีแลวน้ัน ทางดานทิศ
ตะวันออกของสวนโอโดริ เปนที่ต้ังของ ทีวีทาวเวอรซัปโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 
เมตร ซึ่งดานบนมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของสวนสาธารณะแหงน้ีและเมือง
โดยรอบแบบ 360 องศง จุดชมวิวอยูท่ีความสูง  
90 เมตร ชวงกลางคืนมีความสวยงามมากเพราะตัวทาวเวอรจะเปดไฟประดับประดาเพ่ือความ
สวยงาม นับเปนสถานที่ที่นาสนใจอีกแหงหน่ึงของซัปโปโร 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

จากน้ันนําทานสู ยานบันเทิงท่ีใหญท่ีสุดในฮอกไกโด ซูซูกิโนะเต็มไปดวยรานคา5,000รานและ
รานอาหาร แสงไฟนีออนเรียงรายในเวลากลางคืน มีที่พักมากมายและเปนศูนยกลางการเดินทาง 
ดังน้ันคุณจะไมมีปญหาในการหารถโดยสารหรือรถไฟฟ�าใตดิน สถานที่น้ีด้ังเดิมสรางข้ึนในชวง
ปลายศตวรรษที่19 เดิมเปนบริเวณไฟสีแดงและปจจุบันมีรานเซ็กจํานวนมากยังคงอยู คุณสามารถ
เพลิดเพลินกับอาหารรสชาติหลากหลาย รวมถึงGenghis Khanและเมนูปู มีส่ิงนาสนใจสําหรับ
นักทองเท่ียวจํานวนมาก มีเมืองธีมโอเอซิส NORBESA โดยมีชิงชาสวรรคอยูบนหลังคา และเปน
สิ่งดึงดูดนักทองเท่ียวแหลงใหมที่ไดรับความนิยมสําหรับการทองเท่ียวซัปโปโรยังมีทางเดินสําหรับช
อปปم�ง"Tanukikoji"ทีอ่ยูใกลกับซูซูกิโนะดวยเส้ือผาที่หลากหลายราน100เยนและรานของใชตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
   เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย 
นําทานเขาสูที่พัก ณ TOKRU REI HOTEL  หรือ เทียบเทา 
 



 

 

วันที่ 6    :   ตลาดปลาโจไก - ชอปปم�งมิตซุย  เอาทเลต - ถายรูปคูโดราเอมอน - สนามบิน
นิวซิโตเสะ - สนามบินดอนเมือง                     (B/-/-) 
 
เชา  บริการอาหารเชา(8) ณ หองอาหารของโรงแรม   
นําทานสู ตลาดปลาโจไก และศูนยกลางตลาดขายสงเมืองซัปโปโร ทุกเชาจะมีผัก ผลไมเก็บมา
สดๆ จากหลากหลายแหลงทั่วฮอกไกโด และปลาที่จับมาสดๆ  
จะถูกนํามายังศูนยกลางตลาดขายสงเมืองซัปโปโร ตลาดที่ผูกระจายสินคาไปซื้ออยูถัดไป สวน
ตลาดที่เปดสําหรับประชาชนทั่วไปคือที่น่ี ต้ังแตรานขายปลาสดๆ รานผลไม รานอาหารแหง ราน
ปลาตากแหงเค็ม และอ่ืนๆ เรียงรายกวา 60 ราน มีวัตถุดิบสดใหมคัดสรรมาอยางดีใหเลือกหา
ต้ังแต 6 โมงเชา นอกจากน้ี ยังพร่ังพรอมไปดวยรานอาหารทั้งรานซูชิและรานอาหารชุดที่ใช
วัตถุดิบจากตลาด ไดลิ้มรสอาหารของฤดูกาลน้ันๆ ในราคายอมเยาว  
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานสู มิตซุย เอาทเลตพารค(Mitsui Outlet Park Sapporo)ต้ังอยูที่เมือง Kita-
Hiroshima ชานเมืองทิศตะวันออกของซัปโปโรที่สําคัญอยูใกลๆเสนทางท่ีไปยังสนามบิน New 
Chitoseมากๆ เรียกไดวาจะช็อปปم�งปดทายกอนกลับไดสบายๆ โดยหางสรรพสินคาของท่ีน่ีน้ันจะ
เปนรูปแบบ outlet mall เน่ืองจากที่น่ีน้ันขึ้นช่ือวาเปนoutlet mall ที่มีขนาดใหญท่ีสุดในฮอกไก
โด มิสึอิเอาทเลตพารคน้ันเร่ิมเปดอยางเปนทางการต้ังแต ป 2012 มีทั้งแบรนดภายในประเทศ
รวมไปถึงแบรนดตางประเทศดังๆอีกเพียง ซึ่งภายในหางมีรานคาแบรนดตางๆกวา 128 ราน 
รวมถึงรานคาปลอดภาษีอีกดวย  



 

 

ถาหิวก็ไมตองไปหาที่ไหนใหเหน่ือยเพราะดานในยังจะมีศูนยอาหารขนาดใหญจุ 650 ที่น่ังที่มีเมนู
ขึ้นช่ือๆทองถ่ินใหชิม แถมยังมีรานจําหนายสินคาพื้นเมืองและสินคาจากฟารมทองถ่ินประจําฮอก
ไกโด(Hokkaido Roko Farm Bridge)ใหไดซื้อของติดไมติดมืออีกดวย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทุกทานมาถายรูปคูกับโดราเอมอน ต้ังอยูในสนามบิน นิวชิโตเสะ ของเกาะฮอกไกโด ให
ทุกทานไดถายรูปคูกับโดราเอมอนตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
11.00 น.     นําทานเดินทางสู สนามบินนิวชิโตเสะ  เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 
14.55 น.      เหินฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW 
145 
20.35 น.     ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
                                                           ---------- 

 
 

 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ 

กอนทําการ  เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน ** 
อัตราคาบริการ 

***  จอยแลนดไมใชต๋ัว 16,990  บาท *** 
 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญหองละ 2-3 
ทาน 

พักเด่ียวเพ่ิม (ราคา
ตอทาน) 

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด-
ต่ําสุด 

เดือน กุมภาพันธ - เดือน เมษายน 2563 
14-19 กุมภาพันธ 
2563 

27,990 9,500.- 0℃ - 7℃ 

21-26  มีนาคม 
2563 

28,990 9,500.- 4℃ - 2℃ 

28 มีนาคม – 2 
เมษายน 2563 

29,990 9,500.- 1℃ - 5℃ 

30 มีนาคม – 4 
เมษายน 

29,990 9,500.- 7℃ - 1℃ 



 

 

การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บริษัทฯ  

ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
* ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 7,500 บาท *    

**กรณีเด็กอายุเกิน 2 ใหคิดเปนผูใหญ (นับวันเกิดจากวันที่กลับจากญ่ีปุ�น)** 
 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่นทานละ 
1,800 บาท /ทริป/ตอทาน*** 

 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษัท

จะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใด ๆทั้งส้ิน  
โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกคร้ัง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 

 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 

2. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 
 

 
 
 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป – กลับ ช้ันประหยัด  เสนทางตามที่ระบุไวในโปรแกรม  (ต๋ัวกรุป)  
 - ที่น่ังเปนไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่น่ังได ยกเวนการ
ซื้อท่ีน่ังเพิ่ม 
ซื้อท่ีน่ังเพิ่ม สายการบิน Nok Scoot (XW) เสนทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ที่น่ัง 
พรอมชําระคาที่น่ังไดดังน้ี 



 

 

- ที่น่ังช้ัน ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ทาน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจงกอน
เดินทาง10วัน 
- ที่น่ังแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง10วัน มีคาใชจายและเง่ือนไข ดังน้ี 

โซน แถวที่ ประเภทที่น่ัง Seat Pitch 
โซนเงียบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา 36 น้ิว 
โซนเงียบ 22-25 Super มากกวา 36 น้ิว 
โซนหนา 31 *Stretch(Front Row) มากกวา 36 น้ิว 
โซนหนา 32-34 Super มากกวา 36 น้ิว 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกวา 36 น้ิว 
โซนหลัง 62-63 71-74 Super มากกวา 36 น้ิว 

*Stretch Seat 
-ไมอนุญาตใหเด็ก ทารก ผูสูงอายุเกิน 65 ปและผูพิการน่ัง 
-โซนเงียบไมอนุญาตใหเด็กน่ัง  
 คาน้ําหนัก กระเป�าสัมภาระเดินทางโหลดใตทองเคร่ือง ตามที่สายการบินกําหนดแตละเสนทาง  
(ไมเกินทานละ 20 กิโลกรัมเทาน้ัน) ถือข้ึนเคร่ืองได (ไมเกินทานละ 7 กิโลกรัม)  
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และทรัพยสิน
สวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 
 ซื้อน้ําหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot(XW) (แจงอยางชากอนเดินทาง10วัน) มี
คาใชจายดังน้ี 
(ราคาตอทาน ตอเท่ียว) 
เพ่ิม 5 กก. 400 บาท / เพิ่ม10กก. 700 บาท /เพิ่ม 15กก.1,000 บาท/เพิ่ม 20กก.1,300 
บาท/เพ่ิม 30กก.2,350 บาท 
หมายเหตุ: สายการบินไมจํากัดจํานวนช้ินในการโหลด แตกฎหมายการบินท่ัวโลกให1ใบนน.สูงสุด
ได 32กก./ช้ิน 
 คาธรรมเนียม น้ํามันเช้ือเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง    
 คามัคคุเทศกทองถ่ินผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง) 
 คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 



 

 

 คาพาหนะเดินทางระหวางนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ    
 คาอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามที่ระบุในรายการ  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท  
(หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายุมากกวา 70 ป 
ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสัญญาฯ)  (กรณีสงจอยหนาราน) 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับ
คนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานัก  ระยะส้ันในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาล
ประกาศใหกลับมาใชวีซา    ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 1,700 
บาท** 
  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คาซักรีด มินิบารในหอง 
รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการ
ใชบริการ) 
 
  คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,800 บาท/ทาน/ทริป 
  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับ
คนไทย  
ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

ราคาทัวรน้ีไมรวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกดทองถิ่น  และหัวหนาทัวรจากเมืองไทย 
คาทิป จํานวน 1,800 บาท  *กรุณาย่ืนคาทิปใหกับหัวหนาทัวรที่สนามบิน (วันแรก) * 

วิธีการชําระเงิน  
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชีและสง
หลักฐานการโอนเงินใหเจาหนาที่ท่ีดูแลเสนทาง ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับ เงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง (ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน)  
3. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ



 

 

เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 
การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาท่ีพักและต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
การยกเลิกและการเปล่ียนแปลง 
 กรณีที่นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสาร
การยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร 
ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใด ๆ 
 กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยาง
ใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตาง ๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
ชวงเทศกาลหรือวันหยุดตอเน่ืองตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางนอย 45 วันทําการ  
ยกเลิกการเดินทางอยางนอย 30 วัน ทําการ คืนเงินคาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระแลว  
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดคาใชจาย 50% ของราคาทัวรในทุกกรณ ี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดในทุกกรณี ทั้งน้ี ทาง
บริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการทีชํ่าระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียว
ใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 
 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการ
การันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไมอาจขอคืน
เงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงิน
มัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ัน 
เง่ือนไขอ่ืน ๆ 
-               รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชนของลูกคาเปนส่ิงสําคัญ 



 

 

-             บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน หากทานถูกเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ัน ๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเปน
เหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืน
เงินบางสวนหรือทั้งหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไม
สามารถเดินทางตอไปได คณะทัวรทานอ่ืน ๆรวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได 
จําเปนตองออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว แตทางตัวแทนบริษัทฯจะทําหนาที่ประสานงานและ
เจาหนาที่จะทําการติดตอและชวยเหลือทานเปนระยะ ๆ 
-            บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใด ๆ ทั้งส้ิน  ในกรณีท่ีเกิดเหตุ
สุดวิสัยตาง ๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุด
งาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออํานาจการควบคุมของ
บริษัทฯ และเจาหนาที่น้ัน ๆ ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเท่ียวตามรายการทัวร ผูเดินทาง
ไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใด ๆท้ังส้ิน ทั้งคาเสียเวลา คาเสียโอกาส คาเสีย
ความรูสึก และคาใชจายที่บริษัทจายไปแลว เปนตน  
-           กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน
ทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดแลว  
-          เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใด ๆ 
ทั้งส้ิน 
-          ถากรุปที่ทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวน
ตามที่กําหนดไว หรือสายการบินแจงยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัทจะ
ขอหักเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของประเทศที่ทานจะเดินทาง  
(ถาโปรแกรมที่ทานเดินทางจะตองย่ืนขอวีซา) 
-           อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนคาบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาต๋ัว เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง 
คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับ
ขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง 
-         เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินชุดน้ีเปนต๋ัวราคาพิเศษ (ต๋ัวกรุป) ตองเดินทางตามวันท่ีที่ระบุไวบน



 

 

หนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งส้ิน และถาทางบริษัทไดดําเนินการ
ออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลวน้ัน ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได (ยกเวนบางสาย
การบิน ท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูเดินทาง
หลังจากออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ทั้งน้ีจะขึ้นอยูกับสายการ
บินเทาน้ัน) 
-          บริษัทฯทําหนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัท
ขนสงเม่ือเกิดการสูญหายของสัมภาระระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหาย
ดังกลาวในระหวางการ ทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวา
ทานสละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัว
เคร่ืองบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการที่ ทานชําระกับทางบริษัทฯ 
เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาด
เชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการ ที่ระบุไว ทาน
จะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม 
และสถานการณตาง ๆ ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน
สูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 
 


