
 

 

รหัสทัวร  SNTSNT2000478  
ทัวรญ่ีปุ�น ฮอกไกโด เพาวเดอรสโนว 5 วัน 3 คืน (XW) 
หุบเขานรกจิโงคุดานิ - ชอปปم�งซัปโปโร 
มิตซุย เอาทเลต - โอตารุ - ตลาดปลาโจไก 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 1           : กรุงเทพมหานคร – สนามบินดอนเมือง          
 

23.30  น.      คณะพรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก Terminal 1 ชั้น 3 
อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคาทเตอรสารการบิน NOK SCOOT เจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการ
ตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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



 

 

รวมน้ําหนักสัมภาระถือข้ึนเครื่อง 7 กก./ทาน และสามารถโหลดใตเคร่ือง 20 กก./ทาน 
(หากตองการซ้ือน้ําหนักเพิ่ม ทานจะตองทําการซ้ือเพิ่ม) 
 
เที่ยวบินขาไป      XW146    เวลา  04.00 น. - 12.15 น. 
เที่ยวบินขากลับ   XW145    เวลา  14.55 น. - 20.25 น. 

วันที่ 2          : สนามบินนิวชิโตเสะ - เมืองโนโบริเบ็ทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ -  ภูเขาไฟโชวะชินซัง                                    
(-/SB/D)     สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน  คิโรโระ สกี รีสอรท - แชออนเซ็นธรรมชาติ         
 

04.00  น.        เหินฟ�าสู เมืองฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ�นโดยเท่ียวบินท่ี  XW 146 
15.12 น.    เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ  ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ�น (เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 2 
ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ินเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) 

สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�า
ฝนจะมีโทษจับและปรับ  หลังผานพิธีการตรวจคน 
เขาเมืองและศุลกากร รับกระเป�าและทําภารกิจสวนตัวเรียบรอยแลว    
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน(1) SET BOX 
จากน้ันเขาสู เมืองมอนเบ็ทสึ นําทานข้ึนรถโคชเพื่อเดินทางสู เมืองโนโบริเบทสึ ซ่ึงเปนเมืองท่ีมีช่ือเสียงดาน
บอนํ้าพุรอนประจําภูมิภาคฮอกไกโด บอน้ําพุรอนท่ีงดงามท่ีสุดไดแก บอจิโงคุดานิ ซ่ึงตั้งอยูทางทิศเหนือ 
บริเวณอุทยานแหงชาติชิโคสึ โทยา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จากน้ันนําทานสู หุบเขานรกจิโงคุดานิ หรือมีอีกช่ือหน่ึงท่ีเปนฉายาท่ีไดรับการขนานนามวา “Hell Valley”
ต้ังอยูเหนือยานบอน้ํารอนโนโบริเบทสึ ภายในจังหวัดฮอกไกโด เรียกไดวาเปนหุบเขาท่ีมีความงดงามอันเล่ือง
ชื่อ อีกท้ัง น้ํารอนในลําธารของหุบเขาแหงนี้มีแรธาตุกํามะถัน ซ่ึงก็เปนแหลงตนน้ําของยานบอน้ํารอนโนโบ
ริเบทสึน่ันเอง โดยคนท่ีช่ืนชอบการผจญภัยนาจะชอบท่ีน่ีไมนอย เพราะจะมีเสนทางตามหุบเขาสามารถเดินไต
ขึ้นเนินไปเร่ือยๆประมาณ 20-30 นาที วิ่งแรกท่ีจะเห็นก็จะเปนบอโอยุนุมะ ซ่ึงบอน้ีเปนเปนบอน้ํารอน
กํามะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส พอย่ิงข้ึนไปส่ิงที่สังเกตเห็นไดอยางชัดเจนก็ตรงท่ีจะมีบอน้ํารอนใหเห็น
กันอยูเรื่อยๆตลอดทาง ก็จะเปนบอเล็กๆ บางบอมีอุณหภูมิท่ีรอนกวา และยังมีบอโคลนอีกดวย น้ําท่ีไหลออก
จากบอโอยุนุมะ เปนลําธารเรียกวา “โอยุนุมะกาวาซ่ึงไหลผานป�านเปนแมน้ําหลายรอยเมตร ย่ิงในชวงฤดู
ใบไมเปล่ียนสีประมาณกลางเดือนตุลาคนของทุกป ย่ิงถือเปนชวงพีคสุดของการทองเท่ียวของท่ีน่ี เพราะเรา
จะไดเห็นเหลาตนไมนอยใหญท่ีอยูรายลอมเราเปล่ียนเปนสีแดงๆสมๆท่ัวท้ังพื้นท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ภูเขาไฟโชวะชินซัน ถือเปนภูเขาไฟท่ีเกิดข้ึนใหมของฮอกไกโด ท่ีไมธรรมดาตรงท่ี
ไดรับการจัดอันดับวามีอายุนอยท่ีสุดในประเทศญี่ปุ�น ดวยความท่ีภูเขาไฟแหงน้ีต้ังอยูใกลกับภูเขาไฟอุสุ ทําให
สามารถมองเห็นภูเขาไฟไดอยางชัดเจนจากจุดชมวิวภูเขาไฟอุสุโดยขึ้นกระเชาอูสุซันอีกดวย ความเปนมาของ
ภูเขาไฟแหงน้ีแรกเริ่มก็มาจากการเกิดข้ึนโดยการเกิดแผนดินไหวและกอตัวขึ้นบนพื้นที่ราบทุงขาวสาลี ท่ีมี
ความสูงอยูท่ี 290 เมตร โดยจะอยูในระหวางป ค.ศ. 1943-1945 นับเปนอีกหน่ึงภูเขาไฟท่ียังไมมอดดับ
สนิทและยังคงมีควันกํามะถันลอยอยูเหนือปลองภูเขาไฟใหเห็นจนถึงปจจุบัน 
 



 

 

จากน้ันตอดวย สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (ไมรวมคาเขา) ต้ังอยูใกลกับ สถานีกระเชาภูเขาไฟอุสุ คนท่ีรัก
เจาหมีสีน้ําตาลตองกรีดรองใหกับความนารักของหมีเหลาน้ี เพราะท่ีน่ีน้ันเปนสถานที่เพาะพันธุหมีสีน้ําตาลท่ีมี
ต้ังแตเจาหมีตัวนอยๆไปจนถึงหมีตัวโต ไมตองกลัววาหมีตัวโตจะดุรึเปลา เพราะหมีของท่ีน่ีเคาไดรับการดูแล
และฝกใหคุนเคยกับคน มีหมีโตเต็มวัยท่ีไมดุรายโชวลีลาออนขออาหารจากนักทองเท่ียว เปนภาพท่ีนารักนา
เอ็นดูทีเดียว ย่ิงใครอยากจะเห็นหมีตัวนอยๆอยางใกลชิดก็สามารถทําได เน่ืองจากท่ีน่ีน้ันเขาจะเปดให
นักทองเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ําตาลไดอยางใกลชิดผานกระจกใส หากยังไมจุใจมาท้ังทีอยากใกลที่สุด
เทาท่ีจะทําไดตองมายังโซน หองสังเกตการณพิเศษ”กรงมนุษย”  ซ่ึงจะมองเห็นหมีสีน้ําตาลเดินผานไปมา และ
ไดยินเสียงและกล่ินของหมีผานรูระบายอากาศเล็กๆ เราอาจจะเคยไปชมหมีในหลายๆท่ีท่ีแคเห็นอยางเดียว 
แตท่ีน่ีนักทองเท่ียวสามารถซ้ืออาหารมาป�อนเหลาหมีท้ังหลายไดอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําทุกทานเขาท่ีพักท่ี KIRORO SKI RESORT เพื่อ แชน้ําแรธรรมชาติ ภายในท่ีพักตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 บริการอาหารค่ํา(2)  ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเขาสูที่พัก ณ KIRORO SKI RESORT หรือ เทียบเทา 
 
วันที่ 3          : ลานสกีคิโรโระ รีสอรท - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี                          
(B/L/-)   - นาฬิกาไอน้ําโบราณ - รานกาแฟฮัลโหลคิตต้ี - ชอปปم�ง ถนนซาไกมาจิ - โรงงานช็อคโก
แลต - เมืองซัปโปโร 
เชา บริการอาหารเชา(3) ณ หองอาหารของโรงแรม 
  อิสระใหทานไดถายภาพ คิโรโระ สกีรีสอรท ในชวงฤดูหนาวที่ปกคลุมดวยหิมะแสนนุมราวกับปุยฝ�าย 
และสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจง ณ ลานสกี เพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ เชน สกี , สโนวบอรด , 
กระดานเล่ือนหิมะ ฯลฯ (ไมรวมคากิจกรรมตางๆไมรวมคาอุปกรณและไมรวมคาข้ึนกระเชากอนโดลา 
กิจกรรมตางๆข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศ)  หรือทานจะเลือกชอปปم�งที่โซนพลาซาคิโรโระ    รีสอรท ที่ถูก
เลือกเปนสถานท่ีหลักในการถายทําภาพยนตรเร่ือง “แฟนเดย แฟนกันแควันเดียว” คิโรโระ รีสอรท มาร
เก็ต เปนแหลงรวมขนมอรอยๆและสินคาที่ข้ึนช่ือของฮอกไกโดไวครบครันสามารถเลือกซื้อกลับไปเปน
ของฝากได และอีกจุดท่ีนาสนใจอีกจุดอยูบนยอดเขาอาซาริ ที่สูงจากระดับน้ําทะเล 1,800 เมตร มี
ระฆังแหงความรักที่ทานสามารถมาส่ันระฆังเพ่ือขอพรใหสมหวังในความรักไดอีกดวย 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากนั้นนําทานมุงหนาเขาสู เมืองโอตารุ เมืองทาสําคัญของเกาะฮอกไกโด อยูไมไกลจากซัปโปโร
สามารถเดินทางไปไดภายในเวลาเพียง 25 นาที จึงกลายเปนเมืองทองเที่ยวยอดนิยมอีกเมืองหนึ่ง 
ดวยจุดที่ต้ังของตัวเมืองสามารถมองเห็นอาวอิชิกะริที่อยูดานหนา ทัศนียภาพเทือกเขาที่ลอมรอบ
งดงามราวกับเปนเมืองแหงความฝน ตัวอาคารบานเรือนที่ยังคงอนุรักษตามลักษณะด้ังเดิม ชวงฤดู
หนาวนับเปนชวงที่คึกคักมาที่สุดของป ไมวาจะชมวิวมุมสูงบนกระเชาลอยฟ�า 
โอตารุเทนงุยะมะ เดินเพลินๆตามชายหาด ไปจนถึงมาเดินชมความงดงามที่คลองโอตารุ พรอมจิบ
เบียรโอตารุที่เปนอีกหน่ึงความภาคภูมิใจของเมืองแหงน้ี 
จากนั้นนําทานชมวิวริม คลองโอตารุ ถือเปนสถานที่ที่มีช่ือเสียงเปนอยางมาก ในอดีตถูกสรางข้ึนมา
เพื่อใชในการขนสงสินคาทางเรือ หากปจจุบันกลายเปนอีกหน่ึงแลนดมารกหลักของเมืองที่ไมวาใคร
ที่มาเยือนเมืองน้ีก็ตองมาเที่ยวชมยังคลองแหงน้ีใหได ไมวาจะดวยบรรยากาศที่ใหความรูสึกถึงความ
เกาแกและวิถีชีวิตชาวเมืองที่ยังคงอนุรักษตึกอาคารรอบๆใหคงเดิม คลองแหงน้ีมีความยาวถึง 1,140 
เมตรประดับตกแตงดวยโคมไฟสไตลวิคตอเรียนอยูท้ังสองฝم�งของถนน จุดที่เคยเปนคลังสินคาที่สราง
แนวอิฐดูดิบๆอารตๆของอดีตก็กลายมาเปนรานอาหารหรือคาเฟ�ชิคๆ ชวงเวลากลางวันเปนเสมือน
ศูนยรวมชาวเมืองจากการมีกิจกรรมตางๆที่เดนๆก็มีการลองเรืองชมวิวคลองโอตารุ ตอนเย็นๆของ
บางวันยังมีศิลปนมาแสดงดนตรีใหดู แตที่ไมพูดถึงไมไดเลยคือเดือนกุมภาพันธมีการจัดงาน “เทศกาล
แสงไฟริมคลองโอตารุ” ที่แตละปจะมีนักทองเที่ยวกวา 500,000 คนที่มาเพ่ืองานน้ีโดยเฉพาะ ซ่ึงจะมี
การจุดเทียนและเปดไฟสวางไสวไปทั่วทั้งบริเวณ แลดูสวยงามประหน่ึงออกมาจากเทพนิยายเลยก็วาได 

 
จากนั้น นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุ ไดรับการยกยองใหเปนอีกหน่ึงสถานที่
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่สําคัญของเมืองโอตารุจากการ 
ที่ถูกสรางข้ึนต้ังแตป ค.ศ.1912 ดวยตัวอาคารมีขนาดใหญเปนอิฐแดงดูเปลือยๆหากดูงดงามแปลกตา 
ส่ิงสะดุดตาที่เปนจุดสังเกตของพิพิธภัณฑแหงน้ีน่ันก็คือ นาฬิกาไอนํ้าโบราณสไตลอังกฤษที่ยังคงใชงาน
ไดมาถึงปจจุบันและเหลือเพียง 2 เรือนในโลกเทาน้ัน มาที่น่ีน่ีเดียวก็อาจจะจอดเพราะมีใหเดินถึง 3 ช้ัน 
ภายในตกแตงแบบผสมผสานทั้งความหรูหรา หากก็แฝงไปดวยบรรยากาศความอบอุน มีการจัดแสดง
กลองดนตรีโบราณและหลากสไตลกวา 25,000 ช้ิน อีกทั้งยังมีสวนจัดแสดงตุกตาคาระกุริ อันเปน
ตุกตาแบบด้ังเดิมของยุคศตวรรษที่ 17 ถึงศตวรรษที่ 19 ที่หาดูไดยากมากๆใหไดชมอีกดวย นอกจากนี้
ดานหนาพิพิธภัณฑยังมี “นาฬิกาไอน้ําโบราณ (Stream Clock)” สไตลอังกฤษ ที่เหลืออยูเพียง 2 
เรือนบนโลกเทาน้ัน 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (4) 
ตอดวย รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้  เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆของตัวการตูนดัง ใหทานไดเลือกซ้ือ
สินคาและถายรูปตามอัธยาศัย 
 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นอิสระชอปปم�ง ถนนซาไกมาจิ ต้ังอยูกลางเมืองโอตารุ ไมไกลจากคลองโอตารุ ที่ถือเปนแหลง
ทองเที่ยวแลนดมารกของเมืองน้ีมากนัก นับเปนถนนที่มีเสนหและเต็มเปم�ยมไปดวยเอกลักษมากๆเลย
นะคะ เนื่องจากตัวถนนเองไดรับการอนุรักษมาอยางดีเย่ียม จนกลายมาเปนถนนแหลงช็อปปم�งช่ือดัง
ของเมืองโอตารุอยางในปจจุบันนี้ ในระหวางชวงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ตนยุค 1900  เมือง
โอตารุเปนเมืองทาเรือ และการคาการขนสงที่หลากหลาย เต็มไปดวยบริษัทช้ิปปم�ง อาคารตางๆเปน
แบบสไตลตะวันตก ปจจุบันไดรับการดัดแปลงเปนรานคา รานอาหาร รานกาแฟ รานขายของที่ระลึก 
รานเส้ือผา และพิพิธภัณฑตางๆมากมาย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากนั้นนําทานสู โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ  ต้ังอยูที่เมืองซัปโปโร  โรงงานช็อคโกแลตแหงน้ี 
เปนโรงงานของบริษัท Ishiya บริษัทช็อกโกแลตของทองถ่ิน ผลิตภัณฑที่ข้ึนช่ือของบริษัท คือ คุกก้ี 
Shiroi Koibio คุกก้ีเนยสอดไสช็อกโกแลตขาวที่กินไปทีแทบละลายกับความอรอย ซ่ึงถือเปนของฝาก
ที่นิยมของฮอกไกโด ย่ิงชวงฤดูหนาวจะย่ิงสวยมากกวาปกติหลายเทา เพราะในชวงหนาหนาวน้ันที่
โรงงานแหงน้ีจะมีการเปดไฟ Illumination ดวยตึกเปนอาคารสไตลยุโรปจึงทําใหบรรยากาศน้ัน
เหมือนหลุดไปเดินอยูในเมืองโรแมนติคของยุโรปเลยทีเดียว โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะไมใชแค
โรงงานแบบที่คนหลายๆคนคิด เพราะดานในน่ีมีที่ใหเดินอยางเพียบ เพราะภายในบริเวณสวนสนุก
ประกอบดวย รานคา รานกาแฟ รานอาหาร และพิพิธภัณฑโรงงานช็อกโกแลตพรอมจําหนาย
ช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบ ที่สําคัญแคช็อปเฉยๆน่ีไมใชแนๆเน่ืองจากผูเขาชมสามารถสังเกต
กระบวนการผลิตคุกก้ีไดในระยะใกลๆ แถมยังมีกิจกรรมสนุกๆใหเราไดเขารวมกิจกรรมเวิรคชอปทํา
คุกก้ีดวยตนเองอีกดวย 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา เพื่อเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย 

 นําทานเขาสูที่พัก ณ TOKRU REI HOTEL  หรือ เทียบเทา 

วันที่ 4          : DUTY FREE - ศาลเจาฮอกไกโด - ที่ทําการรัฐบาลเกาฮอกไกโด - สวนโอโดริ -หอ
นาฬิกาซัปโปโร   (B/L/-)  - ซัปโปโรทาวเวอร - ชอปปم�ง ซูซูกิโนะ 

 เชา  บริการอาหารเชา(5) ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานสูการชอปปم�งสินคาคุณภาพท่ีรานคาปลอดภาษี DUTY FREE อยางอิสระซึ่งมีสินคาปลอดภาษีให
เลือกซ้ือมากมาย 
 
จากน้ันนําทานข้ึนรถโคชเพื่อเดินทางสู ศาลเจาฮอกไกโด ต้ังอยูท่ีเมืองซัปโปโร(Sapporo) เปนศาลเจาของ
ศาสนาพุทธนิกายชินโตท่ีมีความเกาแกของเกาะฮอกไกโดเลย เพราะท่ีศาลเจาแหงน้ีน้ันถูกสรางในชวงยุคเร่ิม
พัฒนาเกาะถาจะนับเปนปก็ประมาณป ค.ศ.1871ได ไมเพียงแคจะมาสักการะขอพรกับเทพเจาท่ีประทับ
ภายในศาลเจามากถึง4 องค แตดวยความท่ีตัวศาลเจาเองมีพื้นท่ีเช่ือมตอกับสวนมารุยามะทําใหถือไดวาเปน
จุดชมวิวเด็ดๆอีกแหงหน่ึงของเมือง ชวงท่ีสวยท่ีสุดตองยก ใหฤดูใบไมผลิเหมาะแกการชมดอกซากุระบาน 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําทานสู ที่ทําการรัฐบาลเกาฮอกไกโด สถานท่ีทางราชการท่ีสําคัญในยุคสมัยกอนท่ีต้ังอยูท่ีเมืองซัป
โปโร(Sapporo) นับเปนอาคารขนาดใหญแหงหน่ึงในไมก่ีอาคารของญี่ปุ�นในสมัยน้ัน ซ่ึงเม่ือกอนจะนิยม
สรางส่ิงปลูกสรางท่ีใหญโตขนาดน้ีกัน ท่ีน่ีเลยจะโดดเดนมามายาวนาน ส่ิงหน่ึงท่ีทําใหอาคาร 
มีเอกลักษณเฉพาะก็จากการที่มีสไตลการสรางแนวอิฐแดงดูแลวจะใหความรูสึกไมเปนทางการมากเกิน 
รูปแบบดานนอกอาจจะเนนผสมผสานตะวันตกอยู 
มากทีเดียว โดยท่ีน่ีน้ันถูกสรางข้ึนต้ังแตป ค.ศ.1888 ภายในตกแตงอยางหรูหรา ดานหนามีสัญลักษณดาวหา
แฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหยอมท่ีรมร่ืน เรียงรายดวยตนซากุระ และตนแปะกวย 

 

จากน้ันนําทานสูท่ี สวนสาธารณะโอโดริ ต้ังอยูใจกลางเมืองซัปโปโร ซ่ึงแยกเมืองออกเปนสองฝم�ง คือทางทิศ
เหนือและทิศใต มีท่ีจอดรถกวางประมาณ 
กิโลมตรคร่ึง กินพื้นท่ีถึง 12 บล็อกของเมืองน้ี สวนแหงน้ีในชวงฤดูรอนน่ีก็จะเปนเสมือนแหลงโอเอซิสของ
เมืองท่ีเต็มไปดวยความเขียวขจีและดอกไมหลากหลายสายพันธุ ย่ิงในชวงฤดูหนาวน่ีเรียกวาสําคัญมากๆ 
เพราะจะเปนสถานท่ีหลักในการจัดเทศกาลหิมะซัปโปโรน่ันเองคะ นอกจากจะไดด่ืมด่ํากับความรื่นร่ืนกับ
บรรยากาศแบบเย็นสบายๆกันในสวนแหงน้ีแลวน้ัน ทางดานทิศตะวันออกของสวนโอโดริ เปนท่ีต้ังของ ทีวี
ทาวเวอรซัปโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซ่ึงดานบนมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิวท่ี
สวยงามของสวนสาธารณะแหงน้ีและเมืองโดยรอบแบบ 360 องศง จุดชมวิวอยูท่ีความสูง 90 เมตร ชวง
กลางคืนมีความสวยงามมากเพราะตัวทาวเวอรจะเปดไฟประดับประดาเพ่ือความสวยงาม นับเปนสถานท่ีที่
นาสนใจอีกแหงหน่ึงของซัปโปโร 
 



 

 

 
 

 

 

 

 
จากน้ันนําทานสู หอนาฬิกาซัปโปโร นับเปนสัญลักษณของเมืองซัปโปโร ตัวอาคารของหอนาฬิกาสรางข้ึนตน
สมัยพัฒนาซัปโปโร ในป 1878 ซ่ึงต้ังอยูในเขตพื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรซัปโปโร ตัวเรือนนาฬิกาซ้ือมาจาก
กรุงบอสตัน โดยปจจุบันน้ันหอนาฬิกาแหงนี้ไดมีการปรับปรุงจนกลายมาเปนพิพิธภัณฑท่ีเปดใหนักทองเท่ียวท่ี
สนใจไดเขามาชมกัน ภายในน้ันมีการจัดแสดงเก่ียวกับประวัติศาสตรของส่ิงกอสราง โดยแบงออกเปน 2 ช้ัน 
ในสวนของช้ันท่ี 1 จะเนนการจัดแสดงเก่ียวกับเร่ืองราว เกร็ดความรู และประวัติศาสตรของเมืองซัปโปโร และ
ในสวนท่ีช้ัน 2 จะจัดแสดงเก่ียวกับนาฬิกา และยังมีสวนหองโถงสําหรับทําพิธีการตางๆท่ีกวางขวาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
จากน้ันนําทานสู ยานบันเทิงท่ีใหญท่ีสุดในฮอกไกโด ซูซูกิโนะ เต็มไปดวยรานคา5,000รานและรานอาหาร 
แสงไฟนีออนเรียงรายในเวลากลางคืน มีที่พักมากมายและเปนศูนยกลางการเดินทาง ดังน้ันคุณจะไมมีปญหา
ในการหารถโดยสารหรือรถไฟฟ�าใตดิน สถานท่ีน้ีด้ังเดิมสรางขึ้นในชวงปลายศตวรรษท่ี19 เดิมเปนบริเวณไฟ
สีแดงและปจจุบันมีรานเซ็กจํานวนมากยังคงอยู คุณสามารถเพลิดเพลินกับอาหารรสชาติหลากหลาย รวมถึง
Genghis Khanและเมนูปู มีส่ิงนาสนใจสําหรับนักทองเท่ียวจํานวนมาก มีเมืองธีมโอเอซิส NORBESA โดย
มีชิงชาสวรรคอยูบนหลังคา และเปนส่ิงดึงดูดนักทองเท่ียวแหลงใหมท่ีไดรับความนิยมสําหรับการทองเท่ียวซัป
โปโรยังมีทางเดินสําหรับชอปปم�ง"Tanukikoji"ท่ีอยูใกลกับซูซูกิโนะดวยเส้ือผาท่ีหลากหลายราน100เยนและ
รานของใชตางๆ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา เพื่อเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย 
 นําทานเขาสูที่พัก ณ TOKRU REI HOTEL  หรือ เทียบเทา 
 
วันที่ 5          : ตลาดปลาโจไก - ชอปปم�ง มิตซุย เอาทเลต - ถายรูปคูโดราเอมอน - สนามบินนิวชิโต
เสะ - สนามบินดอนเมือง    (B/-/-) 

 
เชา  บริการอาหารเชา(6) ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

นําทานสู ตลาดปลาโจไก และศูนยกลางตลาดขายสงเมืองซัปโปโร ทุกเชาจะมีผัก ผลไมเก็บมาสดๆ 
จากหลากหลายแหลงทั่วฮอกไกโด และปลาที่จับมาสดๆ  
จะถูกนํามายังศูนยกลางตลาดขายสงเมืองซัปโปโร ตลาดที่ผูกระจายสินคาไปซ้ืออยูถัดไป สวนตลาดที่
เปดสําหรับประชาชนทั่วไปคือที่น่ี ต้ังแตรานขายปลาสดๆ รานผลไม รานอาหารแหง รานปลาตากแหง
เค็ม และอ่ืนๆ เรียงรายกวา 60 ราน มีวัตถุดิบสดใหมคัดสรรมาอยางดีใหเลือกหาต้ังแต 6 โมงเชา 
นอกจากน้ี ยังพร่ังพรอมไปดวยรานอาหารทั้งรานซูชิและรานอาหารชุดที่ใชวัตถุดิบจากตลาด ไดล้ิมรส
อาหารของฤดูกาลน้ันๆ ในราคายอมเยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานสู มิตซุย เอาทเลตพารคต้ังอยูท่ีเมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวันออกของซัปโปโร
ท่ีสําคัญอยูใกลๆเสนทางท่ีไปยังสนามบิน New Chitoseมากๆ เรียกไดวาจะช็อปปم�งปดทายกอนกลับได
สบายๆ โดยหางสรรพสินคาของท่ีน่ีน้ันจะเปนรูปแบบ outlet mall ท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในฮอกไกโด มิสึอิ
เอาทเลตพารคน้ันเร่ิมเปดอยางเปนทางการต้ังแต ป 2012 มีท้ังแบรนดภายในประเทศรวมไปถึงแบรนด
ตางประเทศดังๆอีกเพียง ซ่ึงภายในหางมีรานคาแบรนดตางๆกวา 128 ราน รวมถึงรานคาปลอดภาษีอีกดวย 
ถาหิวก็ไมตองไปหาท่ีไหนใหเหน่ือยเพราะดานในยังจะมีศูนยอาหารขนาดใหญจุ 650 ท่ีน่ังท่ีมีเมนูข้ึนชื่อๆ
ทองถ่ินใหชิม แถมยังมีรานจําหนายสินคาพื้นเมืองและสินคาจากฟารมทองถ่ินประจําฮอกไกโดใหไดซ้ือของติด
ไมติดมืออีกดวย 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทุกทานมาถายรูปคูกับโดราเอมอน ต้ังอยูในสนามบิน นิวชิโตเสะ ของเกาะฮอกไกโด ใหทุกทานได
ถายรูปคูกับโดราเอมอนตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.00 น.     นําทานเดินทางสู สนามบินนิวชิโตเสะ  เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 
14.55 น.       เหินฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW 145 
20.35 น.     ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 



 

 

      
 
 
 
** หากทานท่ีตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที ่
 กอนทําการ  เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน ** 

 
อัตราคาบริการ 

***  จอยแลนดไมใชตั๋ว 14,990  บาท *** 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
* ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 7,500 บาท *    
**กรณีเด็กอายุเกิน 2 ใหคิดเปนผูใหญ (นับวันเกิดจากวันที่กลับจากญี่ปุ�น)** 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ินทานละ 1,600 บาท /
ทริป/ตอทาน*** 
 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษัทจะไมคืนมัด
จําไมวาดวยกรณีใด ๆทั้งสิ้น  
โปรดอานขอความใหถ่ีถวนกอนการจองทัวรทุกคร้ัง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 
 
หมายเหตุ 1. ต๋ัวเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญหองละ 2 – 3 คน พักเดี่ยวเพิ่ม(เพิ่มราคาตอ
ทาน) 

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด-ตํ่าสุด 

เดือน กุมภาพันธ - เดือน เมษายน 2563 
28 กุมภาพันธ - 3 มีนาคม 24,777 9,500 -6℃ - 3℃ 
13-17 มีนาคม 24,777 9,500 -7℃ - 1℃ 
20 – 24 มีนาคม 24,777 9,500 -2℃ - 4℃ 
25 – 29 มีนาคม 21,777 9,500 1℃ - 5℃ 
27 – 31 มีนาคม 25,777 9,500 1℃ - 5℃ 
1 – 5 เมษายน 25,777 9,500 7℃ - 1℃ 
1 – 5 เมษายน (Bus2) 25,777 9,500 7℃ - 1℃ 



 

 

2. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 
 

 

 
 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป – กลับ ช้ันประหยัด  เสนทางตามท่ีระบุไวในโปรแกรม  (ต๋ัวกรุป)  
 - ท่ีน่ังเปนไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุท่ีน่ังได ยกเวนการซ้ือท่ีน่ังเพิ่ม 
ซ้ือท่ีน่ังเพิ่ม สายการบิน Nok Scoot (XW) เสนทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ท่ีน่ัง พรอมชําระ
คาท่ีน่ังไดดังน้ี 

- ท่ีน่ังช้ัน ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ทาน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจงกอนเดินทาง
10วัน 
- ท่ีน่ังแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง10วัน มีคาใชจายและเง่ือนไข ดังน้ี 
*Stretch Seat 
-ไมอนุญาตใหเด็ก ทารก ผูสูงอายุเกิน 65 ปและผูพิการน่ัง 
-โซนเงียบไมอนุญาตใหเด็กน่ัง  
 คาน้ําหนัก กระเป�าสัมภาระเดินทางโหลดใตทองเคร่ือง ตามที่สายการบินกําหนดแตละเสนทาง  (ไม
เกินทานละ 20 กิโลกรัมเทาน้ัน) ถือข้ึนเครื่องได (ไมเกินทานละ 7 กิโลกรัม)  
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว 
กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 
 ซื้อน้ําหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot(XW) (แจงอยางชากอนเดินทาง10วัน) มีคาใชจายดังนี้ 

โซน แถวที่ ประเภทที่น่ัง Seat Pitch ราคาตอทาน ตอเท่ียว 
โซนเงียบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา 36 น้ิว 2,000 บาท 
โซนเงียบ 22-25 Super มากกวา 36 น้ิว 1,500 บาท 
โซนหนา 31 *Stretch(Front Row) มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 
โซนหนา 32-34 Super มากกวา 36 น้ิว 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 
โซนหลัง 62-63-71-74 Super มากกวา 36 น้ิว 1,200 บาท 



 

 

(ราคาตอทาน ตอเที่ยว) 
เพิ่ม 5 กก. 400 บาท / เพิ่ม10กก. 700 บาท /เพิ่ม 15กก.1,000 บาท/เพิ่ม 20กก.1,300 บาท/เพิ่ม 30
กก.2,350 บาท 
หมายเหตุ: สายการบินไมจํากัดจํานวนช้ินในการโหลด แตกฎหมายการบินท่ัวโลกให1ใบนน.สูงสุดได 32กก./
ชิ้น 
 คาธรรมเนียม น้ํามันเช้ือเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง    
 คามัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง) 
 คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 คาพาหนะเดินทางระหวางนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ    
 คาอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามที่ระบุในรายการ  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท  
(หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายุมากกวา 70 ป ทาง
บริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสัญญาฯ)  (กรณีสงจอยหนาราน) 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคน
ไทย ผูที่ประสงคจะพํานัก  ระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให
กลับมาใชวีซา    ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ 1,700 บาท** 
  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท
ทางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คาซักรีด มินิบารในหอง 
รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใช
บริการ) 
  คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,600 บาท/ทาน/ทริป 
  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคน
ไทย  
ผูที่ประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน 



 

 

                                                      ราคาทัวรนี้ไมรวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกดทองถ่ิน  และ
หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 
                                                  คาทิป จํานวน 1,600 บาท  *กรุณาย่ืนคาทิปใหกับหัวหนาทัวร
ที่สนามบิน (วันแรก) * 
วิธีการชําระเงิน  
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชีและสงหลักฐานการ
โอนเงินใหเจาหนาที่ท่ีดูแลเสนทาง ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับ เงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง (ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน)  
3. หากทานท่ีตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอน
ออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 
การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควรจัดเตรียม
คาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและต๋ัว
เคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง 
 กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอ
เจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใด
อยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทาง
โทรศัพทไมวากรณีใด ๆ 
 กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีช่ือในเอกสาร
การจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทํา
เร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการ
ชําระเงินคาบริการตาง ๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 
ชวงเทศกาลหรือวันหยุดตอเน่ืองตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางนอย 45 วันทําการ  
ยกเลิกการเดินทางอยางนอย 30 วัน ทําการ คืนเงินคาบริการ 100% ของคาบริการท่ีชําระแลว  
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดคาใชจาย 50% ของราคาทัวรในทุกกรณี 
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคาทัวรท้ังหมดในทุกกรณี ท้ังน้ี ทางบริษัทจะ



 

 

หักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว 
เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ีพักฯลฯ 
 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปท่ีมีการการันตีคา
มัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวร
ท้ังหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ัน 
 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ 

-               รายการทัวรสามารถปรับเปล่ียนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชนของลูกคาเปนส่ิงสําคัญ 
-             บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพื่อทองเท่ียวเทาน้ัน หากทานถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขา
เมืองของประเทศน้ัน ๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเปนเหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนือ
อํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนเงินบางสวนหรือท้ังหมดหากทาน
ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได คณะทัวรทานอ่ืน ๆ
รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได จําเปนตองออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว แตทางตัวแทน
บริษัทฯจะทําหนาท่ีประสานงานและเจาหนาท่ีจะทําการติดตอและชวยเหลือทานเปนระยะ ๆ 
-            บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใด ๆ ท้ังส้ิน  ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยตาง ๆ 
เชน การยกเลิกหรือการลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด 
หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเหนืออํานาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจาหนาท่ีน้ัน ๆ ท่ีจะ
สงผลทําใหเสียเวลาในการทองเท่ียวตามรายการทัวร ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณี
ใด ๆท้ังส้ิน ท้ังคาเสียเวลา คาเสียโอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายท่ีบริษัทจายไปแลว เปนตน  
-           กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมดหรือ
บางสวนใหกับทาน เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือวาทานได
ยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตาง ๆ ท่ีไดระบุไวท้ังหมดแลว  
-          เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
-          ถากรุปท่ีทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวนตามท่ี



 

 

กําหนดไว หรือสายการบินแจงยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัทจะขอหักเงิน
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของประเทศท่ีทานจะเดินทาง  (ถาโปรแกรมท่ีทาน
เดินทางจะตองย่ืนขอวีซา) 
-           อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปล่ียนคาบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาต๋ัว เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง คาประกันภัย 
คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับข้ึนในชวงใกลวันท่ีคณะจะ
เดินทาง 
-         เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินชุดน้ีเปนต๋ัวราคาพิเศษ (ต๋ัวกรุป) ตองเดินทางตามวันท่ีท่ีระบุไวบนหนาต๋ัว
เทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงใด ๆ ท้ังส้ิน และถาทางบริษัทไดดําเนินการออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลวน้ัน ไมสามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเดินทางได (ยกเวนบางสายการบิน ท่ีสามารถ
เปล่ียนแปลงรายช่ือผูเดินทางได เม่ือทานตองการเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเดินทางหลังจากออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ท้ังน้ีจะข้ึนอยูกับสายการบินเทาน้ัน) 
-          บริษัทฯทําหนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสงเม่ือ
เกิดการสูญหายของสัมภาระระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาวในระหวางการ 
ทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธ์ิไมสามารถเรียกรองขอ
คืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัวเคร่ืองบินขากลับซ่ึงยังไมไดใช ไมสามารถนํามา
ขอคืนเงินไดคาบริการท่ี ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับ
บริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอม
คณะตามรายการ ที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทัวร
ตามความเหมาะสม และสถานการณตาง ๆ ท้ังน้ีทางบริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึง
ประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 

 


