
 

 

รหัสทัวร SNT2000211 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด ไอ วอน สโนว 6 วัน 4 คืน (XW) 
ลองเรือตัดน้ําแข็ง | สวนสัตวอะซาฮิยามะ | หมูบานราเม็ง | ลานสโนว 
ยานทานุกิโคจิ | เมืองโอตารุ | โรงงานช็อคโกแลต | หุบเขานรกจิโงคดุานิ 
 

 



 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สายการบิน NOK SCOOT ใชเคร่ือง BOEING 777-200 จํานวน 415 ที่น่ัง 

จัดที่น่ังแบบ 3-4-3  
รวมน้ําหนักสัมภาระถือขึ้นเคร่ือง 7 กก./ทาน และสามารถโหลดใตเครื่อง 20 กก./ทาน  

(หากตองการซื้อน้ําหนักเพ่ิม ทานจะตองทําการซื้อเพ่ิม) 
 

วนัที� � :     กรุงเทพ  สนามบินดอนเมือง   (-/-/-) 



 

 

 
 
 

 
 
 

04.00 น.   เหินฟ�าสู เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�นโดยเท่ียวบินที่  XW 146 
12.15 น.    เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ  ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวา
ประเทศไทย 2 ช.ม.   กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัด
หมาย) 
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ  หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับ
กระเป�าและทําภารกิจสวนตัวเรียบรอยแลว    
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (1) SET BOX 
นําทานขึ้นรถโคชเพื่อเดินทางสู เมืองอาซาฮิคาวา เมืองใหญที่ตั้งอยูตรงกลางของเกาะฮอก
ไกโด เปนเมืองใหญรองจากซัปโปโร ลอมรอบดวยเทือกเขาไดเซ็ตสึซันและแมนํ้านอยใหญ มี
ธรรมชาติสวยๆ ใหดูไดตลอด 4 ฤดู เมืองที่สามารถชื่นชมธรรมชาติและความเปนเมืองใหญ
ไดในที่เดียวกันในจังหวัดฮอกไกโดน้ันมีไมมากนัก หน่ึงในน้ันก็คือเมืองอาซาฮิคาวะ ที่ไมวาจะ
กิจกรรมแบบไหนก็มีใหครบ ทั้งการเดินเที่ยวชม หาของกิน ชอปปم�ง และอื่นๆ เมืองนี ้มี
ทั้งหมด ทําใหเมืองอาซาฮิคาวะไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกป เมืองอาซาฮิคา
วะมีการปลูกขาวและทําการเกษตรเปนจํานวนมากเพราะมีนํ้าบริสุทธิ์ที่ละลายจากนํ้าแข็งของ
ภูเขาหิมะและธารนํ้าใตดิน ประกอบกับสภาพภูมิอากาศเย็นที่พอเหมาะพอดี ดวยความวา
เปนเมืองที่ใหญเปนอับดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด ทําใหมีรานคาที่ขายขาวและผักที่ปลูกไดใน
เมือง และยังมีรานขายอาหารทะเลต้ังอยูมากมาย 

 วนัที�� :  สนามบินนิวชิโตเสะ – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมง็ – เทศกาลนํ�าแข็งโซอุนเคียว      (-/SB/-)  

à·ÕèÂÇºÔ¹¢Òä»     XW 146   àÇÅÒ 04.00 ¹. - 12.15 ¹.   
à·ÕèÂÇºÔ¹¢Ò¡ÅÑº   XW 145   àÇÅÒ 14.55 ¹. - 20.35 ¹. 



 

 

 
จากนั้นนําทานชมสู หมูบานราเม็งอาซาฮิคาวา ที่ราเม็งของที่นี่มีรสชาติอันเปนเอกลักษณ
และไดรับการกลาวขานถึงความอรอยมายาวนานกวาทศวรรษ หมูบานราเม็งอาซาฮิคาวาได
ถือกําเนิดขึ้นในป 1996 โดยรวบรวมรานราเม็งชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาวาทั้ง 8 รานมาอยู
รวมกันเปนอาคารหลังคาเดียว หมูบานราเม็งที่รวบรวมรานดังขั้นเทพไวในที่เดียว และยังมี
หองเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเปนมาขอหมูบานแหงนี้ใหสําหรับผูที่สนใจไดมาศึกษาอีก
ดวย ทุกๆ รานจะสรางเอกลักษณเฉพาะตัวของรานตนเองขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของ
ลูกคา เชน ราน Asahikawa Ramen Aoba ที ่แสนภาคภูมิใจในความเปนราเม็งเจาที่
เกาแกที่สุดในอาซาฮิคาวา หรือจะเปนราน Ramen Shop Tenkin ที่เชื่อมั่นในนํ้าซุปของ
ตัวเองวาเปนหนึ่งไมแพใครที่สําคัญ ราเม็ง ถือเปนอาหารเมนูยอดนิยมของคนญี่ปุ�น เพราะ
ดวยความท่ีกินงายและมีรสชาติที่หลากหลายจึงเปนที่ถูกใจของคนญี่ปุ�นทุกเพศทุกวัย 



 

 

 
จากนั้นนําทานเดินทางสู เทศกาลนํ้าแข็งโซอุนเคียว เปนเทศกาลที่จัดขึ้นเปนประจําทุกปที่
โซอุนเคียวอนเซ็น ซึ่งตั้งอยูบริเวณเชิงหุบเขาโซอุนเคียว ที่โดงดังดวยวิวนํ้าตกและหนาผาสูงชัน
ถึง 24 กิโลเมตรใจกลางเกาะฮอกไกโด ในชวงกลางวันแนะนําใหไปเดินเลนชมอนุสาวรียน้ําแข็ง
ขนาดยักษ โดมนํ้าแข็ง และอุโมงคนํ้าแข็งความยาว 100 เมตรที่บริเวณลานนํ้าแข็งกันกอน ซึ่ง
กระดานลื่นน้ําแข็งน้ันเปนที่นิยมมากในหมูเด็กๆ และเมื่อถึงเวลากลางคืนจะมีการประดับไฟไลท
อัพสีรุง หากมองจากจุดชมวิวจะเห็นภาพทิวทัศนสวยงามราวกับโลกแหงจินตนาการเลยทีเดียว 
สําหรับชวงวันหยุดสุดสัปดาหจะมีการแสดงดอกไมไฟและมีการเปดบารเหลาญี่ปุ�นอีกดวย และ
หลังจากเที่ยวเลนแลวขอแนะนําใหมาแชนํ้าพุรอนที่โซอุนเคียวอนเซ็น เพื่ออบอุนรางกายให
คลายหนาวกันเปนการปดทาย 

 
 



 

 

คํ่า เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
 นําทานเขาสูที่พัก ณ  SOUNKYO VIEW RESORT    หรือ เทียบเทา 
 
 
 
เชา  บริการอาหารเชา(2) ณ หองอาหารของโรงแรม   
จากนั้นเขาสู เมืองมอนเบ็ทสึ เพื่อนําทานไป ลองเรือตัดนํ้าแข็ง Aurora นั้นถือเปนกิจกรรม
การทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากในเมือง Abashiri แผนนํ้าแข็งขนาดใหญจะลอย
มาตามทะเลจากฝم�งประเทศรัสเซีย และเรือ Aurora ลํายักษก็จะวิ่งผาแผนน้ําแข็งยักษเหลาน้ีไป 
เปนภาพที่มหัศจรรยมากๆ ทานจะไดลองเรือสัมผัสอากาศที่หนาวเย็น พรอมชมทัศนียภาพของ
ทะเลโอคอทสก และไดเห็นชีวิตของสัตวโลกในเขตหนาว เชน นกอินทรียทะเลหางขาว แมวนํ้า 
เปนตน (การจะไดเห็นน้ําแข็งขั้วโลกหรือไมน้ัน ตองคอยดูประกาศกันวันตอวันเลย ซึ่งกอนขึ้นเรือ
จะมีการประกาศติดไวตรงจุดขายต๋ัววาจะเห็นหรือไมเห็น จะไดไมตองลุน เน่ืองจากเปนเรื่องของ
ธรรมชาติ บางครั้งวันน้ีมีน้ําแข็ง วันตอมาอาจไมมีแลว เพราะโดนคลื่นพัดออกไปไกลก็เปนได) 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (3) 
จากนั้นนําทานสู พิพิธภัณฑโอคอทสก ริวเฮียว (ธารนํ้าแข็ง) เปนสถานที่ทองเที่ยวในฮอกไก
โด ที่เนนธารนํ้าแข็งและสัตวทะเลของทะเลโอคอทสก พิพิธภัณฑจะจัดแสดงธารนํ้าแข็งจําลอง
ภายในหองที่มีอุณหภูมิ -15C ไฮไลทของที่นี่ก็คงจะเปนการจําลองการลอยมาของนํ้าแข็งRyu-

วนัที� � :    เมืองมอนเบ็ทสึ - ล่องเรือตัดนํ�าแข็งที�อะบาชิริ – พพิธิภัณฑ์ธารนํ�าแข็ง – AEON MALL – เมืองอาซาฮิคาว่า      (B/L/-) 



 

 

hyo ในสวนของตัวอาคารจะมีทั้งหมด 2 ชั้น ชั้นแรกจะเนนไปที่นิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่
อาศัยอยูใตน้ําแข็ง เชน คลิโอเนะ หรือผีเสื้อทะเล สัตวตระกูลหอย และปลาท่ีดูแปลก 
 
ตาชนิดอื่นๆอีกมากมายในสวนของชั้น 2 ฉายวีดีโอเกี่ยวกับเรือตัดนํ้าแข็ง ที่นี่ยังจัดแสดงสัตวส
ตาฟอีกดวย นอกจากนี้ทานจะไดพบกับคลิโอเนะซึ่งเปนสัตวทะเลที่จะไดเห็นในฤดูกาลการเกิด
ธารน้ําแข็งเทาน้ันและสัตวชนิดน้ีถือวาเปนนางฟ�าของธารน้ําแข็ง  

 

นําทานขึ้นรถโคชกลับมายัง เมืองอาซาฮิคาวา จากนั้นนําทานอิสระชอปปم�ง AEON MALL 
ศูนยกลางการชอปปم�งขนาดใหญ หาง AEON ที่ฝงรากลึกอยูในวิถีชีวิตของคนฮอกไกโดน้ันเปนช



 

 

อปปم�งมอลลท่ีนาหลงไหลดวยปริมาณสินคาหลากหลายครบครันและยังมีสินคาลดราคาพิเศษทุก
วันอีกดวย ที่นี ่ไมเพียงแคจําหนายอาหารเทานั้น แตยังมีสินคาอื่นๆ อีกมากมายทั้งเสื้อผา 
เครื่องประดับ เครื่องสําอางและยา ใหไดเลือกสรรใชจาย 
 
คํ่า เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
 นําทานเขาสูที่พัก ณ  ART HOTEL    หรือ เทียบเทา 
 
 
 
 
เชา  บริการอาหารเชา(4) ณ หองอาหารของโรงแรม   
จากน้ันนําทานสู สวนสัตวอะซาฮิยามะ เปนสวนสัตวที่ออกแบบใหแตละสวนของสวน กลมกลืน 
กับธรรมชาติที่สัตวชนิดนั้นๆ อาศัยอยู ใหเขากับธรรมชาติและ พฤติกรรมของสัตวนั้นๆ ซึ่งจะ
สงผลใหมีสุขภาพจิตที่ดีและไดแสดงพฤติกรรมตางๆ ตามธรรมชาติไดอยางเต็มที่ ไฮไลทที่
ดึงดูดนักทองเที่ยวมากที่สุดจะอยูในชวงฤดูหนาว โดยทางสวนสัตวจะมีการนําเหลาเพนกวิน
ออกมาเดินทาลมหนาว นอกจากนี้ยังมีโซนจัดแสดงนิทรรศการจะแสดงเกี่ยวกับสัตวป�าพื้นเมือง
ของฮอกไกโด อยาง กวาง นกอินทรี หมาป�า และสัตวอ่ืนๆจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ หมีขั้วโลก ลิง
(apes) แมวใหญ และยีราฟ (กรณีที่สวนสัตวปดหรือไมมีการแสดงเดินพาเหรดเพนกวิน 
เนื่องจากสภาพอากาศหรือปจจัยอื่นๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตาม
ความเหมาะสมและจะไมมีการคืนเงินคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น) 

วนัที� � :   สวนสัตว์อาซาฮิยามะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอนํ�าโบราณ           (B/L/-) 
                –ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี�  – โรงงานช็อคโกแลต - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ� งย่านทานุคิโคจิ 

 



 

 

 
นําทานมุงหนาเขาสู เมืองโอตารุ เมืองทาสําคัญของเกาะฮอกไกโด อยูไมไกลจากซัปโปโร
สามารถเดินทางไปไดภายในเวลาเพียง 25 นาที จึงกลายเปนเมืองทองเที่ยวยอดนิยมอีกเมือง
หนึ่ง ดูไดจากการมีนักทองเที่ยวมาเยือนกวา 7 ลานคนตอป ดวยจุดที่ตั้งของตัวเมืองสามารถ
มองเห็นอาวอิชิกะริที่อยูดานหนา ทัศนียภาพเทือกเขาที่ลอมรอบงดงามราวกับเปนเมืองแหง
ความฝน ตัวอาคารบานเรือนท่ียังคงอนุรักษตามลักษณะดั้งเดิม ชวงฤดูหนาวนับเปนชวงที่คึกคัก
มากที่สุดของป ไมวาจะมาเพื่อเลนสกีบนภูเขาเทนงุ ชมวิวมุมสูงบนกระเชาลอยฟ�าโอตารุเท
นงุยะมะ เดินเพลินๆตามชายหาด ไปจนถึงมาเดินชมความงดงามที่คลองโอตารุ พรอมจิบเบียร
โอตารุที่เปนอีกหน่ึงความภาคภูมิใจของเมืองแหงน้ี 

 



 

 

จากนั้นนําทานชมวิวริม คลองโอตารุ ถือเปนสถานที่ที่มีชื่อเสียงเปนอยางมาก ในอดีตถูกสราง
ขึ้นมาเพ่ือใชในการขนสงสินคาทางเรือ หากปจจุบันกลายเปนอีกหน่ึงแลนดมารกหลักของเมืองที่
ไมวาใครที่มาเยือนเมืองนี้ก็ตองมาเที่ยวชมยังคลองแหงนี้ใหได ไมวาจะดวยบรรยากาศที่ให
ความรูสึกถึงความเกาแกและวิถีชีวิตชาวเมืองที่ยังคงอนุรักษตึกอาคารรอบๆใหคงเดิม คลอง
แหงนี้มีความยาวถึง 1,140 เมตรประดับตกแตงดวยโคมไฟสไตลวิคตอเรียนอยูทั้งสองฝم�งของ
ถนน จุดที่เคยเปนคลังสินคาที่สรางแนวอิฐดูดิบๆอารตๆของอดีตก็กลายมาเปนรานอาหารหรือ
คาเฟ�ชิคๆ ชวงเวลากลางวันเปนเสมือนศูนยรวมชาวเมืองจากการมีกิจกรรมตางๆท่ีเดนๆก็มีการ
ลองเรืองชมวิวคลองโอตารุ ตอนเย็นๆของบางวันยังมีศิลปนมาแสดงดนตรีใหดู แตที่ไมพูดถึง
ไมไดเลยคือเดือนกุมภาพันธมีการจัดงาน “เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ” ที ่แตละปจะมี
นักทองเที่ยวกวา 500,000 คนที่มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ซึ่งจะมีการจุดเทียนและเปดไฟสวาง
ไสวไปทั่วทั้งบริเวณ แลดูสวยงามประหน่ึงออกมาจากเทพนิยายเลยก็วาได 

 
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 (5) 
ตอดวย รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆของตัวการตูนดัง ใหทานได
เลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย  
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



 

 

ม ี กิจกรรมสน ุกๆให  เราได  เข  าร วมกิจกรรมเวิ ร คช อปท ําคุ กก ี ้ด  วยตนเองอ ีกด วย

 
นําทานมุงหนาเขาสู เมืองซัปโปโร เปนเมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโด และมีพื้นที่ขนาดใหญ
เปนอันดับ 5 ของญี่ปุ�น ในชวงสมัยเร่ิมตนยุคเมจิมีการพัฒนาฮอกไกโด ทําใหซัปโปโรไดรับเลือก
ใหเปนศูนยกลางการบริหารภูมิภาค และมีชื่อเสียงระดับโลกในป 1972 คือชวงจัดแขงขันกีฬา
โอลิมปกเกมสฤดูหนาวที่นี่ และเปนเมืองที่รู จักกันดีในการจัดเทศกาลหิมะ ราเมน และเบียร 
จากน้ันใหทาน อิสระชอปปم�งยานทานุคิโคจ ิเปนชุมชนรานคาประมาณ 200 รานทอดยาวกวา 
1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของซัปโปโร เชื่อมตอกันดวยหลังคาโครงสรางที่
รองรับทุกสภาพอากาศ จึงสามารถใชงานไดโดยไมตองกังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด ถือกําเนิด
ตั้งแตยุคบุกเบิก เมื่อรัฐบาลเมจิกําหนดใหซัปโปโรเปนเมืองบุกเบิกของฮอกไกโดในปค.ศ.1869 
(ปเมจิที่ 2) โดยเริ่มมีการสราง รานคาและรานอาหารขึ้นบริเวณเขต 2-3โชเมะในปจจุบัน และ
ถูกเรียกวา `ทานุกิโคจิ` ในชวงปเมจิที่ 6 ในชุมชนรานคามีรานทั้งเกาและใหมสลับสับเปลี่ยนเขา
มาทั้งรานขายของที่ระลึก รานคาราโอเกะและอ่ืนๆ 



 

 

 
คํ่า เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
 นําทานเขาสูที่พัก ณ TOKRU REI HOTEL  หรือ เทียบเทา 
 
 
 
 
 
เชา  บริการอาหารเชา(6) ณ หองอาหารของโรงแรม   
จากนั้นอิสระชอปปم�งสินคาคุณภาพที่รานคาปลอดภาษี DUTY FREE ซึ่งมีสินคาใหเลือกซื้อ
มากมาย 
 
นําทานขึ้นรถโคชเพื่อเดินทางสู เมืองโนโบริเบทสึ ซึ่งเปนเมืองที่มีชื่อเสียงดานบอนํ้าพุรอน
ประจําภูมิภาคฮอกไกโด บอนํ้าพุรอนที่งดงามที่สุดไดแก บอจิโงคุดานิ ซึ่งตั้งอยูทางทิศเหนือ 
บริเวณอุทยานแหงชาติชิโคสึโทยา 

วนัที� � :   DUTY FREE – เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟโชวะชินซัง – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน    (B/L/-) 
                -ทะเลสาบโทยะ - เมืองซัปโปโร –  ย่านซูซูกโินะ                    



 

 

 
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
สมๆท่ัวทั้งพืน้ที ่



 

 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (7) 
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 



 

 

 
จากนั้นนําทานสู ทะเลสาบโทยะ เปนทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม มีเสนรอบวงยาวประมาณ 
40 กิโลเมตร เกิดจากปากปลองภูเขาไฟ ตั้งอยูใกลกับทะเลสาบชิโกสึทะเลสาบแหงนี้มีความ
พิเศษตรงที่นํ้าจะไมแข็งตัวในชวงฤดูหนาว ในหนารอน อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสําหรับเดิน
เลน ปم�นจักรยาน หรือลองเรือชมทิวทัศนอันงดงาม กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยูตรงกลาง คือ 
เกาะนากาจิมะ สามารถลงไปเดินเลนได(ยกเวนฤดูหนาว) และในชวงไฮทซีซั่น ประมาณเดือน
เมษายน-ปลายเดือนตุลาคม จะมีการจุดพลุในเวลา 20:45 ของทุกๆคืน รอบๆทะเลสาบมี
โรงแรมหรู ออนเซนขนาดใหญเปดใหใชบริการอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งขณะแชออนเซนก็สามารถ
ชมทัศนียภาพของทะเลสาบไปไดพรอมๆกัน จากนั้นนําทานมุงหนาเขาสู เมืองซัปโปโร เปน
เมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโด และมีพื้นที่ขนาดใหญเปนอันดับ 5 ของญี่ปุ �น ในชวงสมัย
เริ ่มตนยุคเมจิมีการพัฒนาฮอกไกโด ทําใหซัปโปโรไดรับเลือกใหเปนศูนยกลางการบริหาร
ภูมิภาค และมีชื่อเสียงระดับโลกในป 1972 คือชวงจัดแขงขันกีฬาโอลิมปกเกมสฤดูหนาวที่น่ี 
และเปนเมืองที่รูจักกันดีในการจัดเทศกาลหิมะ ราเมน และเบียร   



 

 

 
จากนั้นอิสระทานชอปปم�ง ยานซูซูกิโนะ อยูไมไกลจากยานทานูคิโคจิมากนัก เรียกไดวาชอปปم�ง
จากยานนั้นก็เดินตอมาที่ยานนี้กันไดเลย โดยทั่วไปแลว ยานซูซูกิโนะ มักจะมีชื่อเรียกที่รูจักกันดี
ในหมูคนไทยและนักทองเที่ยววาเปน “ตรอกราเม็ง” เพราะบริเวณน้ีมีรานราเม็งใหเลือกทานกัน
มากมาย ไมวาจะเปน มิโสะราเมง ชิโอะราเมง เคอรรี่ราเม็ง เปนตน โดยมีราคาเร่ิมตนเพียงชาม
ละ 750 เยนเทาน้ัน ไมตองกังวลวาจะเลือกรานอรอยหรือไม เพราะรสชาติดีไมแพกัน ชอบแบบ
ไหน ก็เดินเขารานน้ันไดเลย 

 



 

 

คํ่า         เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
     นําทานเขาสูที่พัก ณ TORYU REI HOTEL หรือ เทียบเทา 
 
 
เชา  บริการอาหารเชา(8) ณ หองอาหารของโรงแรม   
จากนั้นนําทานสู Snowmobile Land Sapporo เพื่อมาสัมผัสประสบการณพิเศษการขับส
โนวโมบิล Snowmoblie ซึ่งเปนหนึ่งกิจกรรมที่สนุกสนานและไมควรพลาดเมื่อมาถึงฮอกไกโด 
ทานสามารถสนุกสนานไปกับการขับรถบนหิมะดวยรถสโนวโมบิลซึ ่งสามารถเลนไดเฉพาะ
ประเทศที่มีหิมะตกเทานั้น การเลนสโนวโมบิลนั้นขับขี่ไมยากเพียงแคใชคันเรงและเบรคก็
สามารถบังคับตัวรถไดอยางงายดาย สําหรับวิธีเลนจะมีครูฝกของลานขับสอนวิธีให จากน้ัน
อิสระใหทานสนุกสนานตามอัธยาศัย หรือทานสามารถเลือกถายรูป ชมวิว และสนุกสนานกับ
หิมะ หรือกิจกรรมอ่ืนๆที่ลานไดเชน เลนBanana Boat  เปนตน 
 
 
 
 

 
 
 

วนัที� � :    ลานสโนว์โมบิล – สนามบินนิวชิโตเสะ - สนามบินดอนเมือง         (B/-/-) 



 

 

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 ** 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญหองละ2-3 
ทาน 

พักเด่ียวเพ่ิม 
(ราคาตอ

ทาน) 

อุณหภูมิเฉลี่ย
สูงสุด - ตํ่าสุด 

เดือนกุมภาพันธ 2563 
22-27 กุมภาพันธ 2563  30,990 28,990.- 9,500.- -10℃ - (-2)℃ 

29 กุมภาพันธ -05 มีนาคม 
2563 

30,990 28,990.- 9,500.- -5℃ - 1℃ 

 
- ราคาไมรวมตั๋ว ลด ทานละ 7,000 บาท 

 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน

ดังกลาว บรษิัทฯ  
ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

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

 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 

**ËÁÒÂàËµØ : â»Ãá¡ÃÁáÅÐâÃ§áÃÁÍÒ¨ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ä´�µÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ ¢Öé¹ÍÂÙ�¡ÑºÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ, 
¡ÒÃ¨ÃÒ¨Ã ,¡ÒÃàÁ×Í§,ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ áÅÐÄ´Ù¡ÒÅ 

 



 

 

ทานละ 1,800 บาท /ทริป/ตอทาน*** 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทาง
บริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใด ๆทั้งสิ้น โปรดอานขอความใหถีถ่วนกอนการจอง

ทัวรทุกคร้ัง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 
 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการ
บิน 

2. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 
 
 
 
 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ ช้ันประหยัด  เสนทางตามท่ีระบุไวในโปรแกรม  (ตั๋วกรุป)  
 - ทีน่ั่งเปนไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่น่ังได ยกเวน
การซื้อท่ีน่ังเพิ่ม 
 ซื้อที่น่ังเพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) เสนทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ที่
น่ัง พรอมชําระคาท่ีน่ังไดดังน้ี 
- ที่น่ังชั้น ScootBiz ราคาเท่ียวเดียว 5,500 บาท /ทาน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจง
กอนเดินทาง10วัน 
- ที่น่ังแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง10วัน มีคาใชจายและเงื่อนไข ดังน้ี 
 
 
 
 

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้�ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั�นในประเทศญี�ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการ
ท่องเที�ยว เยี�ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั�นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื�อยนืยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศญี�ปุ่น* ดงัต่อไปนี�  

1. ตั�วเครื�องบินขาออกจากประเทศญี�ปุ่น ทางทวัร์จดัเตรียมให ้
2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที�อาจเกิดขึ�นในระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื�น ๆ) ทางทวัร์จดัเตรียมให ้
4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น ทางทวัร์จดัเตรียมให ้



 

 

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 1,800 บาท/ทาน/ทริป 
  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น
ใหกับคนไทย  
ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 
 

ราคาทัวรนี้ไมรวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกดทองถิ่น  และหัวหนาทัวรจากเมืองไทย 
คาทิป จํานวน 1,800 บาท  *กรุณาย่ืนคาทิปใหกับหัวหนาทัวรที่สนามบิน (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 
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