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วนัแรก   กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมอืง) - ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) - อาซาฮคีาว่า 

06.00 น.  คณะพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 03-04 เคานเ์ตอร์

เช็คอินสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์(XJ) เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอินรบั

บตัรโดยสาร (แนะน าใหโ้หลดของทีไ่มจ่  าเป็นลงใตท้อ้งเครื่อง) 

**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ 

ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

08.35 น.. บนิลดัฟ้าสู่เกาะฮอกไกโด โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เที่ยวบนิที ่XJ622  **ไม่มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง**โอ 

17.05 น . เดนิทางถงึ สนามบนิชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด เกาะทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศญี่ปุ่น ดนิแดนโรแมนตคิทางเหนือที่ม ี

ธรรมชาตอิดุมสมบูรณ์และมทีวิทศันท์ีส่วยงาม ซึง่ค าว่า “ฮอกไกโด” หมายถงึ เสน้ทางสู่ทะเลเหนือ จากนัน้น าท่านผ่านพธิี

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  (เวลาที่ญี่ปุ่ น เรว็กว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการ

นัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หาก

ฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั***  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงอาซาฮีคาว่า ใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็แบบกล่อง   

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั SMILE ASAHIKAWA HOTEL ระดบั 3* หรอืเทยีบเท่า 

นุ 

วนัที่สอง  อาซาฮคีาว่า - ICE BREAKER AURORA - พพิธิภณัฑน์ ้าแข็งอะบาชิร ิ- ออิอนทาวน์  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองอะบาชิร ิอยู่ทางโซนตะวนัออกของเกาะ ในช่วงปลายเดอืนมกราคมจะมนี า้แขง็จากทางข ัว้โลกเหนือ 

ซึ่งเป็นน า้แข็งที่เกิดจากคลื่นความเย็นไซบีเรีย ท าให ้

ผิวหนา้ของทะเลแถบนั้นลดอุณหภูมิลงจนติดลบ

กลายเป็นแผ่นน า้แข็งขนาดใหญ่ ไหลมาจากไซบีเรีย

ผ่านทะเลโอค็อตสค์ เขา้ฝัง่บริเวณทางตะวนัออกของ

เกาะฮอกไกโดในเขตทิศใตข้องข ัว่โลกเหนือ   แผ่น

น ้าแข็งข ัว้ โลกเหล่า น้ีพบเห็นไดต้ ั้งแต่ปลายเดือน

มกราคม ถึง เดือนมีนาคม น าท่านล่องเรือ เรือตดั

น ้ าแข็งออโรร่า เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ดว้ยการ

ล่องเรือตดัน า้แขง็ล  ายกัษไ์ปในทะเลโอคอทสกซ์ึ่งเต็ม



 

 

ไปดว้ยกอ้นน า้แขง็ขนาดมหมึาที่ลอยลอ่งมาไกลมาจากรสัเซยี  โดยเรอืจะค่อยๆ แลน่ไปชา้ๆ แหวกตดัผ่านกอ้นน า้แขง็รูปทรง

แปลกตา รวมถงึอาจมโีอกาสเหน็นกนางนวล นกอนิทรยี ์คลโิอเนะ หรอืแมก้ระท ัง่เจา้แมวน า้ตวันอ้ยน่ารกัทีล่อยตดิมากบัแผ่น

น า้แขง็ โดยกจิกรรมน้ีจะมเีฉพาะช่วงฤดูหนาวคือประมาณกลางเดอืนมกราคมถงึสิ้นเดอืนมนีาคมเท่านัน้ 

เที่ยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

จากนัน้น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑน์ ้ าแข็งอะบาชิริ หรือ Okhotsk Ryuhyo Museum พพิธิภณัฑน์ า้แขง็ข ัว้โลก พพิธิภณัฑท์ี่  

รวบรวมเรื่องราวอนัน่าทึ่งของน า้แขง็ข ัว้โลกเหนือในทะเลโอคอทสก ์โดยจะพาเราลงลกึไปถงึความเป็นมาของกอ้นน า้แขง็ขนาด

ยกัษใ์นหอ้งจ าลองที่มอีุณหภูมิ -15 องศา ชมหนงัจอใหญ่เกี่ยวกบัเรือตดัน า้แขง็ และนิทรรศการเกี่ยวกบัสิ่งมชีีวิตที่อาศยัใน

ทะเลแห่งน้ี ท ัง้น้ียงัมีปลาหลากสีสนัหนา้ตาแปลกประหลาดที่หาชมไดย้าก ส่วนช ัน้บนสุดเป็นจุดชมวิวแบบพาโนรามาซึ่ง

สามารถมองเห็นเมืองอะบะชิริ  และทะเลโอคอทสก์ไดอ้ย่างตระการตา จากนั้นน าท่าน อิสระช็อปป้ิง ณ หา้ง AEON 

ASAHIKAWA เป็นหา้งแบบ 2 ช ัน้ แบ่งเป็นซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ที่ขายท ัง้ของสด เช่น ผกัผลไม ้ขา้วกล่อง อาหารปรุงสดใหม่ 

ขนมต่างๆ  อกีส่วนกจ็ะเป็นพวกเครื่องส าอางคต่์างๆ เครื่องใชไ้ฟฟ้า เครื่องใชใ้นบา้น และอื่นๆ อกีมากมาย   

เยน็  อสิระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั SMILE ASAHIKAWA HOTEL ระดบั 3* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สาม ลานสกชิีกไิซโนะโอกะ - สวนสตัวอ์าซาฮยีาม่า - ดิวตี้ฟร ี

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ลานสกชิีกไิซโนะโอกะ สวน4 ฤดู ที่แต่ละฤดูจะมกีิจกรรมที่แตกต่างกนัไป ในช่วงฤดูหนาว (เดือน ธ.ค. - 

เม.ย. ของทุกปี) สวนแห่งน้ีจะเปลีย่นเป็นแหล่งเล่นสกีชื่อดงัแห่งหน่ึงของญี่ปุ่ น ในชื่อ Snow Land เป็นที่รูจ้กักนัดีในหมู่ผูท้ี่

โปรดปรานการเลน่กฬีาฤดูหนาว ไมว่่าจะเป็น Snowmobile  แพหมิะ และยานพานะอื่นๆ  

(หมายเหต ุค่าทวัรไ์ม่รวมค่าเครื่องเลน่ โดยท่านสามารถสอบถามราคาเครื่องเลน่แต่ละชนิด ไดจ้ากจดุบริการของเครื่องเล่น

นัน้ๆ)   

เที่ยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า จากนัน้ชม สวน

สตัวอ์ะซาฮยิาม่า เป็นสวนสตัวท์ี่ออกแบบใหแ้ต่ละส่วน

ของสวน กลมกลืน  กบัธรรมช  าติที่สตัวช์นิดนัน้ๆ 

อาศยัอยู่ ใหเ้ขา้กบัธรรมชาติและ  พฤติกรรมของสตัว ์

นั้นๆ ซึ่งจะส่งผลใหม้ีสุขภาพจิตที่ดีและไดแ้สดง

พฤติกรรมต่างๆ ตามธรรมชาติไดอ้ย่างเต็มที่ ไฮไลทท์ี่

ดึงดูดนกัท่องเที่ยวมากที่สุดจะอยู่ในช่วงฤดูหนาว โดย

ทางสวนสตัวจ์ะมกีารน าเหล่าเพนกวนิออกมาเดินทา้ลม



 

 

หนาว นอกจากน้ียงัมโีซนจดัแสดงนิทรรศการจะแสดงเกี่ยวกบัสตัวป่์าพื้นเมอืงของฮอกไกโด อย่าง กวาง นกอินทรี หมาป่า  

และสตัวอ์ื่นๆจากท ัว่ทุกมมุโลก อาท ิหมขี ัว้โลก ลงิ(apes) แมวใหญ่ และยรีาฟ (กรณีที่สวนสตัวปิ์ดหรือไม่มีการแสดงเดิน

พาเหรดเพนกวิน เน่ืองจากสภาพอากาศหรือปจัจยัอืน่ๆ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสมและ

จะไม่มีการคนืเงนิค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิ้น)  

จากนัน้น าท่านอิสระช็อปป้ิงที่ ดิวตี้ฟรี อิสระใหท่้านเลอืกซื้อสนิคา้ปลอดภาษี ท ัง้ เสื้อผา้ น า้หอม ต่างๆ ตามอธัยาศยั จากนัน้

น าท่านเดนิทาง กลบัเมอืงซปัโปโร  

เยน็  อสิระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL ระดบั 3* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สี ่ อสิระเต็มวนั ณ นครซปัโปโร   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

มอบอสิระเตม็วนั ใหท่้านอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสู่สถานทีท่่องเทีย่วอื่น ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าในการเดนิทาง   

** การเดินทางในวนัอิสระ ไม่มีไกดแ์ละรถบสัใหบ้ริการ หากท่านใดตอ้งการเช่ารถหรือไกดส์่วนตวัสามารถแจง้ความ

ประสงคก์บัเอเย่นตท์ี่ท่านท าการจอง ** 

ท่านสามารถนัง่รถรางชมเมอืงซปัโปโระ ดว้ยตวัเอง แหลง่ท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ สามารถเลอืกเทีย่วไดใ้น 1 วนั  

  - ตกึรฐับาลเกา่   - ชอ้ปป้ิงสสึกึโินะ   - ตลาดปลายามเชา้ 

  - หอนาฬกิา     - ชอ้ปป้ิง JR TOWER  - สวนสตัวม์ารุยามะ 

  - โรงงานเบยีรซ์ปัโปโระ     - รา้นรอ้ยเยน   - จุดชมววิบนเขาโอคุระ 

  - สวนโอโดร ิ   - โรงงานซ็อกโกแลต   - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ 

  - หอคอย ทวีทีาวเวอร ์  - ตรอกราเมน     - ภเูขาโมอวิะ 

  

 



 

 

 การเดินทางภายในเมืองซปัโปโร 

1. รถไฟใตดิ้น แบง่เป็น 3 เสน้ทาง โดยทีใ่ชส้เีป็นสญัลกัษณ์ คือ สเีขยีว(Namboku) วิง่จากเหนือ-ใต ้, สายสสีม้(Tozai) 

วิ่งจากตะวนัออก-ตะวนัตก , และสายสฟ้ีา(Toho) โดยภายในขบวนจะม ีเสยีงประกาศในขบวนรถไฟรวมถงึป้ายบอก

ทางและค าอธบิายต่างๆ ยงับอกทัง้ภาษาญี่ปุ่น องักฤษ จนี และเกาหลสีลบักนั 

2. รถราง ประจ ามอืงของซปัโปโรเป็นเสน้ทางวนรอบเมอืง สามารถเพลดิเพลนิกบัทวิทศันบ์า้นเรอืนและรา้นคา้ในเมอืง 

3. รถแท็กซี่ บริเวณใจกลางเมืองและตามสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองซปัโปโรจะมจีุดขึ้นรถแท็กซี่ รถแท็กซี่ส่วนใหญ่

สามารถใชเ้ครตดิการด์ได ้นอกจากน้ีคนขบัรถยงัท าหนา้ทีเ่ป็นไกดใ์หด้ว้ย (หมายเหต ุโดยส่วนใหญ่แลว้ จะไมส่ามารถ

สือ่สารภาษาอื่นนอกจากภาษาญี่ปุ่น)  

4. รถจกัรยาน เป็นวธิีการที่สะดวกสบายและไม่ตอ้งกงัวลเรื่องที่จอดรถ สามารถวิ่งรอบถนนซปัโปโรไดอ้ย่างอสิระเหมาะ

กบัการวิง่ระยะส ัน้ๆ และสามารถรบัและคืนรถจกัรยานไดท้ี่โรงแรมทีพ่กั 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและ อาหารเยน็ ตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL ระดบั 3* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่หา้ โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี - นาฬิกาไอน ้าโบราณ – ที่ว่าการฮอกไกโด - ตลาดโจไก - สนามบิน 

ชิน ชิโตเสะ – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เป็นเมอืงท่าในฮอกไกโด 

ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของนครซปัโปโร เป็น

เมอืงท่าหลกัของอ่าวมาเป็นเวลานานจึง มอีาคารเก่าแก่

มากมาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหน่ึงใน

ญี่ปุ่ น จากนัน้น าท่านเดินชม คลองโอตารุ คลองสาย

เล็กๆ ที่ไหลผ่านกลางเมือง และประดบัตกแต่งดว้ย

โคมไฟถนนแบบวิคตอเรียน คลองน้ีสรา้งขึ้นเมื่อปี 

1923 จากการถมทะเลเพื่อใชส้  าหรบัในการเทียบเรือ

และเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสินคา้มาเก็บไวท้ี่โกดงั 

ต่อมาไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึ่งหน่ึงเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้อีกครึ่งหน่ึงที่เป็นโกดงัถูกดดัแปลงใหเ้ป็นสถานที่

ท่องเที่ยว รา้นอาหาร รา้นขายของ  จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี ที่น่ีเป็นแหล่งรวบรวมกล่องดนตรีหลากหลาย

รูปแบบ หลากหลายสไตล ์ลกัษณะของอาคารเป็นอาหารเก่าแก่ 3 ช ัน้ ภายนอกถกูสรา้งขึ้นจากอฐิแดง และโครงสรา้งภายในท า

ดว้ยไม ้พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีสรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1910 ตวัอาคารไดร้บัอิทธิพลสถาปตัยกรรมจากชาวยุโรปที่เขา้มาตัง้รกรากที่น่ี  

ภายในมสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายกว่า 3,400 ชนิด มหีลายราคาใหเ้ลอืกซื้อไดต้ามสะดวก จากนัน้น าท่าน ผ่านชมนาฬกิาไอน ้ า



 

 

โบราณ เป็นนาฬกิาไอน า้โบราณสไตลอ์งักฤษ ทีย่งัหลงเหลอืจากสมยัยุคเมจิ มเีหลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบนโลก เป็นของทีร่ะลกึที่

เมอืงแวนคูเวอรป์ระเทศแคนาดา มอบใหแ้ก่เมอืงโอตารุ ประเทศญี่ปุ่ น นาฬิกาน้ีจะพ่นไอน า้ประกอบกบัมเีสียงดนตรีดงัขึ้น

ทุกๆ 15 นาท ีจากนัน้น าท่านอิสระช็อปป้ิงที่ ตลาดโจไก ตลาดสดของซปัโปโรที่รวบรวมเอารสชาติความสดของฮอกไกโดไว ้

มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ผกั ผลไม ้ที่เก็บมาสดๆ จากท ัว่ฮอกไกโด และปลาที่จบัมาสดๆ จะถูกน ามายงัศูนยก์ลางตลาดที่น่ี  

นอกจากนัน้ยงัม ีรา้นอาหารทะเลแบบปรุงตามส ัง่ ซูชิ , ซาซมิ ิ, ราเมง และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากน้ีบริเวณโดยรอบของ

ตลาดยงัมรีา้นขายผลไม,้ รา้นขนมหวาน และรา้นเหลา้ครบัและอื่นๆ เรยีงรายกว่า 60 รา้น 

เที่ยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านชม ที่ว่าการฮอกไกโดหลงัเกา่ ทีถ่กูใชเ้ป็นที่ว่า

การถึง 80 ปี ที่ท  าการรฐับาลเก่าฮอกไกโดเป็นสิ่งที่ก่อสรา้ง

รูปแบบ  นีโอบาร็อค อเมริกนั ถูกสรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1888 

ตวัอาคารมชีื่อเรียกส ัน้ๆ ว่า ท าเนียบอิฐแดง ที่ไดม้าจากชื่อ

ของสีอาคารที่ท  ามาจากอิฐอบดว้ยความรอ้นจนเป็นสีแดง 

ภายในมกีารตกแต่งอย่างหรูหรา มกีารจดัแสดงขอ้มลูสิ่งของ

ทีเ่กี่ยวขอ้งเชื่อมโยงกบัประวตัศิาสตรข์องฮอกไกโด 

สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบนิชิโตเซะ 

19.00 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอก็ซ(์XJ) เทีย่วบนิที ่XJ623 ** ไม่มีบรกิารอาหารบรกิาร ** 

 

วนัที่หก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 

00.15 น.  เดนิทางถงึ กรุงเทพ(สนามบนิดอนเมือง) โดยสวสัดภิาพและประทบัใจ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไข 

 
 

อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 4 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อท่าน 

✓ ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

✓ ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

✓ ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

 

เที่ยวฟิน ฮอกไกโด Ice Breaker 6 วนั 4 คืน-XJ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ2-3ท่าน 

 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

เสรมิเตยีง 

 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

ไม่เสรมิเตียง 

 

ไม่รวมตัว๋

เครือ่งบนิ 

 

พกัเดี่ยว 

วนัที่ 22 – 27 ม.ค. 2563 34,990 34,990 33,990 24,990 7,900 

วนัที่ 05 – 10 ก.พ. 2563 39,990 39,990 38,990 29,990 7,900 

วนัที่ 12 – 17 ก.พ. 2563 34,990 34,990 33,990 24,990 7,900 

วนัที่ 19 – 24 ก.พ. 2563 34,990 34,990 33,990 24,990 7,900 

วนัที่ 26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 34,990 34,990 33,990 24,990 7,900 

วนัที่ 11 – 16 มี.ค. 2563 34,990 34,990 33,990 24,990 7,900 



 

 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน ้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้20 กก. 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท /ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ช าระที่สนามบนิในวนัเดินทาง) 

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาท าการจองกอ่นการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรือกอ่นหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รืออเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนังสอืเดินทางเพือ่

ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์่วนที่เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางของ

ท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรือบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ 

3.เม่ือท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้รกิารที่ได ้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3.ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการคนืค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

 

 



 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 34 ท่านรวมในคณะตามทีก่  าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นก าหนดการเดินทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน ตอ้ง

เพิม่เงนิท่านละ 3,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 20-24 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 

1,500 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 25-31 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท 

2.ในกรณีที่ทางประเทศญี่ปุ่นระงบัการอนุมตัวิซ่ีา ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เกบ็ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในกรณีตอ้งท าเรื่องยืน่ขอวซ่ีา 

3.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

4.บรษิทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดินทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็น

ส าคญั 

5.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเที่ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบรกิารคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการใน

กรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นได ้

ปรบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไมใ่ชบ้ริการใดๆ ไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

8.หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงนิได ้

9.ค่าบรกิารที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดที่ท  าใหท่้านไมไ่ดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไมไ่ด ้

10.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไมค่ืนเงนิใหส้  าหรบัค่าบรกิาร

นัน้ๆ 

11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี  านาจ

ของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

12.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื่น 

ๆ ทีเ่ขา้ขา่ยผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัดี บรษิทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรอื มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักลา่วท ัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่

นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบคืนเงนิท ัง้หมดทุกกรณี 



 

 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวน้ี 

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

16.บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษิทั

ขนส่ง โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนดั

หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตัิ รฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรอืทางออ้ม 

เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัิเหตุต่างๆ 

18.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กิดจากอุบตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

21.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

22.ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เรยีกเกบ็ค่าบริการเพิม่เตมิ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทาง เป็นชาวต่างชาต,ิ พระสงฆ ์หรอืนกับวช จะตอ้งเพิม่จากราคาค่าทวัร์

ปกตอิกี 2,000 บาทต่อท่าน 

23 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น หนงัสอื

เดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้ 

24. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการหรอืหนงัสอืเดนิทางทูต (เลม่สนี า้เงนิและสแีดง) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัรห์ากท่านถกูปฏเิสธใน

การเขา้ –ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 


