
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูมิ  

20.00 น       พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์D สายการบิน ไทย  

มีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทคอยตอนรับทา่น 



 

 

23.55 น      ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน ไทย 

เท่ียวบินท่ี TG670 (บริการอาหารรอ้น พรอ้มเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 

 

ส่ิงท่ีควรทราบ : สายการบินจะท าการปิดใหบ้ริการ Check-in ก่อนเวลาเคร่ืองออกประมาณ 60 นาที

และไม่มีประกาศ เตือน ข้ึนเคร่ือง ดงันั้นทุกท่านจ าเป็นตอ้งพรอ้มกนั ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลา

เคร่ืองออก 45 นาที 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง สนามบินชิโตเสะ - เมืองโนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกคุดานิ –  

เขาไฟอุสุซนั (ไม่รวมค่าข้ึนกระเชา้) – โชวะซินซนั – ฟารม์หมี (ไม่รวมค่าเขา้)  

 

08.20 น.       เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขัน้ตอนศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้ จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ น าทา่นชม หุบเขาจิโกคุดานิ หรือ 

“หุบเขานรก” อยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya ท่ีเรียกวา่หุบเขานรกนั้นเพราะท่ีน่ีมีท ัง้

บอ่โคลนและบอ่น ้ารอ้นท่ีเดือดตามธรรมชาติกระจายไปทัว่บริเวณเสมือนนรกท่ีมีกระทะทองแดง

ท่ีมีควนัรอ้นๆอยูต่ลอดเวลา และถือเป็นแหลง่ก าเนิดน ้าแร่และออนเซนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดบนเกาะฮ

อกไกโด เป็นบอ่โคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปดว้ยแร่ก ามะถนัซ่ึงเกิดจากความรอ้นใตพิ้ภพ 

หุบเขานรกจิโกคุดานิมีลกัษณะเป็นเนินเขา มีทางเดินใหนั้กทอ่งเท่ียวไดช้มปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติตลอดขา้งทาง หากเดินไปเร่ือยๆจะพบกบั "อุโอนุมะ" ซ่ึงเป็นบอ่ก ามะถนัขนาดใหญ ่

มีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และยงัมีนักทอ่งเท่ียวจ านวนมากมกัแชเ่ทา้เพ่ือเป็นการผอ่นคลาย

และเช่ือวา่ชว่ยในการรักษาโรคท่ีเก่ียวกบัเทา้ไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะชินซงั (Showa Shinzan) เป็นภูเขาไฟท่ีเกิดข้ึนใหม่ มี

อายุนอ้ยท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น เกิดข้ึนโดยการเกิดแผน่ดินไหวและกอ่ตวัข้ึนบนพ้ืนท่ีราบทุง่ขา้ว

สาลี สูง 290 เมตร ในระหวา่งปี 1943-1945 สมยัจกัรรพรรดิโชวะ ปัจจุบนัยงัคงมีควนั

ก ามะถนัลอยอยูเ่หนือปลอ่งภูเขาไฟ ภูเขาไฟแหง่น้ีตัง้อยูใ่กล ้

กบัภูเขาไฟอุสุ ซ่ึงสามารถมองเห็นภูเขาไฟไดอ้ยา่งชดัเจนจากจุดชมวิวภูเขาไฟอุสุโดย ข้ึน

กระเชา้อูสุซนั(Usuzan Ropeway)  กระเชา้อุสุซงั(Usuzan Ropeway) เป็นทางเช่ือมตอ่ไป

ยงับริเวณท่ีใกลก้บัยอดภูเขาไฟอุสุ(Mount Usu) ซ่ึงมีการปะทุครั้งลา่สุดเม่ือปี 2000 (รวมสถิติ

เกิดการปะทุ 4 ครั้งในรอบ 100 ปี) จากจุดนั้นสามารถมองเห็นทศันียภาพอนังดงามของ

ทะเลสาบโทยะ(Lake Toya) และภูเขาโชวะชินซนั(Showa Shinzan) และจุดชมวิวอีกแห่งหน่ึงก็

จะเห็นวิวของมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญท่ี่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟอุสุในปี  1977 



 

 

น าทา่นสวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซนั(Showa-Shinzan Bear Park) ตัง้อยูใ่กลก้บั สถานี

กระเชา้ภูเขาไฟอุสุ(Usuzan Ropeway) เป็นสถานท่ีเพาะพนัธุห์มีสีน ้าตาล นักทอ่งเท่ียวสามารถ

เย่ียมชมลูกหมีสีน ้าตาลไดอ้ยา่งใกลชิ้ดผา่นกระจกใส และมีหมีโตเต็มวยัท่ีไมดุ่รา้ยโชวลี์ลาออ้น

ขออาหารจากนักทอ่งเท่ียว เป็นภาพท่ีน่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากใครตอ้งการใกลชิ้ดกวา่น้ีก็

สามารถเขา้ไปยงัหอ้งสงัเกตการณ์พิเศษ”กรงมนุษย”์ ซ่ึงจะมองเห็นหมีสีน ้าตาลเดินผา่นไปมา 

และไดยิ้นเสียงและกล่ินของหมีผา่นรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากน้ียงัยงัขายขนมปัง และแอป

เป้ิล ใหน้ักทอ่งเท่ียวไดป้้อนอาหารหมีอีกดว้ย 

เย็น      รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั TOYA SUNPALACE HOTEL หรือเทียบเทา่ 

พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแหง่น้ี ทา่นจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนเซ็น 

เพ่ือผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การอาบน ้าแร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่น

คลายความเม่ือยลา้ และยงัชว่ยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง KIRORO สกี รีสอรท์ (ไม่รวมค่าอุปกรณ)์ – เมืองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ –  

โรงงานช็อคโกแลต – พิเศษ! ขาปูยกัษ ์(รวมน ้าหวาน+เบียร ์ไม่อัน้) 

เชา้   รบัประทานหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่ คิโรโระ สกีรีสอรต์  ***ลานสกี คิโรโระ สกีรีสอรต์ (ไมร่วมคา่อุปกรณ์) 

ท่ีฮอกไกโดสามารถเกิดพาวเดอร์สโนวท่ี์มีความเย็นจดัและไมมี่ความช้ืนเจอปน โดยเฉพาะท่ี 

คิโรโระซ่ึงมีจ านวนวนั ท่ีหิมะตกมาก ดงันั้น จึงเป็นท่ีท่ีจะได ้ ล่ืนไถลไปบนพาวเดอร์สโนวท่ี์ใหม่

สดเป็นประจ า ดึงดูดทัง้นักสกีและนักสโนวบ์อร์ดจากทัง้นอกฮอกไกโดและตา่งประเทศ ท่ีสโนว

พาร์ค (มีคา่บริการตา่งหาก) เด็กๆ และนักทอ่งเท่ียว ท่ีไมเ่ลน่สกีสามารถสนุกสนานเพลิดเพลิน

กบัเล่ือนหิมะหลากหลายชนิดและห่วงยางหิมะ แพยางหิมะได ้ และมีกิจกรรมตา่งๆ เชน่ การขบั

มินิ สโนวโ์มบิลและการสวมสโนวชู์สเ์ดินป่า และอ่ืนๆ เป็นตน้ส าหรับทา่นท่ีอยาก สัน่ระฆงั 

แห่งความรกั บนยอดเขา Asari  โดยกระเชา้ (ไมร่วมคา่ข้ึนกระเชา้)ความยาว  

4 กิโลเมตร หรือ น าทา่นชมโบสถ ์โรแมนติค 

เท่ียง    รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร เมนู เซ็ตปลาฮอกเก 



 

 

น าทา่นเดินทางสู่เมืองโอตารุ เป็นเมืองทา่ส าคญัของซปัโปโร และบางสว่นของเมืองตัง้อยูบ่นท่ี

ลาดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซ่ึงเป็นแหลง่สกีและกีฬาฤดูหนาวท่ีมีช่ือเสียง “คลองโอตารุ” หรือ 

 “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5  กิโลเมตร ถือเป็นสญัลกัษณข์องเมือง โดยมีโกดงัเกา่บริเวณ

โดยรอบซ่ึงไดร้ับการปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลทข์องท่ีน่ี คือ บรรยากาศสุดแสน

โรแมนติก คลองแห่งน้ีสรา้งเม่ือปี 1923 จากการถมทะเล เพ่ือใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ย

สินคา้มาเก็บไวท่ี้โกดงั แตภ่ายหลงัไดเ้ลิกใชแ้ละมีการถมคลอง คร่ึงหน่ึงเพ่ือท าถนนหลวง  

สาย 17 แลว้เหลืออีกคร่ึงหน่ึงไวเ้ป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียว มีการสรา้งถนนเรียบคลองดว้ยอิฐแดง

เป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร อิสระเดินชมตามอธัยาศยั จากนั้นเดินชม ถนนซาไกมา

จิ  ซ่ึงเป็นถนนเกา่แกท่ี่มีอายุกวา่ 200 ปี โดย ปัจจุบนัสองขา้งทางของถนนแหง่น้ีลว้นเต็มไป

ดว้ยรา้นขาย ของท่ีระลึกในตึกแถวโบราณ รวมถึงรา้นขายเคร่ืองแกว้ และผลิตภณัฑท่ี์ท าจาก

แกว้ในแบบตา่งๆ ท่ีน่าสนใจ นอกจากน้ียงัเต็มไปดว้ยรา้นขายอาหารทะเลสดๆ ทัง้กุง้  หอย ปู 

ปลา ท่ีถูกปรุงรสไดอ้ยา่งถึงเคร่ือง และนั่นก็ท าใหถ้นนเสน้น้ีกลายเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงยอดนิยมของ

เมืองจากนั้นน าทา่นสู่โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ อยูท่ี่เมืองซปัโปโรโรงงานตัง้อยูใ่นสวน Shiroi 

Koibito ภายในสวนแหง่น้ี ก็จะประกอบไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นขายของท่ีระลึก และก็โรงงาน

ชอคโกแลตท่ีมีช่ือเสียง และส าหรับพวกตึกรา้นขายของก็จะถูกตกแตง่และมีลกัษณะคลา้ยๆกบั

สวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์ นอกจากนั้นท่ีสวนแหง่น้ียงัมีสนามซ็อคเกอร์อยูด่ว้ย ท่ีโรงงาน

ช็อกโกแลตอิชิยะแหง่น้ีคุณสามารถชมอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเร่ิม แบบจ าลองของโรงงานและ

ขัน้ตอนการผลิต พรอ้มทัง้ชิมและเลือกซ้ือช็อกโกแลตหรือไอศครีมแบบตา่งๆ ซ่ึงผลิตจากนมสด

ของเกาะฮอกไกโด และท่ีน่ีคุณยงัสามารถชมการผลิตคุกก้ีสอดใสช็้อคโกแลต ซ่ึงถือวา่เป็นของ

ฝากท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของฮอกไกโดดว้ย และนอกจากนั้นยงัสามารถลองท าคุกก้ีในแบบฉบบัของ

คุณเองไดอี้กดว้ย 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พิเศษ! ขาปูยกัษ ์ 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง มิตซุย เอา้ทเ์ล็ต – ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกา –  



 

 

ช็อปป้ิงถนนทานุกิโคจิ  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นสู ่ มิตซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET)  ศูนยร์วมแฟชั่นทนัสมยัแหลง่รวมพลของ

สินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัจากทัว่โลกประกอบดว้ยแบรนด์ดงัถึง 128 แบรนด ์ อาทิเชน่ Coach 

Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพรอ้มดว้ยสินคา้ส าหรับทุกคนตัง้แตสิ่นคา้แฟชัน่หญิงชาย 

และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินคา้ท ัว่ไปนอกจากน้ีภายในหา้ง ยงัมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ ่ท่ี

จุได ้650 ท่ีนั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซ่ีงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสินคา้ทอ้งถ่ินและสินคา้

จากฟาร์มสดมาขายอีกดว้ย 

จากนั้นเดินทางสู่ ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด(Farmer Hokkaido Governing Office 

Building) หรือตึกแดง อีกหน่ึงสถานท่ีท่ีไมค่วรพลาด เพราะความสวยงามของท่ีน่ีท่ีเป็นอาคาร

สไตลนี์โอบาร๊อคอเมริกาท่ีสรา้งดว้ยอิฐสีแดงทัง้หลงั โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาล

แห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา  ตึกแดงหลงัน้ีใชเ้ป็นท่ีท าการรัฐบาลฮอกไกโดตัง้แตปี่ พ.ศ. 

2429 และใชต้อ่เน่ืองยาวมานานถึง 80 ปี กอ่นท่ีจะยา้ยไปท่ีท าการหลงัใหม ่

อิสระรบัประทานอาหารเท่ียง ตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าทา่นชม หอนาฬิกาโบราณ ตวัอาคารและหอนาฬิกาสรา้งข้ึนจากไม ้ ออกแบบและ

บริจาคใหโ้ดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878 สิบปีหลงัจากท่ีมีการสรา้งเมืองซบัโปโร ตวันาฬิกาถูก

ติดตัง้ในปี 1881 จากบริษัท E. Howard & Co. เมือง Boston 

จากนั้นน าทา่นเดินเลน่ช็อปป้ิง ถนนทานุกิโคจิ เป็นยา่นการคา้เกา่แกข่องเมืองซปัโปโร โดยมี

พ้ืนท่ีท ัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ตา่งๆ อยา่งรา้นขายกิโมโน 

เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์ 

แลว้ ยงัมีรา้นอาหารมากมาย ทัง้ยงัเป็นศูนยร์วมของเหลา่วยัรุ่นดว้ยเน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร์ 

และตูห้นีบตุ๊กตามากมาย รอ้นดองกี รา้น 100 เยน นอกจากนั้น ท่ีน่ียงัมีการตกแตง่บนหลงัคา

ดว้ยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ ่

อิสระรบัประทานอาหารเย็น ตามอธัยาศยั 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SAPPORO TOKYU REI HOTELหรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 



 

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง  ตลาดปลาโจไก - รา้นกาแฟ ฮลัโหล คิตต้ี – สวนโอโดริ –  

ชอ้ปป้ิงย่านซูซูกิโน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นสู ่ตลาดปลาโจไก   ตลาดอาหารทะเลท่ีใหญท่ี่สุด  ในซปัโปโร ตลาดโจไก อิจิบะ เป็น

ตลาดท่ีคึกคกัและมากมายไปดว้ยของฝาก ของดีของซปัโปโรและผลิตภณัฑจ์ากทัว่ฮอกไกโด 

ทา่นสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ท่ีรา้น ราคาไมแ่พง ท่ีสั่งตรงมาจากท่ีตา่งๆของ

ออกไกโด และทา่นสามารถซ้ืออาหารทะเล และของฝากตา่งๆไดท่ี้น่ี โดยทางรา้นจะท าแพ็คเก็จ

อยา่งดีไปส่งท่ีโรงแรมของเชา้วนัเดินทางกลบัน าทา่นเดิน ทางสู่ รา้นกาแฟ ฮลัโหล คิตต้ี 

เพลิดเพลินกบับรรยากาศน่ารักๆ ของตวัการ์ตูนแมวช่ือดงั คิตต้ี ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้และ

ถา่ยรูปตามอธัยาศยั 

อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั 

บา่ย น าทา่นสู่ สวนโอโดริ เป็นสวนท่ีไดถู้กปรับปรุงเปล่ียนแปลงกลายเป็นเทศกาลท่ีย่ิงใหญ่ สามารถ

ดูดนักทอ่งเท่ียวท ารายไดใ้หแ้กฮ่อกไกโดมากมาย มีหิมะท่ีงดงามและการแกะสลกัน ้าแข็งท่ี

สามารถดึงดูดนักทอ่งเท่ียวจากญ่ีปุ่นและทัว่ โลกไดม้ากกวา่ 2 ลา้นคนจากนั้นน าทา่นไปชอ้ปป้ิง

ย่านซูซู  กิโนะ ตัง้อยูใ่นบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดิ้นซูซูกิโนะ เมืองซปัโปโร โดยอยูถ่ดัลง 

มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซ่ึงถือเป็ นยา่นท่ีคึกคกัและมี ชีวิตชีวา

ท่ีสุดของซปัโปโร โดยเฉพาะในยามค ่าคืนท่ีมีการเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสนั ตา่งๆ บนตึกท่ี

ตัง้อยูใ่นยา่นแหง่น้ี นอกจากนั้นยงัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทิงเริงรมย์

ยามราตรีตา่งๆ ทัง้ไนทค์ลบั บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา่ 4,000 รา้น ตาม

ตรอกซอกซอย จึงไมแ่ปลกท่ีนักทอ่งเท่ียวจะนิยมมา ณ สถานท่ี แหง่นี 

อิสระรบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SAPPORO TOKYU REI HOTELหรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดินทางสู่สนามบิน 

10.00 น. ออกเดินทางจาก สูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไทย เท่ียวบินท่ี TG 671 

(บริการอาหารรอ้น พรอ้มเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 

15.26 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทัง้น้ีโดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทางค่าบริการ ผูใ้หญ ่(2 ทา่น/หอ้ง) เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปีพกัร่วมกบัผูใ้หญ ่(2+1) พกัเด่ียว(เพ่ิม) 

เสริมเตียง ไมเ่สริมเตียง 

29 ธนัวาคม - 3 มกราคม  59,900 59,900 59,900 15,900 

 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

 

1. การเดินทางครั้งน้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 35 ทา่น กรณีไมถึ่งจ านวนดงักลา่ว 

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคา่บริการ โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรือสง่จอยน์ทวัร์กบับริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ

เดินทาง 15 วนั 

2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ กอ่นทุกครั้ง 

มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 

 



 

 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุใหล้ะเอียดทัง้ 5 ขอ้ 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายไมว่า่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทย

ไมอ่นุญาตใหเ้ดินทาง ออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง  

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง 

บริษัทฯไมส่ามารถควบคุม ได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 15 ทา่น ขี้ นไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีจ านวนผูเ้ดินทางไมถึ่ง 15 ทา่น ไมมี่

หวัหนา้ทวัร์ ไทยร่วมเดินทางดว้ย โดยทางบริษัทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดินทาง 

 

อตัราน้ีรวม 

 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน ้ามนั  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ    

✓ คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

✓ คา่เบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางทอ่งเท่ียว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไข

ตามกรรมธรรม)์ 

 

 

 

 

 



 

 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 

-           คา่ทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ินทา่นละ 1500 บาท ตอ่ทา่นตลอดทริป 

-           คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ คา่ท าหนังสือเดินทาง, คา่โทรศพัทส์่วนตวั, คา่ซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึง 

คา่อาหาร และ เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสั่งเพ่ิม กรุณาติดตอ่หวัหนา้ทวัร์ 

แลว้จา่ยเพ่ิมเองตา่งหาก) 

-           คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

-           คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด  

-           คา่วีซา่ส าหรับพาสปอร์ต ตา่งดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6) รูปถา่ยสี 2 น้ิว 2 รูป  

แลว้ทางบริษัทฯจะเป็นผูด้  าเนินการย่ืนวีซา่ใหท้า่น โดยจา่ยคา่บริการตา่งหาก (ส าหรับหนังสือเดินทาง 

ตา่งดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะย่ืนวีซา่) 

-           คา่อาหารท่ีลูกคา้รับประทานทานนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจากท่ีโปรแกรมก าหนด หากลูกคา้ไม ่

สามารถรับประทานอาหารท่ีทางทวัร์จดัให ้กรุณาเตรียมอาหารส าเร็จรูปสว่นตวัส ารองมาดว้ย 

 

เง่ือนไขการจอง 

 

จ่ายค่ามดัจ า จ านวนเต็ม บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือไดร้บัการช าระแลว้เท่านั้น 

 

 

 



 

 

 

หมายเหตุ 

 

❑ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 

ทา่น และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพิจารณาวีซา่ไดค้รบ 20 ทา่นในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดี

คืนเงินใหท้ ัง้หมด (ยกเวน้ค่า ธรรมเนียมวีซ่าซ่ึงไดช้ าระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืน

ใหถ้า้ตอ้งการ  

❑ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้และจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบ

ของหวัหนา้ทวัร์ และอุบติัเหตุ สุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลตา่งๆ 

เป็นตน้ 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 

❑ กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาท พรอ้ม

กบัเตรียมเอกสาร ย่ืนวีซา่ใหเ้รียบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 

7 วนัท าการ)  

❑ เน่ืองจากการย่ืนวีซา่ เป็นแบบกรุ๊ปคณะทอ่งเท่ียว ควรเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดและ

ควรเตรียมเอกสาร ใหท้นัทีในกรณีท่ีเอกสารไมค่รบ เพ่ือประโยชน์ในการขออนุมติัวีซา่จากทางสถานทูตฯ 

❑ หากทา่นติดธุระหรือไมส่ามารถย่ืนเอกสารพรอ้มคณะเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซา่

กรุ๊ปและทา่นจะ ตอ้งไป ด าเนินการย่ืนวีซา่ดว้ยตวัทา่นเองท่ีสถานทูตนั้นๆ   

❑ การช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอ่นเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั ทา่นควรจดัเตรียมคา่

ทวัร์ใหเ้รียบรอ้ย กอ่นก าหนด เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในส่วนของคา่ท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน 

มิฉะนั้นจะถือวา่ทา่นยกเลิก การเดินทาง โดยอตัโนมติั 

❑  

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 

❑ แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 30 วนั   คืนคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด  

❑ แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 20 วนั    เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 



 

 

❑ แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

❑ ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ื้นวีซา่ให ้ เม่ือผลวีซา่ผา่นแลว้มีการยกเลิก

การเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าท ัง้หมด 

❑ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้ (15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัท

และผูเ้ดินทาง อ่ืนท่ีเดินทางใน คณะเดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทา่น 

❑ กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการ

เล่ือน การเดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยที่ ไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ 

คา่ธรรมเนียมใน การมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได ้

❑ กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัร์หรือมดั

จ ามาแลว้ทางบริษัทฯ คืนคา่ทวัร์หรือมดัจ าให ้ แตท่างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการย่ืนวีซา่,คา่วีซา่ และ

คา่ใชจ้า่ยบางสว่น ท่ีเกิดข้ึนจริง 

❑ เป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้  าระคา่บริการในสว่นของทางเมืองนอก เชน่ โรงแรม 

ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

❑ กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร ์

ทัง้หมด 

❑ กรณีวีซ่าผ่านแลว้แต่กรุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่นอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่หรือไมว่า่ดว้ย

สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

❑ กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไมว่า่เหตุผล

ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั 

ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ีสายการบิน และบริษัททวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย

การบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทาง บริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได ้

ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้  

ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ 


