
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี 29 ธนัวำคม –2 มกรำคม 2560 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง  สนำมบินสุวรรณภูมิ  

20.00 น       คณะพรอ้มกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคำน์เตอร ์D  

สายการบิน ไทย มีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทคอยตอนรับทา่น 

23.55 น      ออกเดินทางสู ่ สนำมบินชิโตเช่ เกำะฮอกไกโด ณ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน ไทย 

เท่ียวบินท่ี TG670 (บริการอาหารรอ้น พรอ้มเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 

 



ส่ิงท่ีควรทรำบ : สำยกำรบินจะท ำกำรปิดใหบ้ริกำร Check-in ก่อนเวลำเคร่ืองออกประมำณ 60 นำที

และไม่มีประกำศ เตือน ข้ึนเครื่อง ดงันั้นทุกท่ำนจ ำเป็นตอ้งพรอ้มกนั ณ ประตูข้ึนเครื่องก่อนเวลำ

เคร่ืองออก 45 นำที 

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง สนำมบินชิโตเสะ -ศำลเจำ้ฮอกไกโด – โอตำรุ – โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดำนิ  

 

08.20 น.       เดินทางถึง สนำมบินชิโตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขัน้ตอนศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้  

 น าทา่นไปศำลเจำ้ฮอกไกโด เป็น ศาลเจา้ของศาสนานิกายชินโตประ จ าเกาะฮอกไกโด สรา้ง

ข้ึนในปี ค.ศ 1869 และไดอ้ญัเชิญเทพมาประทบัทัง้หมด 4องค ์นอกจากน้ีในชว่งฤดูรอ้น วนัท่ี 

14-16 มิถุนายนของทุกปี จะมีการจดังาน Hokkaido Jingu Reisai (Sapporo Festival) ซ่ึงจะ

แห่ขบวนไปตามถนน รอบๆเมืองดว้ย 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บา่ย  น าทา่นเดินทางสู่ เมืองโอตำรุ เมืองทา่เจริญรุ่งเรืองในฐานะท่ีเป็นเมืองคา้ขายในชว่งปลาย

ศตวรรษท่ี 19 ถึง 20 เมืองทา่เล็กๆท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซ่ึงมีรา้นขายของอยูต่ลอด

สองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแตง่ของบา้นเรือนนั ้นส่วนใหญ ่ไดถู้ก

ออกแบบเป็นตะวนัตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดร้ับอิทธิพลมาจาก การท าการคา้ระหวา่ง

ประเทศญ่ีปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ  

น าทา่นเท่ียวชม คลองสำยวฒันธรรมโอตำรุ คลองสายวฒันธรรมอนัมีเสน่หช์วนใหค้น้หา 

ดว้ยความเป็นเอกลกัษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองท่ียงัคงความเป็นญ่ีปุ่นแบบดัง้เดิม คลองโอตารุ

สรา้งเพ่ือใหเ้รือเล็กล าเลียงสินคา้จากทา่เรือเอามาเก็บไวใ้นโกดงัท่ีอยูต่ามริมคลอง เม่ือวิทยาการ

เจริญกา้วหนา้เรือใหญจึ่งเปล่ียนไปเขา้ทา่ท่ีใหญแ่ละขนส่งเขา้โกดงั ไดง้า่ยข้ึน ตึกเกา่เก็บสินคา้

ริมคลองเหลา่น้ี จึงถูกดดัแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์า่งๆ และพิพิธภณัฑ ์สมควรแกเ่วลาน าทา่น

เดินทางสู ่เมืองโนโบริเบทสึเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์

ไปดว้ยธรรมชาติท่ีงดงามไมว่า่จะเป็นตน้ไม ,้ทะเลสาบ,หนองบึงและแหลมรูปร่างแปลกตา

มากมาย น าทา่นชม จิโกกุดำนิ หรือ หุบเขานรก เกิดจากภูเขาไฟซ่ึงยงัไมด่บัจึงกอ่ใหเ้กิดน ้าพุ

รอ้นและบอ่โคลนเดือดอนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ียงัคงอยูช่ ั่วกลัป์  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

 น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกัท่ี Tmark City Hotel Sapporo หรือเทียบเทา่ 



 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ เพ่ือสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) 

น ้าแร่ในสไตลญ่ี์ปุ่นท่ีมี  สีและแร่ธาตุท่ีแตง่ตา่งกนัไปในแตล่ะพ้ืนท่ี ใหท้า่นไดล้งไปแชใ่นบอ่น ้า

รอ้นธรรมชาติดว้ยร่างการเปลือยเปลา่ เพ่ือเพ่ิมความผอ่นคลายใหร่้ายการและบ ารุงผิวพรรณใหดู้

เปลง่ปลั่ง เรียบเนียน และยงัมีส่วนชว่ยในเร่ืองของการบรรเทาอาการเจ็บป่วยตา่งๆไดอี้กดว้ 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง ตลำดปลำโจไก (มีรถ ไกดบ์ริกำรพำไปชม) หรือท่ำนสำมำรถอิสระท่องเท่ียว

ตำมอธัยำศยัไดเ้ต็มวนั 

เชำ้   รบัประทำนหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  **อิสระฟรีเดยท่์องเท่ียวตำมอธัยำศยัเต็มวนัหรือท่ำนสำมำรถไปชมตลำดปลำโจไกได ้

หมายเหตุ: มีบริการรถและไกดไ์ปตลาดปลาโจไก กรณีทา่นประสงคไ์ปตลาดปลา กรุณาแจง้กบั

ไกดใ์นวนัแรกของการเดินทาง เน่ืองจากรถมีท่ีนั่งกดัไมมี่คา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง  

ตลำดปลำโจไกอิจิบะ เป็นตลาดอาหารทะเลท่ีใหญท่ี่สุดในซปัโปโร เป็นตลาดท่ีคึกคกัและ

มากมายไปดว้ยของฝากของดีของซปั  โปโรและผลิตภณัฑจ์ากทั่วฮอกไกโด ทา่นสามารถ

รับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ท่ีรา้น ราคาไมแ่พง ท่ีสั่งตรงมาจากท่ีตา่งๆของออกไกโดและ

ทา่นสามารถซ้ืออาหารทะเลและของฝากตา่งๆไดท่ี้ น่ี  

อิสระอำหำรเท่ียงตำมอธัยำศยั ใหท่้ำนเลือกชิมอำหำรทะเลสดๆ จนไดเ้วลาน าทา่นมาส่ง

ท่ีโรงแรมและหรือ JR ทาวน์เวอร์ อิสระใหท้า่นอิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีทอ่งเท่ียวอ่ืน ๆ 

ตามอธัยาศยัอาทิเชน่ 

- อำคำรเจอำรท์ำวเวอร(์JR TOWER) เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในซปัโปโร ตัง้อยูติ่ดกบัสถานีเจ

อาร์ซปัโปโร เป็นทัง้หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนยอ์าหาร มีรา้น BIG 

CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,รา้น100เยน,รา้น 

UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชั่นวยัรุ่น,รา้น MATSUMOTO  

KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองส าอาง อาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตัง้อยูท่ี่ช ัน้ 38 เรียกวา่ 

T38 (Tower Three Eight) ท่ีระดบั ความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทศัน์เหนือเมืองซปั

โปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวนั กลางคืน โดยเฉพาะยามค ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์

ต ัง้อยูก่ลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ จากกลุม่ตึก ยา่นซูซูกิโนะ ส่องสวา่งท่ีจุดกลางเมืองติด 

ๆ กนัมีตึก ESTA ซ่ึงท่ีช ัน้ 10 เป็ น ศูนยร์วมรา้นราเมน ซ่ึงมีอยูป่ระมาณ 10 รา้น ใหเ้ลือก



ชิมอร่อยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่น ซูซูกิโน่ (ไมร่วมตัว๋ข้ึนจุดชมวิวราคาประมาณ 700-

1000 เยน) 

- ย่ำนซูซูกิโนะ ตัง้อยูใ่นบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดิ้นซูซูกิโนะ เมืองซปัโปโร โดยอยูถ่ดัลง 

มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซ่ึงถือเป็ นยา่นท่ีคึกคกัและมี 

ชีวิตชีวาท่ีสุดของซปัโปโร โดยเฉพาะ 

ในยามค ่าคืนท่ีมีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสนั ตา่งๆ บนตึกท่ีตัง้อยูใ่นยา่นแห่งน้ี 

นอกจากนั้นยงัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทิงเริงรมยย์ามราตรีตา่งๆ 

ทัง้ไนทค์ลบั บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา่ 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย 

จึงไมแ่ปลกท่ีนักทอ่งเท่ียวจะนิยมมา ณ สถานท่ีแห่งนี - ทานุกิโคจิเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิ งอาเขต

บนถนนคนเดินท่ีมีหลงัคามุงบงัแดดบงัฝนและหิมะ มี ความยาว 7 บล็อกถนน มีรา้นคา้ตัง้

เ รียงรายอยูก่วา่ 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนว ตะวนัออก -ตะวนัตก อยูร่ะหวา่งสถานี 

Subway Odori และ Susukin เพ่ือไมเ่ป็ นการรบกวนเวลาของทา่น อิสระอาหารกลางวนั

และอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

- มิตซุยเอำทเ์ล็ท Mitsui Outlet เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายแบรนดด์งัระดบั

โลก และแบรนดญ่ี์ปุ่น อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 

ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, 

GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรู

อยา่ง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั่น 

HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้

ส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมายใน

ราคาลด 30-80% ซ่ึงภายในยงัมีรา้นอาหาร รา้นกาแฟ ส าหรับใหท้า่นไดน้ั่งผอ่นคลายอีก

ดว้ย วิธีไป  

- ตึกท ำเนียบรฐับำลเก่ำ หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญ่ีปุ่นแปลวา่ อิฐสีแดง เร่ิม

กอ่สรา้งเม่ือปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตลนี์โอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจาก

อาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐ 

แมสซาซูเซตส ์สหรัฐอเมริกา โดยใชอิ้ฐไปจ านวนมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ตึกแดงหลงัน้ีใช ้

เป็นท่ีท าการรัฐบาลฮอกไกโดตัง้แตปี่ พ.ศ.2429 ซ่ึงผูว้า่ราชการคนแรกท่ีไดท้  างานในตึกน้ี

คือ มิจิโตชิ อิวามูระ (Michitoshi Iwamura) แลว้ใชง้านตอ่เน่ืองยาวนานถึง 80 ปี กอ่นท่ี

จะยา้ยไปท่ีท าการหลงัใหมเ่ป็นอาคารทนัสมยัสูง 10 ช ัน้ซ่ึงตัง้อยูด่า้นหลงัตึก  



- สวนโอโดริ เป็นสวนท่ีไดถู้กปรับปรุงเปล่ียนแปลงกลายเป็นเทศกาลท่ีย่ิงใหญ ่สามารถดูด

นักทอ่งเท่ียวท ารายไดใ้หแ้กฮ่อกไกโดมากมาย มีหิมะท่ีงดงามและการแกะสลกัน ้าแข็งท่ี

สามารถดึงดูดนักทอ่งเท่ียวจากญ่ีปุ่นและทั่วโลกไดม้ากกวา่ 2 ลา้นคน  

- หอนำฬิกำซปัโปโระ เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวซ่ึงเป็นอาคารท่ีสรา้งข้ึนจากไม ้ตัง้อยูใ่นเขตจูโอ 

เมืองซปัโปะโระ เมืองใหญท่ี่สุดของจงัหวดัฮกไกโด ทางตอน เหนือของประเทศญ่ีปุ่น  

ออกแบบดว้ยศิลปะแบบอเมริกนัเป็นท่ีรูจ้กัในฐานะสญัลกัษณ์ของเมือง และเป็นท่ีสนใจของ

นักทอ่งเท่ียว ท ัง้ในและตา่งประเทศแทบทุกคน ซ่ึงนาฬิกาบนหอยงัคงเดินอยา่งเท่ียงตรง และ

มีเสียงระฆงัในทุกชั่วโมง 

• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi Station ประมาณ 19 

นาทีโดยรถประจ าทาง ลงท่ีป้าย “Inter-Village Omagari” 

• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Tozai Line Oyachi Station ประมาณ 25 

นาทีโดยรถประจ าทาง ลงท่ีป้าย “Mitsui Outlet Park Entrance” 

• (เสาร์อาทิตยแ์ละวนัหยุด) จากบริเวณ Tokyu-Ura Boarding Area หนา้สถานี Sapporo 

Station ประมาณ 40 โดยรถประจ าทางโดยตรง ลงท่ีป้าย “Mitsui Outlet Park 

Entrance”  

อิสระอำหำรเท่ียงและเย็นตำมอธัยำศยั 

น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั Tmark City Hotel Sapporo หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง โรงงำนช็อคโกแลตอิชิยะ – เคร่ืองแกว้โอตำรุ – พิพิธภณัฑก์ล่องเคร่ืองดนตรี –  

Mitsui Outlet Park 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของภตัตำคำร 

น าทา่นไปชม โรงงำนช็อคโกแลตอิชิยะ แหลง่ผลิตช็อคโกแลตท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น ตวัอาคาร

ของโรงงานถูกสรา้งข้ึนในสไตลยุ์โรป แวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ช็อคโกแลตท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของ

ท่ีน่ีคือใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากตามอธัยาศยั น าทา่นเท่ียวชม ชมเคร่ืองแกว้โอตำรุ แหลง่

ท าเคร่ืองแกว้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด ชมความสวยงามของแกว้หลากสีสนัดงัอยูใ่นโลกของจินตนาการ 

แหลง่เคร่ืองแกว้ช่ือดงัของโอตารุ และยงัมีเคร่ืองแกว้หลากหลายใหท้า่นช่ืนชม และเลือกซ้ือได ้

เมืองน้ีมีช่ือเสียงในดา้นการท าเคร่ืองแกว้ตา่งๆ จากนั้นน าทา่นชม พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ให ้



ทา่นไดท้อ่งไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ท่ีแสนออ่นหวาน ชวนใหน้่าหลงใหล ดว้ย

กลอ่งดนตรี (MUSIC BOX) อนัมากมายหลากหลายและงดงามท่ีจะท าใหท้า่นผอ่นคลายอยา่งดี

เย่ียม ทา่นจะไดช้มกลอ่งดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 3,000 

แบบ รวมถึงทา่นยงัสามารถเลือกท ากลอ่งดนตรีแบบท่ีทา่นตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลือก

กลอ่งใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกนั มีบริการน าเพลงกลอ่งดนตรีทัง้เพลงญ่ีปุ่นและ

เพลงสากลมาอดัเป็นซีดีโปสการ์ดส่งไดโ้ดยตรงจากทางพิพิธภณัฑ ์ใหท้า่นไดส้มัผสัและช่ืนชม

กลอ่งดนตรีน่ารักมากมาย ใหท้า่นไดท้  ากลอ่งดนตรีน่ารักๆในแบบท่ีทา่นช่ืนชอบดว้ยตวัทา่นเอง 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรเท่ียง ณ ภตัตำคำร 

 จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ Mitsui Outlet Park มีประวติัเป็นถึงผูบุ้กเบิกเอา้ทเล็ตของญ่ีปุ่น 

เปิดตวัครั้งแรกท่ีโอซากา้ และขยายสาขาไปทั่วญ่ีปุ่นรวมถึงฮอกไกโด เกาะเหนือสุดของประเทศ  

Mitsui Outlet Park มีรูปแบบ 

 เหมือน City Gate Outlet Mall ของฮอ่งกง ท่ีแบรนดด์งัจะเปิดชอ้ปลดราคา เคลียร์สินคา้ใน

บรรยากาศของศูนยก์ารคา้ ชอ้ปเปอร์จึงเดินชอ้ปป้ิงไดส้ะดวกสบาย ฝนตก หิมะถลม่ก็ไมห่วั่น ช ้

อปกนัสนั่นกนัน่าดูคะ่ แบรนดท่ี์ขายใน Mitsui Outlet Park มีท ัง้ดีไซนเนอร์แบรนดแ์ละแบรนด์

ราคาปานกลางของญ่ีปุ่นและตา่งชาติ สินคา้มีใหเ้ลือกเยอะกวา่ Rera Outlet Mall และไดร้ับ

ความนิยมมากกวา่ Rera Outlet Mall สรา้งคลา้ยกบักลุม่ Premium Outlets ท่ีแบรนดด์งัเปิดช ้

อปกนัในบา้น ซ่ึงตัง้อยูก่ลางแจง้ บรรยากาศเหมือนหมูบ่า้นเอา้ทเล็ต ในวนัท่ีอากาศดีอยา่งวนัน้ี 

ก็เดินสบายดี เห็นคนญ่ีปุ่นพาลูกหลาน และสุนัขมาเดินเลน่กนัหลายตวั  จากนั ้นน าทา่นสู่ 

พิพิธภณัฑโ์ดรำเอมอน DORAEMON WAKU WAKU SKY PARK สาวกโดราเอมอน

ต่ืนเตน้ไปตามๆกนัเม่ือรูข้า่ววา่จะมีการสรา้ง Doraemon Waku Waku Skypark ท่ีสนามบิน 

Shin Chitose ในเกาะฮอกไกโด เรียกไดว้า่ บินไปถึงปุ้บ ยงัไมต่อ้งออกไปไหน รีบไปหาโดราเอ

มอนกอ่นเลย ถา้เดินทางถึง Arrival Hall ใหเ้ดินข้ึนไปท่ีช ัน้ 3 โซน Smile Road (ซ่ึงเป็นทาง

เช่ือมระหวา่งอาคารเท่ียวบินภายในประเทศและอาคารเท่ียวบินระหวา่งประเทศ) เวลาเปิด 10.00  

ถึง 18.00 **(ไม่รวมค่ำเขำ้ชม) 

น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกัท่ี Air Terminal Hotel หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 



วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง  สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

สมควรแกเ่วลา เช็คเอาทจ์ากโรงแรมที่ พกั น าทา่นเดินทางสู ่สนำมบินชิโตเซะ เพ่ือเดินทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ 

10.00 น. ออกเดินทางสู ่สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไทย เท่ียวบินท่ี TG 671 

(บริการอาหารรอ้น พรอ้มเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 

15.26 น.   เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

******************************************************************************** 

***กำรเดินทำงท่ีไม่มีวนั...ส้ินสุด*** 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

ทัง้น้ีโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 

***หนงัสือเดินทำงตอ้งเหลืออำยุกำรใชง้ำนไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน*** 

อตัรำค่ำบริกำร 

วนัเดินทำง ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่ำน/หอ้ง 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปีพกักบัผูใ้หญ่ (2+1) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง 

29 - 2 มกรำคม  55,900 55,900 55,900 7,900 



เง่ือนไขกำรใหบ้ริกำร 

1. การเดินทางครัง้น้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 39 ทา่น กรณีไมถึ่งจ านวนดงักลา่ว 

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคา่บริการ โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรือสง่จอยน์ทวัร์กบับริษทัที่ มีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดินทาง 

15 วนั 

2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ ของบริษัทฯ กอ่นทุกครั้ง มิฉะนั้น

ทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 

กรุณำอ่ำนหมำยเหตุใหล้ะเอียดทัง้ 5 ขอ้ 

หมำยเหตุ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายไมว่า่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทย

ไมอ่นุญาตใหเ้ดินทาง ออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษทั

ฯไมส่ามารถควบคุม ได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 15 ทา่น ขี้นไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีจ านวนผูเ้ดินทางไมถึ่ง 15 ทา่น ไมมี่

หวัหนา้ทวัร์ ไทยร่วมเดินทางดว้ย โดยทางบริษัทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดินทาง 

 

อตัรำน้ีรวม 

- คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน ้ามนั  

- คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

- โรงแรมที่ พกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

- คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ ตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ    

- คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

- คา่เบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางทอ่งเท่ียว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม

กรรมธรรม)์ 



อตัรำน้ีไม่รวม 

-           คา่ทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ินทา่นละ 1,200 บาท ตอ่ทา่นตลอดทริป 

-           คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสือเดินทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึง

คา่อาหาร และ เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสั่งเพ่ิม กรุณาติดตอ่หวัหนา้ทวัร์แลว้จา่ยเพ่ิมเอง

ตา่งหาก) 

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

-           คา่น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด  

-           คา่อาหารท่ีลูกคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจากท่ีโปรแกรมก าหนด หากลูกคา้ไมส่ามารถ

รับประทานอาหารท่ีทางทวัร์จดัให ้กรุณาเตรียมอาหารส าเร็จรูปสว่นตวัส ารองมาดว้ย 

หมำยเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น 

และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพิจารณาวีซา่ไดค้รบ 20 ทา่นในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให ้

ท ัง้หมด (ยกเวน้ค่ำ ธรรมเนียมวีซ่ำซ่ึงไดช้ ำระไวก้บัทำงสถำนทตูแลว้) หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้และจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ

หวัหนา้ทวัร์ และอุบติัเหตุ สุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 

เง่ือนไขกำรส ำรองท่ีนัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 20,000 บาท พรอ้มกบั

เตรียมเอกสาร หนงัสือเดินทางใหเ้รียบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแลว้   

 การช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอ่นเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ทา่นควรจดัเตรียมคา่ทวัร์

ใหเ้รียบรอ้ย กอ่นก าหนด เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที่ พกัและตัว๋เคร่ืองบิน 

มิฉะนั้นจะถือวา่ทา่นยกเลิก  

การเดินทาง โดยอตัโนมติั 



 

กรณียกเลิกกำรเดินทำง 

 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 30 วนั   คืนคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด  

 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 15 วนั    เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

 ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย่ื้นวีซา่ให ้ เม่ือผลวีซา่ผา่นแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าท ัง้หมด 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใชจ่้ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้ณะ

เดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวนท่ีบริษทัฯก ำหนดไว ้ (15 ท่ำนข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัท

และผูเ้ดินทาง อ่ืนท่ีเดินทางใน คณะเดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทา่น 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท า

การเล่ือน การเดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยที่ ไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ 

คา่ธรรมเนียมใน การมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได ้

 กรณีย่ืนวีซ่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมติัวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัร์หรือ

มดัจ ามาแลว้ทางบริษทัฯ คืนคา่ทวัร์หรือมดัจ าให ้ แตท่างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการย่ืนวีซา่,คา่วีซา่ 

และคา่ใชจ้า่ยบางสว่น ท่ีเกิดข้ึนจริง 

 เป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้  าระคา่บริการในสว่นของทางเมืองนอก เชน่ 

โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

 กรณีวีซ่ำผ่ำนแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำ

ทวัรท์ ัง้หมด 



 กรณีวีซ่ำผ่ำนแลว้แต่กรุป๊ออกเดินทำงไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่นอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่หรือไมว่า่

ดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

 กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไมว่า่

เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทวัรท์ ั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 

 


