
 

 

 

 

 

 

HOKKAIDO WINTER SKI (6D4N) 
“CTS08 XW HOKKAIDO หรหูราพารากอน ” 

สายการบิน NOK SCOOT (XW) 
 

 



บินด้วยสายการบิน นกสกูต๊ (XW) : ขึ้นเครื่องท่ีสนามบินดอนเมือง (DMK) 
XW146 DMK(กรุงเทพ) – CTS(ซโิตเสะ) 04.00-12.15 
XW145 CTS(ซโิตเสะ) - DMK(กรุงเทพ) 14.55-20.35 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

DAY 1 กรงุเทพฯ 
23.59  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 

ชัน้ 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 5-6 สายการบิน NOK SCOOT โดยมเีจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การ
ต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อิน และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรียมความพรอ้มก่อน
ออกเดนิทาง  

DAY 2 สนามบินชิโตเสะ – สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า                                                                 
04.00 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน NOK SCOOT 

เทีย่วบนิที ่XW146   
 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 7 ชัว่โมง**          

ขอ้ควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

 
12.15  เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเข้าเมอืง

และศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

 น าท่านเดินทางสู่เมือง Asahikawa (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) 

ASAHIYAMA ZOO สวนสตัว์อาซาฮิยาม่า ซึ่งได้รบัความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่ น ซึ่งในแต่ละปีจะมผูี้เข้าชมความ

น่ารกัของสตัวต่์างๆ ที่ไม่ได้ถูกกกัขงัในกรงแบบที่ท่านเคยเหน็ในสวนสตัว์ทัว่ ๆ  ไปถึงกว่าปีละ 3 ล้าน00คนจาก
ทัว่โลก โดยสวนสตัวแ์ห่งนี้ไดม้แีนวความคดิทีว่่า สตัวต่์างๆ ควรทีจ่ะอาศยัอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีด่แีละเป็นไปตาม
ธรรมชาตขิองสตัวน์ัน้ๆ จงึท าใหทุ้กท่านไดส้มัผสัถงึชวีิตความเป็นอยู่ที่แทจ้รงิของสตัวแ์ต่ละประเภท อาทเิช่น หมี
ขาวจากขัว้โลก นกเพนกวนิสายพนัธุ์ต่างๆ รวมถงึครอบครวัลงิอุลงัอุตงัแสนรู ้



 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี       ART HOTEL , ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า   

DAY 3  ลานสกี Shikisai no – คลองโอตาร ุ– พิพิธภณัฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภณัฑ์กล่อง

ดนตรี   

          –ดิวต้ีฟรี - โรงงานชอ็กโกแลต – มิตชุย เอาท์เลท็ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

BIEIน าท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะนับว่าเป็นเมอืงขนาดเลก็ๆของฮอกไกโด(Hokkaido)ที่เล็กแค่ขนาดแต่คุณภาพโดยเมอืง

แห่งนี้มภีูมทิศัน์ทางธรรมชาติที่งดงาม รายล้อมไปด้วยภูเขาและทุ่งนาอนักว้างใหญ่ ด้วยความที่เป็นเมอืงขนาด
เลก็การคมนาคมอาจจะไม่สะดวกเทยีบเท่าเมอืงใหญ่ๆแต่กถ็อืว่ามคีรบครนัทุกสิง่แบบมาตรฐาน 

 

 



 

SHIKISAI NO SNOW LAND  ลานสกีชิคิไซ พาโนราม่า ที่รวมกิจกรรมทางสกี หลากหลาย เหมาะกบัทุก
เพศทุกวยั หรอือสิระกบัการถ่ายรูป ววิสวยๆ แสนโรแมนตคิ (ไม่รวมค่ากจิกรรมและอุปกรณ์สกี) 
กจิกรรม และค่าใชจ้่ายคร่าวๆ Snowmobile: เริม่ต้น 10,000 เยนต่อคน / Snow Raft: 1,000 เยนต่อคน Banana 
Boat: 1,000 เยนต่อคน Sled: 500 เยนต่อคน Tube: 500 เยนต่อคน 

เท่ียง  เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 



 
OTARU น าท่านสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมอืงท่าส าคญัส าหรบัซปัโปโร และบางส่วนของเมอืงตัง้อยู่บนที่ลาดต ่าของ

ภูเขาเทง็งุ ซึ่งเป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวทีม่ชีื่อเสยีง คลองโอตารุ หรอื โอตารุอุนงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร 
ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดงัเก่าบรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ บรรยากาศ
สุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้ส าหรบัเป็นเส้นทางการขน
ถ่ายสนิคา้มาเกบ็ไว้ทีโ่กดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึ่งเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออี
ครึง่หนึ่งไวเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 
น าท่านชม พิพิธภณัฑ์เครื่องแก้ว โดยการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จงึท าใหเ้ครื่องแก้วทีอ่อกมามี
รูปแบบและสทีีแ่ตกต่างกนั จากนัน้น าท่านชม พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมอีายุเกอืบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่อง
ดนตรใีนรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายทีถู่กสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจุบนั อกีทัง้ยงัสามารถเลอืกคดิแบบท า
กล่องดนตรใีนสไตล์ของตวัเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรกัไดอ้กีดว้ย 

OTARU



ISHIYA CHOCOLATE FACTORY  โรงงานช็อกโกแลต ท่ีหมู่บ้านอิชิยะ  ซึ่ ง เ ป็นแหล่ งผลิต

ชอ็กโกแลตทีม่ชีื่อเสยีงที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลตต่างๆและทีพ่ลาดไม่ได้เลยคือ ชอ็กโกแลต
สขีาวแด่คนรกั(Shiroi Koibito) ซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่เลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกบั
บรรยากาศโดยรอบทีต่กแต่งดว้ยสวนดอกไมส้วยงาม สไตล์ยุโรป นอกจากนี้ท่านจะไดเ้ลอืกซื้อชอ็คโกแลตทีห่าซื้อ
ทีไ่หนไม่ได ้และท่านกย็งัจะไดช้มประวตัคิวามเป็นมาของโรงงาน (ไม่รวมค่าเขา้ส่วนการผลติ) 

 พเิศษ พาท่านเยีย่มชม รา้นคา้ของสโมสร Consadole Sapporo ต้นสงักดัของ เมสซี่ เจ ชนาธปิ สรงกระสนิธ์ นัก
เตะขวญัใจมหาชนชาวไทย 

 จากนัน้น าท่านช้อปป้ิงสนิค้าเครื่องส าอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดบัคุณภาพดีที่  ร้านค้าปลอดภาษี DUTY 
FREE อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

MITSUI OUTLET  มิตชุย เอาท์เลท็ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีม่พี ืน้ทีข่นาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มสีนิคา้แบรนด์
ต่างๆ จ าหน่ายเสื้อผ้าผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก กระเป๋า รองเท้า และมรี้านอาหารให้เลอืกมากมายอสิระให้ท่านเลอืกซื้อ
สนิคา้ตามอธัยาศยั 

ค า่                บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู+บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์อ่ิมไม่อัน้ 

พกัท่ี  TOYOKO INN SUSUKINO MIAMI HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเท่า 

 

 
 



DAY 4 เมืองโนโบริเบทสึ – หบุเขานรกจิโกคุดานิ – สวนหมีโชวะ –   กระเช้าอุสุซงั – 

ถนนทานุกิโคจิ – นัง่ชิงช้าสวรรคช์มวิวเมืองซปัโปโร  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

NOBORIBETSU   เมืองโนโบริเบทสึ เมอืงตากอากาศที่มชีื่อเสยีงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไปด้วย

ธรรมชาตทิีง่ดงามไม่ว่าจะเป็นต้นไม้, ทะเลสาบ, หนองบงึและแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย 

 
JIGOKUDANI    หบุเขานรกจิโกคดุานิ   เกดิจากภูเขาไฟซึ่งยงัไม่ดบัจงึก่อให้เกิดน ้าพุร้อนและบ่อโคลนเดอืด อนัเป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยงัคงอยู่ชัว่กลัป์ น ้ารอ้นในล าธารของหุบเขาแห่งนี้มแีร่ธาตุก ามะถนัซึ่งเป็นแหล่งต้น
น ้าของย่านบ่อน ้ารอ้นโนโบรเิบทส ึมองเหน็ควนัจากน ้าพุรอ้นพุ่งขึน้มาตลอดเวลา ใหท่้านถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

กลางวนั       บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 

JIGOKUDANI 



 
USUZAN ROPEWAY จากนัน้น าทุกท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน (Usuzan) เป็นภูเขาไฟทีท่ าใหเ้กดิ

ทะเลสาปโทยะขึน้มา จากหลกัฐานพบว่า ภูเขาไฟลูกนี้มกีารปะทุขึน้มาทุกๆ 20-50 ปี ดงันัน้จงึท าใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงภุมทิศัน์ของพืน้ทีแ่ถบนี้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมกีารปะทุไปเมื่อปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเหน็ปาก
ปล่องภูเขาไฟทีย่งัคุกรุ่นมคีวนัสขีาวลอยขึน้มาตลอดเวลา  (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)   

SHOWA BEAR FARM จากนัน้น าท่านสู่ สวนหมโีชวะชนิซงั  เพื่อชมความน่ารกัฉลาดแสนรูข้องหมสีนี ้าตาลนับ 
100 ตวั ทีใ่กลสู้ญพนัธุ์และหาดูไดย้าก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านัน้ ชาวไอนุเชื่อกนัว่าหมสีี
น ้าตาลนี่ถอืเป็นสตัว์เทพเจา้ของพวกเขาอกีด้วย (ไม่รวมค่าเขา้สวนหม)ี 

 
TANUKIKOJI OLD TOWN พาท่านสู่ ย่านเก่า ทานุกิโคจิ  เป็นแหล่งช้อปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินที่ มี

หลงัคามุงบวัแดดบงัฝนและหมิะ มคีวามยาว 7 บลอ็กถนน มรีา้นคา้ตัง้เรยีงรายอยู่กว่า 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนว
ตะวนัออก-ตะวนัตกอยู่ระหว่างสถานี SUBWAY ODORI และ SUSUKIN 

USUZAN ROPEWAY  



NORIA FERRIS WHEEL ชิงช้าสวรรคย์กัษ์  ตัง้อยู่บนชัน้ 7 ของห้างสรรพสนิคา้ Norbesa ภายในเมอืงซปั

โปโร (Sapporo) ที่นี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมอืงซปัโปโร โดยเฉพาะอย่างยิง่วิวทิวทศัน์ของ
เมอืงยามค ่าคนืนี่หากอยากชมแลว้ต้องมาทีน่ี่ใหไ้ด ้ โดยชงิชา้ยกัษ์แห่งนี้จะมเีสน้ผ่านศูนย์กลาง 45.5 เมตร ความ
สูงรวมอาคาร 78 เมตร มกีระเชา้นัง่ทัง้หมด 32 ตวั วนแต่ละรอบใชเ้วลา 10 นาท ีสามารถเหน็ววิตวัเมอืงซปัโปโร
ทีส่วยงามทัง้หมด ตอนกลางคนืตวัชงิชา้เองกจ็ะมกีารประดบัประดาดว้ยแสงไฟหลากสสีนั บอกเลยว่าถ่ายรูปนี่ทัง้
สวยและอนิดี้แบบสุดๆ 

 
** ในช่วงเทศกาลหิมะ เฉพาะพีเรียดวนัท่ี 01-06 / 03-08 กมุภาพนัธ์ 2563 ขอเปล่ียนจากชิงช้าสวรรค ์เป็น

พาทุกท่านเดินเท่ียวงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL ท่ีสวนโอโดริแทน** 



 
ค า่ อิสระอาหารค า่เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 

พกัท่ี  TOYOKO INN SUSUKINO MIAMI HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเท่า 

DAY 5 อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยัเตม็วนั                                                                        
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

  อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยัเต็มวนั โดยมหีวัหน้าทวัร์คอยใหค้ าแนะน าก่อนการเดนิทาง ทัง้นี้ ทาน
ควรเตรยีมความพรอ้ม วางแผนการเดนิทางมาเบื้องต้นก่อน เพื่อไม่ใหเ้ป็นการเสยีเวลาการเดนิทางท่องเทีย่วของ
ท่านเอง 



 
- ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) เริม่ก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ. 
2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบารอ็คอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกว่า 2.5 ลา้นก้อนเป็นอฐิทีท่ ามาจากหมู่บา้นซโิรอชิแิละโทโย
ชริ่า ตกึนี้ผ่านการใชง้าน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามทีเ่หน็นัน้ไดร้บัการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูก
ไฟไหมเ้มื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จงึไดร้บัการขึน้ทะเบยีน
ใหเ้ป็นสมบตัทิางวฒันธรรมส าคญัของชาตเิมื่อปีพ.ศ. 2512 

- หอนาฬิกาซปัโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีกสญัลกัษณ์ที่

ส าคญัของเมอืงซปัโปโรอกีแห่งหนึ่ง สรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลยั ฮอกไกโด แต่
ไดป้รบัเปลีย่นสร้างเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆงัตบีอกเวลาตัง้แต่ พ.ศ.2424 จนถงึปัจจุบนักย็งัสามารถบอกเวลาได้
อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กบัเมืองซปัโปโรมานานจึงได้รบัการขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมที่
ส าคญัอกีแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น   



 
- อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR Tower) เป็นตึกที่สูงที่สุดในซปัโปโร ตัง้อยู่ติดกบัสถานีเจอาร์ ซปัโปโร 
เป็นทัง้ห้างสรรพสนิค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มรี้าน BIG CAMERA จ าหน่ายกล้องดิจิตอล , 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ , ร้าน100 เยน , ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชัน่วยัรุ่น , ร้าน MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครื่องส าอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตัง้อยู่ที่ช ัน้ 38 เรียกว่า T38 (Tower Three 
Eight) ทีร่ะดบัความสูง 160 เมตร จงึมองเหน็ทวิทศัน์เหนือเมอืงซปัโปโรได้กว้างไกลสวยงามทัง้กลางวนักลางคืน 
โดยเฉพาะยามค ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตัง้อยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุ่มตึก ย่านซูซูกิโนะ ส่อง
สว่างทีจุ่ดกลางเมอืงตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึ่งทีช่ ัน้ 10 เป็นศูนยร์วมรา้นราเมน ซึ่งมอียู่ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืก
ชมิอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในย่านซูซูกโิน่ (ไม่รวมตัว๋ขึน้ จุดชมววิราคาประมาณ (700-1000 เยน)  

- ตลาดปลานิโจ (Niji Fish Market) ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซปัโปโร ตลาดปลาแห่งนี้ 
สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี้รูจ้กักนัในนาม “ครวัทะเลของชาวเมอืงซปัโปโร” เพราะสตัวท์ะเลทีจ่บัได้
ส่วนใหญ่จะหาไดจ้ากทะเลแถบนี้ทัง้สิน้ ซึ่งจะมคีวามสดมากเหมอืนไปเดนิซื้อที ่ ท่าเรอืเลยทเีดยีว ลูกคา้ส่วนใหญ่
จะมทีัง้นักท่องเทีย่วในประเทศและต่างประเทศรวมถงึชาวบ้านเข้า มาจบัจ่ายใชส้อยกนัเสมอ ทีน่ี่ยงัขึน้ชื่อเรื่อง ไข่
หอยเม่นและไข่ปลาแซลมอน 

- ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ดนิซูซูกโินะ เมอืงซปัโปโร โดยอยู่ถดัลง

มาทางใต้ของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป็นย่านที่คึกคกัและมชีีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร 
โดยเฉพาะในยามค ่าคนืที่มกีารเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีนัต่างๆ บนตึกที่ตัง้อยู่ในย่านแห่งนี้ นอกจากนัน้ยงั
เป็นแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทงิเรงิรมยย์ามราตรต่ีางๆ ทัง้ไนท์คลบั บาร ์คาราโอเกะ สถาน
อาบอบนวด มากกว่า 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไม่แปลกทีน่ักท่องเทีย่วจะนิยมมา ณ สถานทีแ่ห่งนี้ 
อิสระอาหารกลางวนั และ ค า่เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 

พกัท่ี       TOYOKO INN SUSUKINO MIAMI HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเท่า 



DAY6 สนามบินชิโตเสะ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลาโจไก - กรงุเทพ ฯ (ดอน

เมือง)                                                              
เช้า บริการอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารของโรงแรม 

HOKKAIDO SHRINE เดนิทางสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด เดมิชื่อ ศาลเจา้ซปัโปโร เปลีย่นเพื่อใหส้มกบัความยิง่ใหญ่ของ
เกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มี
ประวตัิศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นับพนัปีดงัเช่นภูมภิาคคนัโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สาหรบัให้คนท้องถิ่นได้กราบไหวส้ิง่
ศกัดิส์ทิธิท์ีอ่ยู่ ณ ศาลเจา้แห่งนี้ เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจสบืไป 

 
 จากนัน้น าท่านสู่ ตลาดปลาโจไก ประกอบด้วยร้านคา้ และร้านอาหารกว่า80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อก เป็น

หนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ร้านค้าต่างๆจ าหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่
ปลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล์ ผลผลิตอื่นๆในท้องถิ่น เช่น ข้าวโพด แตงโม และ มนัฝรัง่ตามฤดูกาล 
อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชื่อคอื อาหารทะเลสดๆเสริฟ์พรอ้มขา้ว เรยีกว่า donburi 

เท่ียง  เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 หลงัจากนัน้เดนิทางเขา้สู่สนามบนินานาชาตชิโิตเสะ  
14.55  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ 

XW145  
** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 7 ชัว่โมง 

20.35 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัความประทบัใจ 
****************************************************************** 

 
** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม
เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบ
ในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 



 
 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน12 
ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายุไม่
เกิน 12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่าน
ละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน
อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน กมุภาพนัธ์ 2563 

01 – 06 กมุภาพนัธ์ 63 
เทศกาลน ้าแขง็ 

36,999 36,999 36,999 12,500 
- 

03 – 08 กมุภาพนัธ์ 63 
เทศกาลน ้าแขง็ 

36,999 36,999 36,999 12,500 
- 

10 – 15 กมุภาพนัธ์ 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

15 – 20 กมุภาพนัธ์ 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

17 – 22 กมุภาพนัธ์ 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

22 – 27 กมุภาพนัธ์ 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

24 – 29 กมุภาพนัธ์ 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

29 กพ. – 05 มีนา. 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

วนัเดินทางเดือนมีนาคม 2563 

02 – 07 มีนาคม 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

07 – 12 มีนาคม 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

09 – 14 มีนาคม 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

14 – 19 มีนาคม 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

16 – 21 มีนาคม 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

21 – 26 มีนาคม 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 



23 – 28 มีนาคม 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

 
** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 
บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 
(ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 

 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศญี่ปุ่ น ไม่
จ าเป็นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 15 วนั ต่อครัง้ ** 

 
** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ
เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) 
 
อตัราค่าบริการน้ี รวม 
✓ ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษี  สนามบนิ
และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 
กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใชจ้่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอตัรา
ค่าบรกิารระบุ 
✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน NOK SCOOT อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สมัภาระ ลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 
(ไม่จ ากดัจ านวนชิ้น แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 
✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 
✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็น
เมอืงใกลเ้คยีงแทน อ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
✓ ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)์  
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสอืเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรีด ค่ามนิิบาร์ใน

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 



× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 
ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความ
เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่
สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขน าด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบิน 
และ รุ่ของเครื่องบนิแต่ละไฟล์ททีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน 
• กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัทีน่ัง่การจองภายใน 

2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิ
ทนัที หากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน
จ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ 
เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

• กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆในกรณี
ทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทัง้หมด 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทาง
บริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบรกิารที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเทีย่ว 
เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

• กรุ๊ปเหมา หรอืตดักรุ๊ป ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางไดทุ้กกรณี 
• ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 
• กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผู้เดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจง้ให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัช่วงพเีรียดวนัที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

 



เงื่อนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบริษทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 
เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้
ใหท่้านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่เป็นกรณี
พเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

• กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั
ฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบนิ
เพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

• กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบรษิัทฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์ เพื่อใหท้างบรษิัทประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรียมล่วงหน้า 
กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที่หลงัจากช าระเงนิกรณีที่
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

• กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแล้ว มรีายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ ในการออกบัตร
โดยสาร 

• หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

• อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป หรอื 
กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็น
กรณีพเิศษ 

• ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ที่ไม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

• หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ต้องมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
• การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏบิตัิส าหรบันักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผู้ให้บริการจะต้องหวงัสนิน ้าใจ

เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกต ิจงึรบกวนใหท่้านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เพื่อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขี้อควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดินบน
หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 



- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง
การเมอืง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะ
ค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึ
ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับริการ  หาก
ระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมา
จ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎิเสธการเดนิทางเข้าเมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกิดขึน้ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง
สายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดินทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ ยนืยนัด้วย 
พร้อมกบัแจ้งมาที่บริษทัเร็วที่สุด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บรษิทั
เรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋
เครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋
เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามที่สุด
ใหท่้านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึง
อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง
กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมอืง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบริษัทขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- บริษัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บริษัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลืมสิง่ของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านต้องการ  



- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

 

*เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 


