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กาํหนดการเดนิทาง 17 – 22 // 24 – 29 ม.ค. 2560 
                   03 – 08 ม.ีค. 2560 58,900.- 

FIGHT DETAIL 
TG 670 BKK - CTS 23.45 - 08.00 
TG 671 CTS - BKK 10.00 – 15.50 

     
วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง 

อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ - - - - 

2 
สนามบนิชโิตเซะ – โรงงานช็อกโกแลต – เจอาร ์ทาวเวอร ์
(ชมววิบนตกึ T38) – อาคารรฐับาลเกา่ – หอนาฬกิาโบราณ 
ชอ้ปป้ิงทานูกโิคจ ิและชอ้ปป้ิงซูซูกโินะ 

-   
NEW OTANI INN 

หรอื เทยีบเทา่ 

3 สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่(ขบวนพาเหรดเพนกวนิ) – RAMEN 
VILLAGE – เทศกาลโซอุนเกยีว เฮยีวบะก ุ     SOUNKYO KANKO 

หรอื เทยีบเทา่ 

4 อาบาชริ ิ– ลอ่งเรอืตดันํา้แข็ง – พพิธิภณัฑธ์ารนํา้แข็ง    
ABASHIRI KANKO 

หรอื เทยีบเทา่ 

5 
ทะเลสาบอะคงั(มารโิมะ) – หมูบ่า้นไอนุโคตนั   
RERA OUTLET    - 

AIR TERMINAL  

หรอื เทยีบเทา่ 

6 สนามบนิชโิตเซะ – กรุงเทพฯ   - - - 



วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

20.00 น.  พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D 

   เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึน้เคร่ือง 

23.45 น.  เดินทางสู่ สนามบิน ชิโตเซะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 

วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ – โรงงานช็อกโกแลต – เจอาร์ ทาวเวอร์ (ชมวิวบนตึก T38) – อาคารรัฐบาลเก่า  

  หอนาฬิกาโบราณ – ช้อปป้ิงทานูกิโคจิ และ ช้อปป้ิงซูซูกิโนะ  

08.00 น.  เดินทางถึงสนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น หลังจากผ่านข้ันตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

นําท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ” เป็นโรงงานที่ผลิตช็อคโกแลต ที่มีช่ือเสียงที่สุดของญี่ปุ่ น                   

ตวัอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตลย์โุรป ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้จึงทาํให้บรรยากาศของโรงงาน

ช็อคโกแลตที่น่ีจึงดูเหมือนกบัเทพนิยาย ช็อคโกแลตที่ขึ้นช่ือที่สุดของที่น่ีคือ Shiroi Koibito ซ่ึงมีความหมาย

ว่าช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลือกซ้ือกลบัไปให้คนที่ท่านรักทาน หรือว่าซ้ือเป็นของฝากติดไม ้             

ติดมือกลบับา้นก็ได ้(ชมบริเวณร้านคา้)                

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ “เจอาร์ ทาวเวอร์” เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกบัสถานีเจอาร์ซัปโปโร เป็นทั้ง

ห้างสรรพสินคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนยอ์าหาร โดยมีจุดชมวิวตั้งอยูท่ี่ชั้น 38 เรียกว่า T38 (Tower 

Three Eight) ที่ระดบัความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทศัน์เหนือเมืองซปัโปโรไดก้วา้งไกลทั้งกลางวนักลางคืน 

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  นาํท่านชม“อาคารรัฐบาลเก่า” ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1888 ในอดีตไดใ้ชเ้ป็นที่ทาํการของขา้หลวงใหญ่ปกครอง

อาณานิคม อาคารแห่งน้ีไดถู้กบูรณะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี และเหมือนเดิมกบัสมัยก่อน เพื่อเก็บไวเ้ป็น

สมบติั ทางวฒันธรรมที่สาํคญัของชาติภายในมีส่วนที่จดัแสดงรูปภาพวสัดุ ที่เก่ียวกบัความเป็นมาของฮอกไกโด   

จากนั้น  ชม “หอนาฬิกาโบราณ” สญัลกัษณ์แห่งเมืองซปัโปโร ปัจจุบนัประกาศใหเ้ป็นสมบติัลํ้าค่าทางวฒันธรรม 

จากนั้น  นาํท่านชอ้ปป้ิงยา่น “ทานูกิโคจิ” ชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลงัคามุงบงัแดดบงัฝน และหิมะ มีความยาว             

7 บล็อกถนน มีร้านคา้ตั้งเรียงรายอยูก่ว่า 200 ร้านคา้ และชอ้ปป้ิงกนัต่อที่ยา่น “ซึซึกิโนะ” แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้               

อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เส้ือผา้ รองเทา้ และยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหาร และที่ท่องเที่ยวยามราตรีอีกดว้ย 

คํา่            รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

  ที่พัก NEW OTANI INN หรือเทียบเท่า   

 
 
 



วันที่สาม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า(ขบวนพาเหรดเพนกวิน) – RAMEN VILLAGE – เทศกาลโซอนุเกียว เฮียวบะก ุ

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม 

  นาํท่านเดินทางสู่ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” สวนสัตวท์ี่อยูต่อนเหนือ

สุดของประเทศญี่ปุ่ น  ซ่ึงเป็นสวนสัตว์ที่ มี ช่ือ เสียง และได้รับ                 

ความนิยมที่ สุดของญี่ปุ่ นเพราะเป็น   สวนสัตว์ที่แตกต่างจาก                     

สวนสัตวอ่ื์นๆ โดยมีจาํนวนนักท่องเที่ยวที่ เขา้มาเยีย่มชมสวนสัตว์

แห่งน้ีสูงถึง 3 ลา้นคนต่อปีเป็นสถานที่ ที่รวบรวมสัตวน์านาพนัธุ ์      

กว่า 150 ชนิด โดยเฉพาะสัตว์ เมืองหนาว เช่น แมวนํ้ าลายจุด,                  

หมีขาวขั้วโลก พิเศษ ชมขบวนพาเหรดเดินโชว์ของ นกเพนกวิน 4 สายพนัธุ์อย่างใกล้ชิด (เฉพาะในช่วง                  

ฤดูหนาว) จุดเด่นของสวนสตัวแ์ห่งน้ีคือความไม่ธรรมดาของสตัวต่์างๆท่านจะไดเ้ห็นสัตวแ์ปลกๆ หลากหลาย

สายพนัธุ ์รวมไปถึงสตัวท์ี่อาศยัอยูใ่นโซนขั้วโลกที่ไม่ไดถู้กกกัขงัอยูใ่นกรงในแบบที่เคยเห็นในสวนสัตวท์ัว่ๆ 

ไป แต่ที่น่ีคุณจะไดเ้ห็นความคิดสร้างสรรคอ์นัยอดเยีย่มในการออกแบบท่ีอยูข่องสัตว ์ ดว้ยแนวความคิดที่ว่า 

สัตวต่์างๆควรจะไดอ้าศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มที่ดีและ เป็นไปตาม ธรรมชาติ ของสัตวน์ั้นๆเพื่อให้พวกเขา                  

มีความสุขอีกทั้งยงัแฝงกิจกรรมที่สามารถใกลชิ้ด สัตวต่์างๆไดม้ากยิง่ขึ้น เช่นการทาํอุโมงคใ์ตน้ํ้ าเป็นแทงค ์             

รูปกระบอก ยืน่เขา้ไปในบ่อของแมวนํ้ าซ่ึงเรา สามารถเห็นการเคล่ือนไหวอยา่งคล่องแคล่วของแมวนํ้ าไดอ้ยา่ง

ใกลชิ้ดถึง360 องศา, ต่ืนตากบัการไดใ้กลชิ้ดหมีขาวขั้วโลกเหนือ จากอุโมงคท์ี่สร้างลอดใตดิ้น เป็นตน้  

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  นาํท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิคาว่าไปยงั “หมู่บ้านราเมง” ที่แห่งน้ีจะประกอบด้วยร้านราเมนมีช่ือเสียง8ร้าน                

ที่แข่งขนักนัทาํราเมนของตนเองให้อร่อยที่สุด เพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาและยกระดับ

คุณภาพและมาตรฐานของราเมนอะซะฮิคะวะเพือ่ใหเ้ป็นที่เล่ืองลือไปทัว่โลก อะซะฮิคะวะราเมนนั้น มีประวติั

มายาวนาน นับยอ้นหลงัไปตั้งแต่ตน้สมยัโชวะ ซ่ึงในขณะนั้นฮอกไกโดราเมนไดก้าํเนิดขึ้นในเมืองซัปโปโร

โดยการผสมผสานบะหม่ีหลายชนิดของจีน ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ราเมนท่ีเป็นตน้แบบเฉพาะของ                 

อะซะฮิคะวะก็ไดก้าํเนิดขึ้นจากความคดิสร้างสรรคต่์างๆ เช่น การทาํใหน้ํ้ าซุปร้อนอยูไ่ดน้านโดยเคลือบผิวหน้า

ดว้ยนํ้ ามนัหมู นํ้ าซุปรสซีอ้ิวที่เคี่ยวดว้ยกระดูกหมู และนํ้ าสต๊อคซีฟู๊ดเช่น นิโบะชิ (ปลาซาร์ดีนแห้ง) และเส้น

บะหม่ีที่มีส่วนผสมของนํ้ าน้อยกว่า และดว้ยเหตุน้ีหมู่บา้นราเมนอะซะฮิคะวะก็ไดเ้ปิดขึ้นในเดือนสิงหาคม               

ปี 1996 เน่ืองดว้ยผูค้น เร่ิมกล่าวขวญัถึงอะซะฮิคะวะราเมน และเพื่อเผยแพร่อาหารที่เป็นความภาคภูมิใจของ             

อะซะฮิคะวะ น้ีใหเ้ป็นที่รู้จกัมากยิง่ขึ้นในบริเวณหมู่บา้นอะซะฮิคะวะราเมนยงัมีศูนยก์ารคา้สาํหรับชอ้ปป้ิงอีก

ดว้ย อิสระใหท้่านเดินเล่นกนัตามอธัยาศยั 

จากนั้น  นาํท่านเดินทางสู่เมือง “โซอุนเคยีว” เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ที่ตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขาไดเซทสึในเมืองคะมิคะวะ ที่น่ีได้

ช่ือว่าเป็นแหล่งนํ้ าแร่ออนเซ็น (Onsen) ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงในฮอกไกโด ด้วยสภาพภูมิประเทศท่ีสวยงาม               

ชาวญี่ปุ่ นส่วนใหญ่จึงนิยมแวะมาแช่นํ้ าแร่ร้อนออนเซ็นกันที่หมู่บา้นแห่งน้ี ปีละกว่า 3 ล้านคน นําท่านชม 

“เทศกาลโซอุนเกียว เฮียวบะกุ” ท่านจะไดพ้บกบัประติมากรรมนํ้ าแข็งขนาดใหญ่ รูปทรงต่างๆ ที่ประดบัอยู ่         

ทัว่งาน ทั้งตุ๊กตาหิมะ อุโมงค ์ศาลเจา้ และอ่ืนๆ ช่วงกลางวนัจะสะทอ้นแสงอาทิตยเ์ป็นประกาย ยามกลางคืน             

ก็จะสวยงามดว้ยแสงไฟจากสปอร์ตไลทห์ลากสีสนั ในแต่ละปีจะมีนกัท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่ น และต่างชาติมาชม

งานนบัแสนคนเลยทีเดียว  



คํา่            รับประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมที่พัก (+ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์) 

  ที่พัก SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า  

 
 

วันทส่ีี อาบาชิริ – ล่องเรือตัดนํ้าแข็ง – พิพิธภัณฑ์ธารนํ้าแข็ง 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม 

ใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณ์แปลกใหม่กบัการ “ล่องเรือตัดนํ้าแข็ง” 

Ms.Aurora บริเวณทะเลเปิดอาบาชิริซ่ึงเตม็ไปดว้ยแผ่นนํ้ าแข็งที่ลอยมา

จากรัสเซีย โดยจะเปิดใหบ้ริการตั้งแต่กลางเดือนมกราคมถึงปลายเดือน

มีนาคม นอกจากจะได้สัมผสัประสบการณ์อนัแตกต่างแลว้ยงัไดเ้ห็น

ชีวิตสัตวโ์ลกอีกซีกโลกหน่ึงอยา่งนกอินทรีทะเลหางขาว และแมวนํ้ า

เป็นตน้ 

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นาํท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์ธารนํ้าแข็ง” ซ่ึงมีการจดัแสดงธารนํ้ าแข็ง ที่เก็บรวบรวมมาไวเ้พื่อการศึกษา

วเิคราะห์ระบบนิเวศน์วทิยาการมาของธารนํ้ าแขง็ที่มีผลต่อชาวเมืองแถบชายฝ่ังทะเลโอคอตสก์ ที่มีธารนํ้ าแข็ง

ขนาดใหญ่  ลอยอยูเ่หนือทอ้งทะเลของเมืองอาบาชิริ ซ่ึงจะเร่ิมมีธารนํ้ าแขง็หนาตาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคม 

และจะค่อยๆละลายหายไปราวเดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนเมษายน ขึ้นอยู่

กบัสภาพอากาศในแต่ละปีโดยช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการชมธารนํ้ าแข็งจะอยู่

ในช่วงปลายเดือนกุมภาพนัธ์ ซ่ึงนอกจากภายในพิพิธภณัฑ ์จะมีการจดัแสดง

เร่ืองราวความเป็นมาในการเคล่ือนตวัของธารนํ้ าแข็งในรูปแบบภาพยนตแ์ลว้

ยงัมีการจดัแสดงส่ิงมีชีวติขนาดเล็กที่เก็บรวบรวมตวัอยา่งมาไดจ้ากธารนํ้ าแข็ง

บริเวณชายฝ่ังอีกดว้ย 

คํา่            รับประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมที่พัก  

  ที่พัก ABASHIRI KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า  

  ให้ท่านได้สัมผสักับการอาบนํ้ าแร่หรือเรียกอีกอย่างว่า ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเม่ือยล้า              

การอาบนํ้ าแร่จะทาํใหเ้ลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเครียดอีกดว้ย 
 
 
 



วันทห้ีา ทะเลสาบอะคงั(ชมมาริโมะ) – หมู่บ้านไอนุ โคตัน – RERA OUTLET   

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม 

  นาํท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบอะคัง” ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติอะคงั และไดรั้บการประกาศให้เป็น

พื้นที่ชุ่มนํ้ า หน่ึงในทะเลสาบที่เกิดขึ้นบนปากปล่องภูเขาไฟที่สงบแลว้ราว 6,000 ปีก่อน ทะเลสาบน้ีมีสาหร่าย  

นํ้ าจืด สีเขียวที่มีรูปลกัษณ์แตกต่างจากสาหร่ายนํ้ าจืดชนิดเดียวกนัที่มีอยูใ่น

ทะเลสาบแห่งอ่ืนของโลก และคนญี่ปุ่ นเรียกสาหร่ายชนิดที่ว่าน้ีว่า “มาริ

โมะ” เป็นช่ือที่นักพฤกษศาสตร์ ทะซึฮิโกะ คาวาคามิ เป็นคนตั้งไว ้คาํว่า 

“มาริ” หมายถึงลูกบอลแฟนซี ส่วนคาํว่า “โมะ” นั้ นหมายถึงพืชที่

เจริญเติบโตในนํ้ าเช่ือกนัว่าสาหร่ายมาริโมะนั้นเป็นเหมือนเคร่ืองรางที่จะ

นาํความโชคดีมาใหแ้ก่เจา้ของอีกดว้ย   

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านไอนุ โคตัน” (AINU KOTAN VILLAGE) หมู่บา้นชาวไอนุโบราณ ซ่ึงถือว่าชาวไอนุ

นั้นเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมของชนชาติญี่ปุ่ น เป็นชนเผ่าพื้นเมืองบนเกาะฮอกไกโด นาํท่านชมชาวไอนุโบราณ 

และชมร้านคา้พื้นเมืองที่เป็นการดาํรงชีวิตของชาวไอนุ ให้ท่านไดเ้ก็บภาพกบัชาวไอนุโบราณ พร้อมเลือกซ้ือ

สินคา้พื้นเมืองของชาวไอนุ 
จากนั้น  นาํท่านเดินทางสู่ “Rera Outlet Mall” เลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมช่ือดัง ซ่ึงที่น่ีเป็นแหล่งรวมรวบสินคา้                 

แบรนดเ์นม จากอเมริกา ยโุรป และญี่ปุ่ น กบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ล่าสุด, เลือกซ้ือกระเป๋าไฮโซ, เคร่ืองประดบั และ

นาฬิกาหรู, รองเทา้แฟชัน่, หรือเลือกซ้ือสินคา้สาํหรับคุณหนู และสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมาย และที่พลาดไม่ได ้          

คือโซนศูนยร์วมสินคา้ฮอกไกโด ที่รวบรวมสินคา้จาก ฮอกไกโดลว้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเหลา้สาเก เหลา้ญี่ปุ่ น โชจู 

ไวน์ ผกัผลไม ้ขา้ว ขนม ศิลปหตัถกรรมต่างๆอิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั  

คํา่            รับประทานอาหารคํา่ แบบอิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหาร) 

  ที่พัก AIR TERMINAL HOTEL CHITOSE หรือเทียบเท่า 

วันที่หก             สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คส่ิงของ และสัมภาระให้เรียบร้อย) 

  สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สนามบิน 

10.00 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เทีย่วบินที่ TG 671 

15.50 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเป่ียม 

 

หมายเหตุ  :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เป็นต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ  (ราคาต่อ 1 ท่าน) 
 

วันเดินทาง 
ราคา 

บาท / ท่าน 
ผู้ใหญ่ 

เด็ก 1 ท่าน พัก
กับผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

เด็ก 1 ท่าน พัก
กับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน 
(มีเตียงเสริม) 

เด็ก 1 ท่าน พัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(ไม่มีเตียงเสริม) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

17 – 22 ม.ค. 60 

24 – 29 ม.ค. 60  

03 – 08 ม.ีค. 60  

รวมตั๋ว 58,900.- 54,900.- 54,900.- 50,900.- 
9,500.- 

ไม่รวมตั๋ว 39,900.- 39,900.- 39,900.- 35,900.- 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึจํานวนตามทีก่ําหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอื เลือ่นการเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

2. กรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศ หรอื ระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวันเดนิทางทีท่า่นไดทํ้าการจองไว ้

กบัทางบรษัิทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ กอ่นการชาํระเงนิคา่ตัว๋ดงักลา่ว หากเกดิขอ้ผดิพลาด  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการงดความดแูลรบัผดิชอบในคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ดงักลา่วทกุกรณี 

3. การชําระคา่บรกิาร  

3.1 กรุณาสาํรองทีน่ั่ง พรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ทวัร ์ทา่นละ 10,000 บาท  

3.2 กรุณาชาํระคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง หรอื ตามกาํหนดการในใบแจง้การชาํระเงนิ 

3.3 กรุณาชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมด 15 วันกอ่นออกเดนิทาง หรอื ตามกาํหนดการในใบแจง้การชาํระเงนิ 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป คนืมดัจําทัง้หมด 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันข ึน้ไป เก็บคา่ใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท  

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 - 30 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายเบือ้งตน้ 10,000 บาท 

4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 25 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด  

4.5 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด  

4.6 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําทีน่ั่งกบั

สายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมัดจํา หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด  

4.7 กรณีวซีา่ไม่ผ่าน (ทา่นไดใ้หค้วามร่วมมอืในการเตรยีมเอกสารอย่างถกูตอ้ง และตรงตามกาํหนดเวลา)  

ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืคา่ทวัรใ์ห ้โดยหักคา่บรกิาร 2,000 บาท ตอ่ ทา่น  

4.8 กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่และฟังผลวซีา่หลงัจากวนัทีท่างบรษัิทฯ ไดด้ําเนนิการออกตัว๋  

เครือ่งบนิแลว้ หากวซีา่ของทา่นไม่ผา่น ทางบรษัิทฯ ขอเรยีกเก็บคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 100% (ประมาณ 25,000 บาท แตจ่ะขึน้อยู่

กบัราคาตัว๋เครือ่งบนิในแตล่ะกรุป๊)  

4.9 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

หมายเหต ุเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิาร รายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง  

พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่เขา้สถานที ่และคา่ใชจ้่ายนัน้ๆคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1.คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิ (ต ัว๋กรุ๊ป บนิไป – กลบั พรอ้มคณะ) ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ

ทวัรข์า้งตน้ การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้50% โดย

ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนิ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดนัน้ ออกโดยสายการบนิ 

ทางบรษัิทไม่อาจกําหนดเองได ้ อนงึการเปลีย่นแปลงของสายการบนิในภายหลงั หากมคีา่ใชจ่่ายใดๆ ทเีพิม่ข ึน้ ถอืเป็นคา่

ทวัรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ ตามความเป็นจรงิ ณ วนัทีอ่อกตัว๋ 

2.คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่  

หมายเหตุ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตยีง (Triple Room) ขึน้อยู่กับขอ้จํากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมีความ

แตกต่างกัน ซึง่อาจจะทําใหท้่านไม่ไดห้อ้งตดิกันตามที่ตอ้งการ ดังนั้นท่านควรที่จะส่งเรื่องแจง้ขอหอ้งพักดังกล่าว

ลว่งหนา้เป็นเวลา อย่างนอ้ย 30 วัน 

3.คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

การจัดโปรแกรมทวัรเ์ป็นการกําหนดโปรแกรมลว่งหนา้ หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทําการ 

หรือ ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ หากมีการล่าชา้ หรือ เหตุหนึง่เหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่านไม่

สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ทางบรษัิทฯไม่สามารถ คนืเงนิใดใหแ้กท่า่นได ้  

4.เจา้หนา้ทีบ่รษิทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  

5.คา่นํา้หนกัสมัภาระไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั / 1 ใบ และ สมัภาระไม่เกนิ 7 กโิล สามารถตดิตวัข ึน้เครือ่งไดท้า่นละ1 ใบ 

   คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

6.คา่ประกนัอุบตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 - กรณีผูเ้ดนิทางอายุ 6 เดอืน - 75 ปี จะมสีทิธริับ 100% ของผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์
 - กรณีผูเ้ดนิทางอายุ 76 ปี ข ึน้ไป  จะมสีทิธริับเพยีง 50% ของผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์
หมายเหต ุในกรณีเกดิอุบัตเิหตใุนระยะเวลาการเดนิทาง จํากดัจํานวนเงนิความรบัผดิชดใช ้ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์
กรณีดงัตอ่ไปนี ้ทางบรษิทัประกนัภยัไมคุ่ม้ครองตอ้งทําเป็น แผนแบบเดีย่วเทา่น ัน้ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
1. กรณีผุเ้ดนิทาง ไม่เดนิทางไป - กลบัพรอ้มคณะ  
2. กรณีเดนิทางคนละสายการบนิกบัคณะ 
3. กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดเ้ดนิทางเริม่ตน้จากประเทศไทย  
*** กรณีดงักลา่วขา้งตน้ ทางประกนัภยัการเดนิทางจะไม่รบัผดิชอบไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ *** 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึจํานวนตามทีก่ําหนด  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ ทีจํ่าเป็น 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ และ การนําส ิง่ของที ่ผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน  

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 

วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่

ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

3. (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

4. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

5. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สาํหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้าน เหลอืมากกว่า 6 เดอืน ข ึน้ไป นับจากวันทีผู่โ้ดยสารเดนิทาง 

กรณีหนังสอืเดนิทาง (พาสพอรต์) หมดอายุไมส่ามารถเดนิทางได ้บรษัิทฯไม่ขอรบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายไม่วา่

กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2.  กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 
หมายเหต ุโปรแกรมจัดทําขึน้สาํหรับผูท้ีป่ระสงคเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ เนื่องจากบรษัิททวัร ์ไม่สามารถรับผดิชอบ กรณี

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้ – ออก เมอืง ปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ คา่ใชจ้่ายทัง้หมดเป็นการชาํระขาดลว่งหนา้กอ่นออก

เดนิทางทัง้ส ิน้ ไม่สามารถคนืไดไ้ม่ว่ากรณีใด   
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