
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SJH8 # ฮอกไกโด เพาวเดอรสโนว (5D3N) (FEB-APR) 

BY NOK SCOOT (XW) 



 

 

 

วันท่ี 1

 

23.30
เคาทเต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1           : กรุง

0  น.     
ตอรสารการบิ

งเทพมหานคร

 คณะพรอมก

บนิ NOK SCO

รวมน้ําห

ร – สนามบิน

กนัที่ สนามบิ

OOT เจาหน

สายการบิน 

หนักสัมภาระถื

(หากต

เท่ียว

เท่ียว

ดอนเมอืง  

ินดอนเมือง อ

าที่ของบริษัท

NOK SCOO

ที่นั

ถอืข้ึนเครื่อง 

ตองการซ้ือน้าํ

บินขาไป      X

บินขากลบั   X

  

อาคารผูโดยส

ทฯคอยใหการ

 

T ใชเครื่อง B

นั่งจัดท่ีนั่งแบบ

7 กก./ทาน แ

าหนักเพ่ิม ทา

 

XW146    เวล

XW145    เวล

 

สารขาออก Te

รตอนรับ และ

BOEING 777

บ 3-4-3 

ละสามารถโห

านจะตองทําก

ลา  04.00 น. 

ลา  14.55 น. -

  

erminal 1 ช้ัน

ะอํานวยความ

-200 จํานวน 

หลดใตเครือ่ง

การซ้ือเพิ่ม) 

- 12.15 น. 

- 20.25 น. 

 

น 3 อาคารผูโ

สะดวกดานเอ

415 

ง 20 กก./ทาน

  

ดยสารระหวา

อกสารตางๆ 

น 

 

างประเทศ 



     วัน

            

04.00 

12.15 
ทองถิน่

สําคัญ!

คนเขาเ

เท่ียง 

จากน้ัน

นํ้าพุรอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากน้ัน

ภายใน

นํ้าของ

เร่ือยๆป

สังเกตเ

นํ้าที่ไห

กลางเดื

สมๆทั่ว

นท่ี 2          : ส

               -    ส

น.        เ

น.    เดินทางถึ
นเพื่อความสะด

!!! ประเทศญี่ปุ

เมืองและศุลกาก

 รับปร

นเขาสู เมอืงมอ
อนที่งดงามที่สุด

นนําทานสู หุบเ
จังหวัดฮอกไกโ

ยานบอนํ้ารอน

ประมาณ 20-30

เห็นไดอยางชัด

หลออกจากบอโ

ดือนตลุาคนของ

วทั้งพ้ืนที่ 

สนามบินนิวชิ

สวนหมีภูเขาไ

หินฟาสู เมืองฮ

ถึง สนามบนินิ
วกในการนัดห

นไมอนุญาตให

กร รับกระเปาแ

ระทานอาหาร

อนเบ็ทสึ นําทา
ดไดแก บอจิโงค

เขานรกจโิงคดุ
โด เรียกไดวาเป

นโนโบริเบทสน่ัึ

0 นาที ว่ิงแรกที่

เจนกต็รงทีจ่ะมี

โอยุนุมะ เปนลาํ

งทุกป ยิ่งถือเปน

โตเสะ - เมือง

ไฟโชวะชินซัน

ฮอกไกโด ประ

นิวชิโตเสะ  ฮอ
หมาย) 

หนํา อาหารสด จ

และทําภารกิจส

กลางวัน(1) SE

านขึ้นรถโคชเพื

คุดานิ ซึ่งตั้งอยู

ดานิ หรือมีอีก
ปนหุบเขาทีมี่คว

น่ันเอง โดยคนที

จะเห็นก็จะเปน

มีบอนํ้ารอนใหเ

าธารเรียกวา “โ

นชวงพีคสุดขอ

งโนโบริเบ็ทสึ

น  คิโรโระ สกี

ะเทศญ่ีปุนโดยเ

อกไกโด ประเท

จําพวก เน้ือสัต

สวนตัวเรียบรอย

ET BOX 

พ่ือเดินทางสู เมื

ทางทิศเหนือ บ

ชื่อหน่ึงที่เปนฉ

วามงดงามอันเลื

ที่ชื่นชอบการผจ

นบอโอยุนุมะ ซึ่

เห็นกันอยูเรื่อย

โอยุนุมะกาวาซึง่

องการทองเท่ียว

 

ส – หุบเขานรก

ก ีรีสอรท - แช

เที่ยวบินที่  XW

ทศญ่ีปุน (เวลาท

ว พืช ผัก ผลไม

ยแลว    

ืองโนโบริเบทส

บริเวณอุทยานแ

ฉายาที่ไดรับการ

ลื่องชื่อ อีกทั้ง น

จญภัยนาจะชอบ

ซึ่งบอน้ีเปนเปน

ๆตลอดทาง กจ็

งไหลผานปาน

วของที่น่ี เพราะ

กจโิกคุดานิ - 

ชออนเซ็นธร

W 146 

ทองถิ่นเร็วกวา

ม เขาประเทศ ห

สึ ซึ่งเปนเมืองที

หงชาติชิโคสึ โ

รขนานนามวา 

นํ้ารอนในลําธา

บที่น่ีไมนอย เพ

บอนํ้ารอนกําม

จะเปนบอเล็กๆ

เปนแมนํ้าหลาย

เราจะไดเห็นเห

 ภูเขาไฟโชวะ

รมชาติ         

ประเทศไทย 2 

หากฝาฝนจะมโี

ที่มีชื่อเสียงดาน

โทยา 

“Hell Valley”ตั

ารของหุบเขาแห

พราะจะมีเสนท

มะถัน อุณหภูมิ 

 บางบอมีอุณห

ยรอยเมตร ยิ่งใน

หลาตนไมนอยใ

ะชินซัง         

ช.ม.กรุณาปรบั

โทษจับและปรับ

นบอนํ้าพุรอนปร

ตั้งอยูเหนือยาน

หงน้ีมีแรธาตุกํา

างตามหุบเขาส

50 องศาเซลเซี

ภูมิที่รอนกวา แ

นชวงฤดูใบไมเ

ใหญที่อยูรายลอ

                    

บนาฬิกาของทา

บ  หลังผานพิธี

ระจําภูมิภาคฮอ

บอนํ้ารอนโนโ

ามะถัน ซึ่งก็เปน

สามารถเดินไตข้ึ

ยส พอยิ่งข้ึนไป

และยังมีบอโคล

เปลี่ยนสีประมา

อมเราเปลี่ยนเป

 (-/SB/D)       

านเปนเวลา

การตรวจ

อกไกโด บอ

โบริเบทสึ 

นแหลงตน

ข้ึนเนินไป

ปสิ่งท่ี

ลนอีกดวย 

าณ

นสีแดงๆ

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

จากน้ัน

ประเทศ

สุซันอีก

290 เมต

เห็นจน

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน

ของหมี

ของทีนี่

ใครอยา

กระจก

และได

ปอนเห

นนําทานเดินทา

ศญ่ีปุน ดวยควา

กดวย ความเปน

ตร โดยจะอยูใน

นถึงปจจุบัน 

นตอดวย สวนห

มีเหลาน้ี เพราะที

น่ีเคาไดรบัการดู

ากจะเห็นหมีตัว

ใส หากยงัไมจุ

ดยินเสียงและกลิ

หลาหมีท้ังหลาย

งสู ภูเขาไฟโช
ามท่ีภูเขาไฟแห

นมาของภูเขาไฟ

นระหวางป ค.ศ

หมีภูเขาไฟโชวะ

ท่ีน่ีน้ันเปนสถา

ดแูลและฝกใหคุ

วนอยๆอยางใก

ใจมาท้ังทีอยาก

ลิ่นของหมีผานร

ยไดอีกดวย 

ชวะชินซัน ถือ
หงน้ีตั้งอยูใกลกั

ฟแหงน้ีแรกเริ่ม

ศ. 1943-1945 นั

ะชินซัน (ไมรวม

านท่ีเพาะพันธุห

คุนเคยกับคน มี

กลชดิกส็ามารถ

กใกลทีสุ่ดเทาท่ี

รูระบายอากาศ

อเปนภูเขาไฟที่

กับภูเขาไฟอุสุ ทํ

มก็มาจากการเกิ

นับเปนอีกหน่ึงภู

มคาเขา) ตั้งอยูใ

หมีสีนํ้าตาลท่ีมีต

หมีโตเต็มวัยที่ไ

ทําได เน่ืองจาก

ท่ีจะทําไดตองมา

เลก็ๆ เราอาจจะ

เกิดข้ึนใหมของ

ทําใหสามารถม

ดขึ้นโดยการเกิ

ภเูขาไฟที่ยังไมม

ใกลกับ สถานีก

ตั้งแตเจาหมีตัว

ไมดุรายโชวลลี

กท่ีน่ีน้ันเขาจะเป

ายังโซน หองสั

ะเคยไปชมหมีใ

งฮอกไกโด ท่ีไ

องเห็นภูเขาไฟ

กดิแผนดินไหวแ

มอดดบัสนิทแล

กระเชาภูเขาไฟอ

นอยๆไปจนถึง

ลาออนขออาหา

ปดใหนักทองเที

สังเกตการณพิเศ

ในหลายๆท่ีท่ีแค

มธรรมดาตรงที

ไดอยางชดัเจน

และกอตัวขึ้นบ

ละยังคงมีควันกํ

อุสุ คนท่ีรักเจาห

งหมีตัวโต ไมต

รจากนักทองเที

ท่ียวสามารถเยี่ย

ศษ”กรงมนุษย”

คเห็นอยางเดียว

ท่ีไดรับการจัดอั

นจากจุดชมวิวภูเ

บนพ้ืนท่ีราบทุงข

กํามะถันลอยอยู

หมีสีนํ้าตาลตอ

องกลัววาหมีตวั

ท่ียว เปนภาพที่น

ยมชมลกูหมีสีนํ

  ซึ่งจะมองเห็น

ว แตท่ีน่ีนักทอง

อันดบัวามีอายุน

เขาไฟอุสุโดยข้ึ

ขาวสาลี ที่มีคว

ยูเหนือปลองภูเข

งกรีดรองใหกบั

วโตจะดุรึเปลา 

นารักนาเอ็นดูที

นํ้าตาลไดอยางใ

นหมีสีนํ้าตาลเดิ

งเท่ียวสามารถซื

นอยที่สุดใน

ข้ึนกระเชาอู

ามสูงอยูที่ 

ขาไฟให

บความนารกั

เพราะหมี

ทีเดียว ยิ่ง

ใกลชดิผาน

ดนิผานไปมา 

ซื้ออาหารมา



 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน

 

 

 

 

 

 

บรกิาร

 น
   วันที

          

เชา 

  อิสระ
สกี เพลิ

กอนโด

ภาพยน

เลือกซื้

มาสั่นร

 

 

นนําทุกทานเขาท

รอาหารค่ํา(2)  ณ

นําทานเขาสู
ที่ 3          : ลา

           - ราน

บรกิาร

ะใหทานไดถาย

ลิดเพลินกบักิจก

ดลา กิจกรรมตา

นตรเรื่อง “แฟน

้อกลับไปเปนข

ระฆังเพ่ือขอพร

ท่ีพักท่ี KIRO

ณ หองอาหาร

ที่พัก ณ KIR
นสกีคิโรโระ 

กาแฟฮลัโหล

รอาหารเชา(3) 

ภาพ คิโรโระ ส
กรรมตางๆ เชน

างๆขึ้นอยูกบัสภ

เดย แฟนกันแค

องฝากได และ

รใหสมหวังในค

ORO SKI RE

รของโรงแรม

RORO SK
รีสอรท - เมอื

คิตตี้ - ชอปป

ณ หองอาหาร

สกรีีสอรท ใน
น สกี , สโนวบอ

ภาพภูมิอากาศ)

ควันเดียว” คิโร

อีกจดุท่ีนาสนใ

ความรักไดอกีด

ESORT เพ่ือ แ

ม  

KI RESORT
องโอตารุ - คล

ปง ถนนซาไก

รของโรงแรม

นชวงฤดูหนาวที

อรด , กระดานเ

)  หรือทานจะเลื

โระ รีสอรท มา

ใจอีกจุดอยูบนย

ดวย 

แชนํ้าแรธรรม

T หรือ เทียบ
ลองโอตารุ - พิ

มาจิ - โรงงาน

ม 

ท่ีปกคลุมดวยหิ

เลื่อนหิมะ ฯลฯ

ลอืกชอปปงท่ีโซ

ารเกต็ เปนแหล

ยอดเขาอาซาริ ที

มชาติ ภายในทีพ่

บเทา 

พพิิธภัณฑกล

นชอ็คโกแลต 

มะแสนนุมราว

 (ไมรวมคากิจก

ซนพลาซาคิโรโ

ลงรวมขนมอรอ

ท่ีสูงจากระดับน

พักตามอัธยาศัย

องดนตรี - น

- เมืองซัปโปโ

วกับปุยฝาย และ

กรรมตางๆไมร

โระ    รีสอรท ท

อยๆและสินคาที

นํ้าทะเล 1,800 เ

ย  

าฬกิาไอนํ้าโบ

โร 

ะสนุกสนานกับ

รวมคาอุปกรณแ

ที่ถูกเลือกเปนส

ที่ข้ึนชื่อของฮอก

เมตร มีระฆังแห

บราณ             

บกิจกรรมกลางแ

และไมรวมคาขึ้

สถานท่ีหลักใน

กไกโดไวครบค

หงความรักท่ีทา

      (B/L/-)     

แจง ณ ลาน

ข้ึนกระเชา

การถายทํา

ครันสามารถ

านสามารถ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน

กลายเป

ราวกับ

บนกระ

ภาคภูมิ

จากน้ัน

กลายเป

ความเก

วิคตอเรี

เปนเสมื

ไมพูดถึ

โดยเฉพ

 

 

 

 

 

 

นนําทานมุงหนา

ปนเมืองทองเที่ย

เปนเมืองแหงค

ะเชาลอยฟาโอต

มิใจของเมืองแห

นนําทานชมวิวริ

ปนอีกหน่ึงแลน

กาแกและวิถีชวิี

รียนอยูท้ังสองฝ

มือนศูนยรวมช

ถึงไมไดเลยคือเ

พาะ ซึ่งจะมีการ

าเขาสู เมืองโอ
ยวยอดนิยมอีกเ

ความฝน ตัวอาค

ตารุเทนงุยะมะ 

หงน้ี 

ริม คลองโอตา
นดมารกหลกัขอ

วิตชาวเมืองท่ียงั

ฝงของถนน จุด

ชาวเมืองจากการ

เดือนกุมภาพันธ

รจุดเทียนและเป

ตาร ุเมืองทาสํ
เมืองหน่ึง ดวยจ

คารบานเรือนท่ี

เดินเพลินๆตาม

าร ุถือเปนสถาน
องเมืองท่ีไมวาใ

งคงอนุรักษตึกอ

ดท่ีเคยเปนคลงัสิ

รมีกิจกรรมตาง

ธมีการจัดงาน “

ปดไฟสวางไสว

สาํคัญของเกาะฮ

จุดท่ีตั้งของตัวเ

ยังคงอนุรักษตา

มชายหาด ไปจน

นท่ีท่ีมีชื่อเสียงเ

ใครท่ีมาเยือนเมื

อาคารรอบๆให

สนิคาท่ีสรางแน

ๆท่ีเดนๆก็มกีา

“เทศกาลแสงไฟ

วไปท่ัวท้ังบริเว

ฮอกไกโด อยูไม

มืองสามารถมอ

ามลักษณะดั้งเดิ

นถึงมาเดินชมค

ปนอยางมาก ใ

มืองน้ีก็ตองมาเที

คงเดิม คลองแห

นวอิฐดูดิบๆอาร

รลองเรืองชมวิ

ฟริมคลองโอตา

ณ แลดูสวยงาม

มไกลจากซัปโป

องเห็นอาวอิชกิ

ดมิ ชวงฤดูหนา

ความงดงามที่ค

นอดีตถูกสราง

ท่ียวชมยังคลอง

หงน้ีมีความยาว

รตๆของอดีตกก็

วคลองโอตารุ ต

ารุ” ท่ีแตละปจะ

มประหน่ึงออกม

ปโรสามารถเดิน

กะริท่ีอยูดานหน

วนับเปนชวงท่ี

ลองโอตารุ พร

ขึน้มาเพ่ือใชใน

งแหงน้ีใหได ไม

วถึง 1,140 เมตร

กลายมาเปนราน

ตอนเย็นๆของบ

ะมีนักทองเท่ียว

มาจากเทพนิยา

นทางไปไดภาย

นา ทัศนียภาพเทื

คึกคักมาท่ีสดุข

อมจิบเบียรโอต

นการขนสงสินค

มวาจะดวยบรร

รประดับตกแตง

นอาหารหรือคา

บางวันยังมีศิลป

วกวา 500,000 ค

ยเลยก็วาได 

ยในเวลาเพียง 25

ทือกเขาท่ีลอมร

ของป ไมวาจะช

ตารุท่ีเปนอีกหนึ

คาทางเรือ หาก

รยากาศที่ใหควา

งดวยโคมไฟสไ

าเฟชคิๆ ชวงเวล

ปนมาแสดงดนต

คนท่ีมาเพ่ืองาน

5 นาที จึง

อบงดงาม

ชมวิวมุมสูง

น่ึงความ

ปจจุบัน

ามรูสึกถึง

ไตล

ลากลางวัน

ตรีใหดู แตท่ี

นน้ี



 

จากน้ัน

จากการ

แหงน้ีน

ใหเดิน

สไตลก

อีกดวย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง 
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จากน้ัน

ถนนท่ีม

ดังของ

หลากห

ระลึก ร

น นําทานเดินทา

รท่ีถกูสรางขึ้นต

น่ันก็คือ นาฬิกา

ถึง 3 ชั้น ภายใน

กวา 25,000 ชิ้น 

ย นอกจากน้ีดาน

 รับปร

ย รานกาแฟ ฮั

นอิสระชอปปง
มีเสนหและเตม็

งเมืองโอตารุอยา

หลาย เต็มไปดว

รานเส้ือผา และ

างสู พิพธิภัณฑ
ตั้งแตป ค.ศ.19

าไอน้ําโบราณส

นตกแตงแบบผ

อีกท้ังยังมีสวน

นหนาพิพิธภัณฑ

ระทานอาหาร

ฮัลโหล คติตี้  เ

ง ถนนซาไกม
มเปยมไปดวยเอ

างในปจจุบันน้ี 

วยบริษัทชิ้ปปง 

พิพิธภัณฑตาง

ฑกลองดนตรี
12 ดวยตัวอาคา

สไตลอังกฤษท่ียั

ผสมผสานท้ังคว

นจัดแสดงตุกตา

ฑยังมี “นาฬิก

กลางวัน (4) 

เพลิดเพลินกับบ

มาจิ ตัง้อยูกลาง
อกลักษมากๆเลย

ในระหวางชวง

อาคารตางๆเปน

งๆมากมาย 

รีโอตาร ุไดรบั
ารมีขนาดใหญเ

ยังคงใชงานไดม

วามหรูหรา หาก

าคาระกุริ อันเป

กาไอน้าํโบราณ

บรรยากาศนารั

งเมืองโอตารุ ไม

ยนะคะ เน่ืองจา

งพัฒนาฮอกไกโ

นแบบสไตลตะ

บการยกยองใหเป

เปนอิฐแดงดูเป

มาถึงปจจุบันแล

กก็แฝงไปดวยบ

นตุกตาแบบดั้ง

ณ (Stream Cloc

ักๆของตัวการตู

มไกลจากคลองโ

ากตัวถนนเองไ

โดปลายยุค 180

วันตก ปจจุบัน

ปนอีกหน่ึงสถา

ลอืยๆหากดูงด

ละเหลือเพียง 2

บรรยากาศความ

งเดิมของยุคศตว

ck)” สไตลอังก

ตนูดัง ใหทานได

 

โอตารุ ท่ีถือเปน

ดรับการอนุรักษ

00 ตนยุค 1900

นไดรับการดัดแป

านท่ีทองเท่ียวท

งามแปลกตา สิ่

2 เรือนในโลกเท

มอบอุน มีการจั

วรรษท่ี 17 ถึงศ

ฤษ ที่เหลืออยูเพ

ดเลือกซ้ือสินคา

นแหลงทองเท่ีย

ษมาอยางดีเยี่ยม

  เมืองโอตารุเป

ปลงเปนรานคา

ทางประวัติศาส

สิง่สะดุดตาท่ีเปน

ทาน้ัน มาท่ีน่ีน่ีเ

จดัแสดงกลองด

ศตวรรษท่ี 19 ท่ี

พียง 2 เรือนบน

าและถายรูปตา

วแลนดมารกข

ม จนกลายมาเป

ปนเมืองทาเรือ แ

า รานอาหาร รา

ตรท่ีสําคัญของ

นจุดสังเกตของ

ดียวก็อาจจะจอ

ดนตรีโบราณแล

หาดไูดยากมาก

นโลกเทาน้ัน 

มอัธยาศัย 

องเมืองน้ีมากนั

ปนถนนแหลงช็

และการคาการข

านกาแฟ รานขา

งเมืองโอตารุ

งพิพิธภัณฑ

อดเพราะมี

ละหลาก

กๆใหไดชม

นัก นับเปน

ชอ็ปปงช่ือ

ขนสงท่ี

ายของท่ี



 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน

ช็อกโก

เปนขอ

Illumin

โคอิบิโต

รานอาห

สังเกตก
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นนําทานสู โรงง
แลตของทองถ่ิ

องฝากที่นิยมขอ

nation ดวยตึก

ตะไมใชแคโรงง

หาร และพิพิธภั

กระบวนการผลิ

เพื่อเปนกา

นําทานเขาสู

นที่ 4          : D

            - ซัปโ

 บรกิาร

งานชอ็คโกแล
น ผลิตภัณฑท่ีขึ

องฮอกไกโด ยิ่งช

เปนอาคารสไต

งานแบบท่ีคนห

ภัณฑโรงงานช็อ

ลิตคุกก้ีไดในระ

ารไมรบกวนเ

ที่พัก ณ TO

DUTY FREE

โปโรทาวเวอร

รอาหารเชา(5) 

ลตชิโรอิโคอบิิ
ขึ้นช่ือของบริษั

ชวงฤดูหนาวจะ

ตลยุโรปจึงทําให

หลายๆคนคิด เพ

อกโกแลตพรอม

ะยะใกลๆ แถมยั

วลา  อิสร

OKRU REI 

E - ศาลเจาฮอ

ร - ชอปปง ซู

 ณ หองอาหา

บโิตะ  ตั้งอยูท่ีเม
ษัท คือ คุกกี้ Shi

ะยิ่งสวยมากกว

หบรรยากาศนั้น

พราะดานในนี่มี

มจําหนายช็อกโ

ังมีกิจกรรมสนุ

ระอาหารค่าํ ต

HOTEL  ห

อกไกโด - ที่ทาํ

ซูซูกิโนะ 

ารของโรงแรม

มืองซัปโปโร  โ

iroi Koibio คุก

วาปกติหลายเทา

นเหมือนหลุดไป

มีท่ีใหเดินอยางเพ

โกแลตหลากหล

นุกๆใหเราไดเขา

ตามอธัยาศัย 

หรือ เทียบเท

าการรัฐบาลเก

ม 

โรงงานช็อคโกแ

กกี้เนยสอดไสช็อ

า เพราะในชวง

ปเดินอยูในเมือง

พียบ เพราะภาย

ลายรูปแบบ ท่ีสํ

ารวมกิจกรรมเวิ

ทา 

กาฮอกไกโด -

แลตแหงน้ี เปนโ

อกโกแลตขาวที

หนาหนาวน้ันที

งโรแมนติคของ

ยในบริเวณสวน

าคญัแคช็อปเฉ

วริคชอปทําคุกกี้

- สวนโอโดริ -

โรงงานของบริ

ท่ีกินไปทีแทบล

ท่ีโรงงานแหงน้ี

งยุโรปเลยทีเดีย

นสนุกประกอบ

ยๆน่ีไมใชแนๆเ

กี้ดวยตนเองอกี

-หอนาฬกิาซั

ษัท Ishiya บริษ

ะลายกับความอ

น้ีจะมีการเปดไฟ

ว โรงงานช็อคโ

บดวย รานคา รา

น่ืองจากผูเขาช

ดวย 

ซัปโปโร    

ษัท

อรอย ซึ่งถือ

ฟ 

โกแลตชิโรอิ

านกาแฟ 

ชมสามารถ

 (B/L/-)     



 

นําทาน

จากน้ัน

เกาะฮอ

เทพเจา

ของเมือ

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน

แหงหนึ

อาคารมี

ตะวันต

สวนหย

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน

ประมา

และดอ

บรรยาก

นสูการชอปปงสิ

นนําทานขึน้รถโ

อกไกโดเลย เพร

าท่ีประทับภายใ

อง ชวงท่ีสวยท่ี

นนําทานสู ท่ีทาํ
น่ึงในไมกี่อาคา

มีเอกลักษณเฉพ

ตกอยูมากทีเดียว

ยอมท่ีรมรื่น เรีย

นนําทานสูท่ี สว
ณกิโลมตรครึง่

อกไมหลากหลา

กาศแบบเย็นสบ

สินคาคุณภาพท่ี

โคชเพ่ือเดนิทาง

ราะท่ีศาลเจาแห

ในศาลเจามากถึ

สุดตองยก ใหฤ

าการรัฐบาลเก
รของญ่ีปุนในส

พาะก็จากการทีมี่

ว โดยท่ีน่ีน้ันถูก

ยงรายดวยตนซ

วนสาธารณะโ
ง กินพ้ืนท่ีถึง 12

ายสายพันธุ ยิ่งใ

บายๆกันในสวน

รานคาปลอดภ

งสู ศาลเจาฮอ
หงน้ีน้ันถูกสราง

ถึง4 องค แตดวย

ฤดูใบไมผลิเหม

กาฮอกไกโด ส
สมัยน้ัน ซึ่งเม่ือ

มีสไตลการสรา

กสรางข้ึนตั้งแต

ซากุระ และตนแ

โอโดร ิตั้งอยูใจ
2 บล็อกของเมอื

ในชวงฤดูหนาว

นแหงน้ีแลวน้ัน

าษี DUTY FR

อกไกโด ตั้งอยูที

งในชวงยุคเร่ิมพ

ยความท่ีตัวศาล

มาะแกการชมดอ

สถานที่ทางราช

กอนจะนิยมสร

างแนวอิฐแดงดู

ตป ค.ศ.1888 ภ

แปะกวย 

จกลางเมืองซัปโ

องน้ี สวนแหงนี

วจะเปนสถานที

น ทางดานทิศต

REE อยางอิสร

ท่ีเมืองซัปโปโร

พัฒนาเกาะถาจ

ลเจาเองมีพ้ืนท่ีเชื

อกซากุระบาน 

ชการท่ีสําคัญใน

รางสิ่งปลกูสรา

ดแูลวจะใหความ

ายในตกแตงอย

โปโร ซึ่งแยกเมื

น้ีในชวงฤดูรอน

ท่ีหลักในการจดั

ะวันออกของส

ระซึ่งมีสินคาป

ร(Sapporo) เปน

ะนับเปนปก็ปร

ชื่อมตอกับสวน

นยุคสมัยกอนท่ีต

งท่ีใหญโตขนา

มรูสึกไมเปนท

ยางหรูหรา ดาน

มืองออกเปนสอ

นน่ีก็จะเปนเสมื

ดเทศกาลหิมะซั

สวนโอโดริ เปน

ลอดภาษีใหเลือ

นศาลเจาของศาส

ระมาณป ค.ศ.1

นมารุยามะทําให

ตั้งอยูท่ีเมืองซปั

าดน้ีกัน ท่ีน่ีเลยจ

างการมากเกิน 

นหนามีสัญลักษ

องฝง คือทางทิศ

อนแหลงโอเอซิ

ซปัโปโรนั่นเองค

นท่ีตั้งของ ทีวีท

อกซื้อมากมาย 

สนาพุทธนิกาย

871ได ไมเพียง

หถอืไดวาเปนจุ

ปโปโร(Sapporo

จะโดดเดนมาม

รูปแบบดานนอ

ษณดาวหาแฉก 

ศเหนือและทิศใ

ซิสของเมืองท่ีเต

คะ นอกจากจะ

ทาวเวอรซัปโป

ยชนิโตท่ีมีความ

งแคจะมาสักกา

ดชมวิวเด็ดๆอีก

o) นับเปนอาคา

มายาวนาน สิ่งห

อกอาจจะเนนผ

ธงรูปดาวเจ็ดแฉ

ใต มีท่ีจอดรถก

ต็มไปดวยความ

ไดดืม่ด่ํากับคว

ปโร (Sapporo T

มเกาแกของ

ระขอพรกับ

กแหงหน่ึง

ารขนาดใหญ

หน่ึงที่ทําให

ผสมผสาน

ฉก และ

วาง

มเขียวขจี

ามรื่นรื่นกับ

TV Tower)  
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เมตร ช

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน

ตั้งอยูใน

พิพิธภณั

ของชัน้

ยังมีสว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน

พักมาก

ศตวรร

Khanแ

0 เมตร ซึ่งดานบ

ชวงกลางคืนมีค

นนําทานสู หอน
นเขตพ้ืนท่ีของ

ณฑท่ีเปดใหนัก

นท่ี 1 จะเนนการ

วนหองโถงสําห

นนําทานสู ยานบ

กมายและเปนศูน

ษท่ี19 เดิมเปนบ

ละเมนูปู มีสิ่งน

บนมีจุดชมวิวท่ี

วามสวยงามมา

นาฬิกาซัปโป
วิทยาลัยเกษตร

กทองเท่ียวท่ีสน

รจดัแสดงเกี่ยวก

หรับทําพิธีการต

บันเทิงท่ีใหญท่ี

นยกลางการเดิน

บริเวณไฟสีแด

นาสนใจสําหรับ

สามารถมองเห็

ากเพราะตัวทาว

ปโร นับเปนสัญ
รซัปโปโร ตวัเรื

นใจไดเขามาชม

กับเรื่องราว เกร็

างๆท่ีกวางขวา

ท่ีสุดในฮอกไกโ

นทาง ดังน้ันคุณ

งและปจจุบันมี

บนักทองเที่ยวจํ

ห็นวิวท่ีสวยงาม

วเวอรจะเปดไฟ

ญลักษณของเมือ

ือนนาฬิกาซือ้ม

มกัน ภายในน้ัน

ร็ดความรู และป

าง 

โด ซูซูกิโนะ เต

ณจะไมมีปญหา

มีรานเซ็กจาํนวน

านวนมาก มีเมื

มของสวนสาธา

ประดับประดา

องซัปโปโร ตวัอ

มาจากกรุงบอส

นมีการจดัแสดงเ

ประวัติศาสตรข

ต็มไปดวยรานค

าในการหารถโด

นมากยังคงอยู คุ

ืองธีมโอเอซิส 

รณะแหงนี้และ

เพ่ือความสวยง

อาคารของหอน

ตัน โดยปจจุบัน

เกี่ยวกับประวัติ

ของเมืองซัปโป

คา5,000รานแล

ดยสารหรือรถไ

คณุสามารถเพลิ

NORBESA โด

ะเมืองโดยรอบแ

งาม นับเปนสถ

นาฬิกาสรางข้ึนต

นน้ันหอนาฬิกา

ตศิาสตรของสิ่ง

โร และในสวน

ละรานอาหาร แ

ไฟฟาใตดิน สถ

ลดิเพลินกับอาห

ดยมีชิงชาสวรร

แบบ 360 องศง

านท่ีที่นาสนใจ

ตนสมัยพัฒนาซ

าแหงนี้ไดมีการ

กอสราง โดยแบ

นท่ีชั้น 2 จะจัดแ

สงไฟนีออนเรยี

านท่ีน้ีดั้งเดิมส

หารรสชาติหลาก

คอยูบนหลังคา

 จุดชมวิวอยูท่ีค

จอีกแหงหน่ึงขอ

ซัปโปโร ในป 

รปรับปรุงจนกล

บงออกเปน 2 ชั

แสดงเกี่ยวกับน

ยงรายในเวลาก

รางข้ึนในชวงป

กหลาย รวมถึงG

า และเปนสิ่งดึง

ความสูง 90 

องซัปโปโร 

1878 ซึ่ง

ลายมาเปน

ชั้น ในสวน

นาฬิกา และ

กลางคืน มีที่

ปลาย

Genghis 

งดูด



นักทอง

หลากห

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา 

 นํ

 

 วันที่ 

 

เชา 

นําทาน

มาสดๆ

รานขา

โมงเชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งเที่ยวแหลงให

หลายราน100เยน

เพื่อเปนกา

นาทานเขาสูที่พ

5          : ตลา

 บรกิาร

นสู ตลาดปลาโ
ๆ จะถูกนํามายัง

ยปลาสดๆ ราน

า นอกจากน้ี ยัง

มท่ีไดรับความ

นและรานของใ

ารไมรบกวนเ

พัก ณ TOKR

าดปลาโจไก - 

รอาหารเชา(6) 

โจไก และศูนย
งศูนยกลางตลาด

นผลไม รานอาห

พรั่งพรอมไปด

นิยมสําหรับกา

ใชตางๆ 

วลา  อิสร

RU REI HOT

ชอปปง มิตซ

 ณ หองอาหา

กลางตลาดขาย

ดขายสงเมืองซั

หารแหง รานปล

ดวยรานอาหารท

ารทองเที่ยวซัปโ

ระอาหารค่าํ ต

TEL  หรอื เที

ซุย เอาทเลต -

ารของโรงแรม

ยสงเมืองซัปโป

ัปโปโร ตลาดที

ลาตากแหงเค็ม 

ท้ังรานซูชิและร

โปโรยังมีทางเดิ

ตามอธัยาศัย 

ทียบเทา 

- ถายรูปคูโดร

ม 

โร ทุกเชาจะมีผั

ท่ีผูกระจายสินค

และอื่นๆ เรียง

รานอาหารชดุท่ี

ดนิสําหรับชอป

ราเอมอน - สน

ผัก ผลไมเก็บมา

คาไปซื้ออยูถัดไ

รายกวา 60 ราน

ท่ีใชวัตถดุิบจาก

ปปง"Tanukik

นามบินนิวชิโ

าสดๆ จากหลา

ไป สวนตลาดท่ี

น มีวัตถุดิบสดใ

ตลาด ไดลิ้มรส

koji"ที่อยูใกลก

โตเสะ - สนาม

กหลายแหลงท่ั

เปดสําหรับปร

ใหมคัดสรรมาอ

สอาหารของฤดู

กับซูซูกโินะดว

มบินดอนเมอื

ัวฮอกไกโด แล

ะชาชนทั่วไปคื

อยางดีใหเลือกห

กาลนั้นๆ ในรา

วยเสื้อผาท่ี

ง    (B/-/-)      

ละปลาท่ีจับ

ือที่น่ี ตั้งแต

หาตัง้แต 6 

าคายอมเยาว 

 



จากน้ัน

New C

อกไกโ

หางมีร

จุ 650 ที

ดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00

14.55

20.35

นนําทานสู มิตซ
Chitoseมากๆ เรี

โด มิสึอิเอาทเลต

านคาแบรนดต

ท่ีน่ังท่ีมีเมนูขึ้น

นนําทุกทานมาถ

0 น.     นําทาน

5 น.       

5 น.     ถึง สน

ซุย เอาทเลตพ
ยกไดวาจะช็อป

ตพารคนั้นเริ่มเป

างๆกวา 128 รา

ชื่อๆทองถิ่นให

ถายรูปคูกบัโด

นเดินทางสู สน

เหินฟาสู กรุงเ

นามบินดอนเมื

พารคตั้งอยูท่ีเมื
ปปงปดทายกอน

ปดอยางเปนทา

าน รวมถึงรานค

หชิม แถมยังมีรา

ดราเอมอน ตัง้

นามบินนวิชโิต

เทพฯ โดยสาย

มือง โดยสวัสดิ

มือง Kita-Hirosh

นกลับไดสบาย

างการตั้งแต ป 2

คาปลอดภาษอีีก

านจําหนายสนิค

งอยูในสนามบิน

ตเสะ  เพ่ือเดินท

ยการบิน NOK

ดภิาพ 

hima ชานเมือง

ๆ โดยหางสรร

2012 มีทั้งแบรน

กดวย ถาหิวก็ไม

คาพ้ืนเมืองและ

น นิวชิโตเสะ ข

ทางกลับสูกรงุเ

K SCOOT เท่ี

งทิศตะวันออกข

พสินคาของท่ีนี

นดภายในประเ

มตองไปหาท่ีไ

ะสินคาจากฟาร

ของเกาะฮอกไก

เทพฯ 

ยวบินที่ XW 1

ของซัปโปโรท่ีส

น่ีนั้นจะเปนรูปแ

เทศรวมไปถึงแ

หนใหเหน่ือยเพ

มทองถิ่นประจํ

กโด ใหทุกทานไ

145 

สําคัญอยูใกลๆ

แบบ outlet mal

แบรนดตางประ

พราะดานในยัง

จําฮอกไกโดให

ไดถายรูปคูกับโ

เสนทางท่ีไปยัง

ll ท่ีมีขนาดใหญ

เทศดังๆอีกเพีย

จะมีศูนยอาหาร

ไดซื้อของติดไม

โดราเอมอนตา

งสนามบิน 

ญท่ีสุดในฮ

ยง ซึ่งภายใน

รขนาดใหญ

มติดมืออีก

มอัธยาศัย 



           

           

 

 
 

28 กุ
13‐1

20 –

25 –

27 –

1 – 5

1 – 5

3 – 7

8 – 1

10 –

15 –

17 –

22 –

                        

                        

ก

***ค

กําหนดการเดิ

กมุภาพนัธ ‐
17 มนีาคม 

– 24 มนีาค
– 29 มนีาค
– 31 มนีาค
5 เมษายน 

5 เมษายน 
7 เมษายน 
12 เมษายน 

– 14 เมษาย
– 19 เมษาย
– 21 เมษาย
– 26 เมษาย

                       

                       

** หากท

 กอน

การเดินทางในแ

าบริการขางตน

นทาง 

 3มีนาคม 

คม 

คม 

คม 

(Bus2) 

ยน 
ยน 
ยน 
ยน 

                       

                       

ทานทีต่องออก

นทําการ  เน่ือง

**
แตละครั้งจะตอ

ขอสง

**กรณีเด็กอา

น ยังไมรวมคาทิ

ผูใหญห

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

  --

กตัว๋ภายใน (เค

งจากสายการ

**  จอยแลน
องมีผูโดยสารจํา

งวนสิทธ์ิในการ

* ราคาเดก็

ายุเกิน 2 ใหคิดเ

ทปิคนขับรถ หัว

หองละ 2 – 3 คน

เดือน กุมภา

24,777 

24,777 

24,777 

21,777 

25,777 

25,777 

25,777 

25,777 

26,777 

30,777 

26,777 

24,777 

24,777 

---

 
ครือ่งบิน, รถ

บินอาจมีการ

อัตราคาบริ

นดไมใชต๋ัว 
านวน 25 ทานขึ

รเลื่อนการเดินท

กอายุไมเกิน 2 ป

เปนผูใหญ (นับ

วหนาทัวร และ

 

 

น พกั

าพันธ - เดือน เ

---

ถทวัร, รถไฟ) 

รปรบัเปลี่ยนไ

การ 

14,990  บาท
ข้ึนไป ถาผูโดยส

ทาง หรือเปลีย่น

ป 8,500 บาท *

บวันเกิดจากวันที

มัคคุเทศกทอง

กเด่ียวเพ่ิม(เพิ่ม

เมษายน 2563 
9,50

9,50

9,50

9,50

9,50

9,50

9,50

9,50

9,50

9,50

9,50

9,50

9,50

- 

กรุณาสอบถา

ไฟลท หรือ เว

ท *** 

สารไมครบจําน

นแปลงราคา 

*    

ท่ีกลับจากญ่ีปุน

ถ่ินทานละ 1,60

มราคาตอทาน) 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

ามที่เจาหนาที

วลาบิน ** 

นวนดังกลาว บ ิ

น)** 

00 บาท /ทริป/ต

อุณหภู

ที่ 

ริษัทฯ 

ตอทาน*** 

ภูมิเฉลี่ยสูงสุด-ต

-6� - 3� 

-7� - 1� 

-2� - 4� 

1� - 5� 

1� - 5� 

7� - 1� 

7� - 1� 

12� - 1� 

9� - 1� 

10�  0� 

12�   1� 

14�   1� 

15�   2� 

ต่ําสุด 



ในก

 

หมายเ

 

 

 

 

 

อัตรา

 คาต

 - ท่ีน่ังเ

ซื้อที

- ท่ีน่ังชั

- ท่ีน่ังแ

*Stretc

-ไมอนุ

-โซนเงี

 คาน

(ไมเกิน

(คาทัวร

รับผดิช

รณยีกเลกิการ

เหตุ 1.

2.

คาบริการน้ี

ตั๋วเครื่องบินไป

เปนไปตามการ

ที่น่ังเพ่ิม สายก

ชั้น ScootBiz รา

แบบ Super หรือ

ch Seat 

ญาตใหเดก็ ทา

งียบไมอนุญาตใ

นํ้าหนัก กระเป

นทานละ 7 กิโลก

รไมรวมการปร

ชอบได) 

โซน 
โซนเงียบ 

โซนเงียบ 

โซนหนา 

โซนหนา 

โซนหลัง 

โซนหลัง 

รเดินทาง ตอง

โปรด

. ตัว๋เมื่อ

. ไมมีรา

รวม 

ป – กลับ ชัน้ปร

รจัดสรร Rando

ารบิน Nok Sco

าคาเที่ยวเดยีว 5

อ Stretch Seat แ

รก ผูสูงอายุเกิน

ใหเด็กน่ัง  

าสัมภาระเดินท

กรัม)  

ระกันความคุมค

งยกเลกิ 30 วัน

อานขอความ

อออกแลว ไม

าคาเดก็ เนื่อง

ะหยัด  เสนทาง

om ของสายการ

oot (XW) เสนท

5,500 บาท /ทาน

แจงกอนเดินทา

น 65 ปและผูพิก

ทางโหลดใตทอง

ครองการสูญเสยี

แถวท่ี 
21 

22-25 

31 

32-34 

61 

62-63-71-74

นกอนการเดนิ

มใหถ่ีถวนกอน

สามารถรฟีน

งจากเปนราคา

งตามท่ีระบุไวใ

รบินไมสามารถ

ทางโตเกียว-นาริ

น (ราคาไป-กลั

าง10วัน มีคาใช

การน่ัง 

งเคร่ือง ตามท่ีส

ยหรือเสียหายข

*S

*S

*S

 

 

 

นทางเทานั้น ไ

นการจองทัวร

นดได อันเนือ่ง

าพิเศษ 

ในโปรแกรม  (ต

ถเลอืกระบุท่ีน่ังไ

ริตะ สามารถUp

ับ 10,000 บาท)

ชจายและเง่ือนไ

สายการบินกําห

ของกระเปาเดิน

ประเภททีน่
Stretch(Fron

Super 

Stretch(Fron

Super 

Stretch(Fron

Super 

ไมเชนน้ันทา

รทุกครั้ง เพื่อป

งจากเงื่อนไขข

ตั๋วกรุป)  

ได ยกเวนการซื

pgrade ท่ีน่ัง พร

) แจงกอนเดินท

ไข ดังน้ี 

หนดแตละเสนท

ทาง และทรัพย

นั่ง 
nt Row) 

nt Row) 

nt Row) 

างบรษิัทจะไม

ประโยชนแกต

ของสายการบิ

ซือ้ท่ีน่ังเพ่ิม 

รอมชําระคาท่ีน

ทาง10วัน 

ทาง  (ไมเกินทาน

ยสินสวนตัว กร

Seat P
มากกวา 

มากกวา 

มากกวา 

มากกวา 

มากกวา 

มากกวา 

มคืนมัดจําไมว

ตวัทานเอง 

บิน 

น่ังไดดังน้ี 

นละ 20 กิโลกรั

รณีเกิดความเสีย

Pitch 
36 น้ิว 

36 น้ิว 

36 น้ิว 

36 น้ิว 

36 น้ิว 

36 น้ิว 

วาดวยกรณีใด

ัมเทาน้ัน) ถือข้ึ

ย บริษัทฯไมสา

ราคาตอทาน

2,000 

1,500 

1,700 

1,200 

1,700 

1,200 

ด ๆทั้งสิ้น  

้นเคร่ืองได 

มารถ

น ตอเที่ยว 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 



 

 ซื้อ

(ราคาต

เพ่ิม 5 ก

หมายเห

 คาธ

 คาม

 คาโ

 คาเ

 คาพ

 คาอ

 คาป

2 ป แล

อัตรา
  

ประเทศ

  

ในหอง

รวมถงึ

  

  

  

ผูท่ีประ

 

            

            

วิธีกา
1. ชําระ

ยืนยันเม

2. สงสํ

3. หาก

โดยสา

การชําร

บริษัทต

อนํ้าหนักสัมภาร

ตอทาน ตอเที่ยว

กก. 400 บาท / 

หตุ: สายการบิน

ธรรมเนียม นํ้าม

มคัคุเทศกทองถิ

โรงแรมท่ีพัก ต

เขาชมสถานท่ีต

พาหนะเดินทาง

อาหารและเคร่ือ

ประกันอุบัติเหต

ะ ผูใหญอายุมา

คาบริการน้ีไ
คาธรรมเนีย

ศญี่ปุนไมเกิน 1

คาใชจายสว

ง 

งคาอาหารและเค

คาทิปคนขับ

คาภาษีมูลค

คาธรรมเนีย

ะสงคจะพํานักร

                        

                        

รชําระเงิน 

ะเงินมัดจาํทาน

ม่ือไดรับ เงินมั

สาเนาหนาพาสป

ทานท่ีตองการอ

รโดยมิแจงเจาห

ระคาทัวรสวนที

ตองสํารองคาใช

ระเพ่ิมสายการบิ

ว) 

เพ่ิม10กก. 700

นไมจํากดัจํานว

มันเชื้อเพลิงขอ

ถ่ินผูชํานาญเสน

ตามท่ีระบุในราย

ตาง ๆ ตามท่ีระบ

งระหวางนําเท่ีย

องดื่ม ตามที่ระ

ตุในการเดินทา

ากกวา 70 ป ทา

ไมรวม 

ยมวีซาเขาประเ

15 วัน) **ถากร

วนตัวนอกเหนือ

คร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพิ

บรถ หัวหนาทัว

าเพิม่ 7% และภ

ยมวีซาเขาประเ

ระยะส้ันในประ

                   รา

               คาทิป

 

ละ 10,000 บาท

ัดจําแลวเทาน้ัน

ปอรตของผูที่เดิ

ออกตั๋วโดยสาร

หนาท่ี ทางบรษิั

ท่ีเหลือทางบริษั

ชจายในสวนขอ

บิน Nok Scoot(

 บาท /เพ่ิม 15ก

วนชิ้นในการโห

องสายการบินแ

นทางดูแลตลอด

ยการ (พัก 2-3 ท

บุในรายการ 

ยวตามท่ีระบุใน

บุในรายการ  

งวงเงิน 1,000,0

งบริษัทประกนั

เทศญีปุ่น (เพรา

รณีท่ีทางรัฐบาล

อจากรายการท่ีร

พิ่มนอกเหนือรา

วร และมัคคเุทศ

ภาษีหัก ณ ท่ีจา

เทศญีปุ่น (เพรา

ะเทศญี่ปุนไมเกิ

าคาทัวรน้ีไมรวม

ป จํานวน 1,60

ท ภายใน 36 ชัว่

น 

ดนิทาง (ท่ีมีอายุ

รภายในประเทศ

ษัทขอสงวนสิท

ษัทฯจะเรียกเกบ็

องคาท่ีพักและตั๋

(XW) (แจงอยา
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การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง 

***กรณีที่ลกูคายกเลกิการเดินทาง ไมสามารถคนืเงินไดทุกกรณี*** 

 กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทาง

มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการ

มอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงินคาบริการตาง ๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

ชวงเทศกาลหรอืวันหยุดตอเน่ืองตองแจงยกเลกิกอนเดินทางอยางนอย 45 วันทําการ  

ยกเลกิการเดินทางอยางนอย 30 วัน ทําการ คืนเงินคาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระแลว  

ยกเลกิการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดคาใชจาย 50% ของราคาทัวรในทุกกรณี 

ยกเลกิการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดในทุกกรณี ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบรกิารที่

ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสาํรองที่น่ังตั๋วเคร่ืองบิน การจองท่ีพักฯลฯ 

 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตมีัดจํากับสายการบินหรือกรุปทีมี่การการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผาน

ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคนืเงิน

มัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ัน 

เงื่อนไขอื่น ๆ 

-               รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนการเดนิทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชน

ของลูกคาเปนสิง่สําคัญ 

-             บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา-ออก

เมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผดิชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนเงินบางสวน

หรือทั้งหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได คณะทัวรทานอื่น ๆรวมถึงไกดจะไม

สามารถรอทาน ณ สนามบินได จําเปนตองออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว แตทางตัวแทนบริษัทฯจะทําหนาที่ประสานงานและเจาหนาที่จะทําการ

ติดตอและชวยเหลือทานเปนระยะ ๆ 

-            บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัยตาง ๆ เชน การยกเลกิหรือการลาชาของสายการบิน, 

อุบัติเหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจราจรตดิขดั หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตาง ๆ ที่เกิดข้ึนเหนืออํานาจการควบคมุของบริษัทฯ และ

เจาหนาที่น้ัน ๆ ที่จะสงผลทาํใหเสียเวลาในการทองเที่ยวตามรายการทัวร ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใด ๆทั้งสิ้น ทั้งคา

เสียเวลา คาเสียโอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายที่บริษัทจายไปแลว เปนตน  

-           กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวา

ทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถอืวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดแลว  

-          เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรอง

คาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

-          ถากรุปทีท่านจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวนตามที่กาํหนดไว หรือสายการบินแจงยกเลกิบิน ทาง

บริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัทจะขอหักเงินคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของประเทศที่ทานจะเดินทาง  (ถา

โปรแกรมที่ทานเดินทางจะตองยื่นขอวีซา) 

-           อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเคร่ืองบินในปจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนคาบริการในกรณีที่มี

การขึ้นราคาคาตัว๋ เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง คาประกันภัย คาธรรมเนียมนํ้ามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรอือัตราแลกเปลี่ยนไดปรับข้ึนในชวง

ใกลวันที่คณะจะเดินทาง 
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