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วนัแรก   กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) - อาซาฮคีาว่า 

06.00 น.  คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง  บริเวณอาคารผูโ้ดยสาร ระหว่างประเทศ  อาคาร  1 ชั้น 3 ประตู 03-04 เคานเ์ตอร์

เช็คอนิสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์(XJ) เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั  และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอนิรบั

บตัรโดยสาร (แนะนาํใหโ้หลดของทีไ่ม่จาํเป็นลงใตท้อ้งเครื่อง) 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

08.35 น.. บนิลดัฟ้าสู่เกาะฮอกไกโด โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เทีย่วบนิที ่XJ622  **ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**โอ 

17.05 น . เดนิทางถงึ สนามบนิชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด เกาะทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศญี่ปุ่ น ดนิแดนโรแมนตคิทางเหนือทีม่ ี

ธรรมชาตอิดุมสมบูรณ์และมทีวิทศันท์ีส่วยงาม ซึ่งคาํว่า “ฮอกไกโด” หมายถงึ เสน้ทางสู่ทะเลเหนือ จากนัน้นาํท่านผ่านพธิี

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  (เวลาที่ญี่ปุ่ น เรว็กว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการ

นดัหมายเวลา) ***สาํคญัมาก!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หาก

ฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั***  จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่เมอืงอาซาฮคีาว่า ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็แบบกล่อง   

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั SMILE ASAHIKAWA HOTEL ระดบั 3* หรอืเทยีบเท่า 

นุ 

วนัที่สอง  อาซาฮคีาว่า - ICE BREAKER AURORA - พพิธิภณัฑน้ํ์าแข็งอะบาชิร ิ- ออิอนทาวน์  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมืองอะบาชิร ิอยู่ทางโซนตะวนัออกของเกาะ ในช่วงปลายเดอืนมกราคมจะมนีํา้แขง็จากทางข ัว้โลกเหนือ  

ซึ่งเป็นนํา้แขง็ทีเ่กิดจากคลืน่ความเยน็ไซบเีรีย  ทาํใหผ้วิหนา้ของทะเลแถบนัน้ลดอณุหภมูลิงจนตดิลบกลายเป็นแผ่นนํา้แขง็

ขนาดใหญ่ ไหลมาจากไซบเีรียผ่านทะเลโอคอ็ตสค ์เขา้ฝัง่บริเวณทางตะวนัออกของเกาะฮอกไกโดในเขตทศิใตข้องข ัว่โลกเหนือ   

แผ่นนํา้แขง็ข ัว้โลกเหล่าน้ีพบเหน็ไดต้ ัง้แต่ปลายเดอืน

มกราคม  ถงึ เดอืนมนีาคม  นาํท่าน ล่องเรือ  เรอืตดั

น้ําแข็งออโรร่า  เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ  ดว้ยการ

ล่องเรือตดันํา้แขง็ลาํยกัษไ์ปในทะเลโอคอทสกซ์ึ่งเตม็

ไปดว้ยกอ้นนํา้แขง็ขนาดมหมึาทีล่อยล่องมาไกลมาจาก

รสัเซยี   โดยเรือจะค่อยๆ  แล่นไปชา้ๆ  แหวกตดัผ่าน

กอ้นนํา้แขง็รูปทรงแปลกตา รวมถงึอาจมโีอกาสเหน็นก

นางนวล  นกอนิทรีย ์  คลโิอเนะ  หรือแมก้ระท ัง่เจา้

แมวนํา้ตวันอ้ยน่าร ั กทีล่อยตดิมากบัแผ่นนํา้แขง็  โดย

กิจกรรมน้ีจะมเีฉพาะช่วงฤดูหนาวคอืประมาณกลางเดอืนมกราคมถงึสิ้นเดอืนมนีาคมเท่านัน้ 
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เที่ยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

จากนัน้นาํท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑน้ํ์าแข็งอะบาชิริ  หรอื Okhotsk Ryuhyo Museum พพิธิภณัฑน์ํา้แขง็ข ัว้โลก  พพิธิภณัฑท์ี่   

รวบรวมเรื่องราวอนัน่าทึง่ของนํา้แขง็ข ัว้โลกเหนือในทะเลโอคอทสก ์โดยจะพาเราลงลกึไปถงึความเป็นมาของกอ้นนํา้แขง็ขนาด

ยกัษใ์นหอ้งจาํลองทีม่อีณุหภมู ิ-15 องศา ชมหนงัจอใหญ่เกี่ยวกบัเรือตดันํา้แขง็  และนิทรรศการเกี่ยวกบัสิง่มชีีวิ ตทีอ่าศยัใน

ทะเลแห่งน้ี  ท ัง้น้ียงัมปีลาหลากสสีนัหนา้ตาแปลกประหลาดทีห่าชมไดย้าก  ส่วนชัน้บนสุดเป็นจดุชมววิแบบพาโนรามาซึ่ง

สามารถมองเหน็เมอืงอะบะชิริ  และทะเลโอคอทสกไ์ดอ้ย่างตระการตา  จากนัน้นาํท่าน อสิระช็อปป้ิง ณ หา้ง AEON 

ASAHIKAWA เป็นหา้งแบบ  2 ชัน้ แบ่งเป็นซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ทีข่ายท ัง้ของสด  เช่น ผกัผลไม  ้ขา้วกล่อง  อาหารปรุงสดใหม่  

ขนมต่างๆ  อกีส่วนก็จะเป็นพวกเครื่องสาํอางคต่์างๆ เครื่องใชไ้ฟฟ้า เครื่องใชใ้นบา้น และอื่นๆ อกีมากมาย   

เยน็  อสิระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั SMILE ASAHIKAWA HOTEL ระดบั 3* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สาม ลานสกชิีกไิซโนะโอกะ - สวนสตัวอ์าซาฮยีาม่า - ดิวตี้ฟร ี

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ ลานสกชิีกไิซโนะโอกะ  สวน4 ฤดู ทีแ่ต่ละฤดูจะมกีิจกรรมทีแ่ตกต่างกนัไป ในช่วงฤดูหนาว (เดอืน ธ .ค. - 

เม.ย. ของทกุปี) สวนแห่งนี้จะเปลีย่นเป็นแหล่งเล่นสกี ชื่อดงัแห่งหนึ่งของญี่ปุ่ น  ในชื่อ Snow Land เป็นทีรู่จ้กักนัดใีนหมู่ผูท้ี่

โปรดปรานการเล่นกีฬาฤดูหนาว ไม่ว่าจะเป็น Snowmobile  แพหมิะ และยานพานะอื่นๆ  

(หมายเหต ุค่าทวัรไ์ม่รวมค่าเครื่องเล่น โดยท่านสามารถสอบถามราคาเครื่องเล่นแต่ละชนิด ไดจ้ากจดุบริการของเครื่องเล่น

นัน้ๆ)   

เที่ยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

นาํท่านเดนิทางสู่  เมืองอาซาฮคิาว่า  จากนัน้ชม  สวน

สตัวอ์ะซาฮยิาม่า เป็นสวนสตัวท์ีอ่อกแบบใหแ้ต่ละส่วน

ของสวน กลมกลนื   กบัธรรมช   าตทิีส่ตัวช์นิดนัน้ๆ  

อาศยัอยู่ ใหเ้ขา้กบัธรรมชาตแิละ   พฤตกิรรมของสตัว ์

นัน้ๆ  ซึ่งจะส่งผลใหม้สีุขภาพจติทีด่แีละไดแ้สดง

พฤตกิรรมต่างๆ ตามธรรมชาตไิดอ้ย่างเตม็ที่  ไฮไลทท์ี่

ดงึดูดนกัท่องเทีย่วมากทีสุ่ดจะอยู่ในช่วงฤดูหนาว โดย

ทางสวนสตัวจ์ะมกีารนาํเหล่าเพนกวนิออกมาเ ดนิทา้ลม

หนาว นอกจากน้ียงัมโีซนจดัแสดงนิทรรศการจะแสดงเกี่ยวกบัสตัวป่์าพื้นเมอืงของฮอกไกโด  อย่าง กวาง นกอนิทรี  หมาป่า  

และสตัวอ์ื่นๆจากท ัว่ทกุมมุโลก  อาทิ หมขี ัว้โลก  ลงิ(apes) แมวใหญ่  และยรีาฟ (กรณีที่สวนสตัวปิ์ดหรอืไม่มีการแสดงเดิน

พาเหรดเพนกวนิ เน่ืองจากสภาพอากาศหรอืปจัจยัอืน่ๆ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสมและ

จะไม่มีการคนืเงนิค่าใชจ้่ายใดๆ ท ัง้สิ้น)  
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จากนัน้นาํท่านอสิระช็อปป้ิงที ่ดิวตี้ฟร ีอสิระใหท้่านเลอืกซื้อสนิคา้ปลอดภาษี ท ัง้ เสื้อผา้  นํา้หอม ต่างๆ ตามอธัยาศยั  จากนัน้

นาํท่านเดนิทาง กลบัเมอืงซปัโปโร  

เยน็  อสิระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL ระดบั 3* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สี ่ อสิระเต็มวนั ณ นครซปัโปโร   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

มอบอสิระเตม็วนั ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง หรือเดนิทางสู่สถานทีท่่องเทีย่วอื่น ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้าํแนะนาํในการเดนิทาง   

** การเดินทางในวนัอสิระ  ไม่มีไกดแ์ละรถบสั ใหบ้รกิาร  หากท่านใดตอ้งการเช่ารถหรอืไกดส์ว่นตวัสามารถ แจง้ความ

ประสงคก์บัเอเย่นตท์ี่ท่านทาํการจอง ** 

ท่านสามารถนัง่รถรางชมเมอืงซปัโปโระ ดว้ยตวัเอง แหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ สามารถเลอืกเทีย่วไดใ้น 1 วนั  

  - ตกึรฐับาลเก่า   - ชอ้ปป้ิงสสึกึโินะ   - ตลาดปลายามเชา้ 

  -  หอนาฬกิา     -  ชอ้ปป้ิง JR TOWER  - สวนสตัวม์ารุยามะ 

  -  โรงงานเบยีรซ์ปัโปโระ     -  รา้นรอ้ยเยน   -  จุดชมววิบนเขาโอคุระ 

  -  สวนโอโดร ิ  -  โรงงานซ็อกโกแลต   - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ 

  -  หอคอย ทวีทีาวเวอร ์ -  ตรอกราเมน     - ภเูขาโมอวิะ 

 การเดินทางภายในเมืองซปัโปโร 

1. รถไฟใตด้ิน แบ่งเป็น 3 เสน้ทาง โดยทีใ่ชส้เีป็นสญัลกัษณ์ คอื สเีขยีว(Namboku) วิง่จากเหนือ-ใต ้, สายสสีม้(Tozai) 

วิง่จากตะวนัออก-ตะวนัตก , และสายสฟ้ีา(Toho) โดยภายในขบวนจะม ีเสยีงประกาศในขบวนรถไฟรวมถงึป้ายบอก

ทางและคาํอธบิายต่างๆ ยงับอกท ัง้ภาษาญี่ปุ่ น องักฤษ จนี และเกาหลสีลบักนั 

2. รถราง ประจาํมอืงของซปัโปโรเป็นเสน้ทางวนรอบเมอืง สามารถเพลดิเพลนิกบัทวิทศันบ์า้นเรือนและรา้นคา้ในเมอืง 
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3. รถแทก็ซี่ บริเวณใจกลางเมอืง และตามสถานทีท่่องเทีย่วในเมอืง ซปัโปโร จะมีจดุขึ้นรถแทก็ซี่  รถแทก็ซี่ส่วนใหญ่

สามารถใชเ้ครตดิการด์ได ้นอกจากน้ีคนขบัรถยงัทาํหนา้ทีเ่ป็นไกดใ์หด้ว้ย (หมายเหต ุโดยส่วนใหญ่แลว้ จะไม่สามารถ

สือ่สารภาษาอื่นนอกจากภาษาญี่ปุ่ น)  

4. รถจกัรยาน เป็นวธิกีารทีส่ะดวกสบายและไม่ตอ้งกงัวลเรื่องทีจ่อดรถ สามารถวิง่รอบถนนซปัโปโรไดอ้ย่างอสิระเหมาะ

กบัการวิง่ระยะส ัน้ๆ และสามารถรบัและคนืรถจกัรยานไดท้ีโ่รงแรมทีพ่กั 

คํา่  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและ อาหารเยน็ ตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL ระดบั 3* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่หา้ โอตารุ -  คลองโอตารุ -  พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี-  นาฬกิาไอน้ําโบราณ – ที่ว่าการฮอกไกโด -  ตลาดโจไก -  

สนามบิน ชิน ชิโตเสะ – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองโอตารุ  เป็นเมอืงท่าใน ฮอกไกโด 

ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของนครซปัโปโร  เป็น

เมอืงท่าหลกัของอ่าวมาเป็นเวลานาน จงึ มอีาคารเก่าแก่

มากมาย  เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงแห่งหนึ่งใน

ญี่ปุ่ น จากนัน้นาํท่านเดนิชม คลองโอตารุ  คลองสาย

เลก็ๆ ที่ ไหลผ่านกลางเมอืง  และประดบัตกแต่งดว้ย

โคมไฟถนนแบบวคิตอเรียน  คลองน้ีสรา้งขึ้นเมือ่ปี  

1923 จากการถมทะเลเพือ่ใชส้าํหรบัในการเทยีบเรือ

และเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดงั  

ต่อมาไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึ่งหน่ึงเพือ่ทาํถนนหลวงสาย  17 แลว้อกีครึ่งหน่ึงทีเ่ป็นโกดงัถูกดดัแปลงใหเ้ป็นสถานที่

ท่องเทีย่ว รา้นอาหาร รา้นขายของ  จากนัน้นาํท่านชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี  ทีน่ี่เป็นแหล่งรวบรวมกล่องดนตรี หลากหลาย

รูปแบบ หลากหลายสไตล ์ลกัษณะของอาคารเป็นอาหารเก่าแก่ 3 ชัน้ ภายนอกถูกสรา้งขึ้นจากอฐิแดง และโครงสรา้งภายในทาํ

ดว้ยไม  ้พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้สรา้งขึ้นในปี  ค.ศ. 1910 ตวัอาคาร ไดร้บัอทิธพิล สถาปตัยกรรม จากชาวยุโรปทีเ่ขา้มาต ัง้รกรากทีน่ี่  

ภายในมสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายกว่า 3,400 ชนิด มหีลายราคาใหเ้ลอืกซื้อไดต้ามสะดวก จากนัน้นาํท่าน ผ่านชมนาฬกิาไอน้ํา

โบราณ เป็นนาฬกิาไอนํา้โบราณสไตลอ์งักฤษ ทีย่งัหลงเหลอืจากสมยัยุคเมจ ิมเีหลอือยู่เพยีง 2 เรือนบนโลก เป็นของทีร่ะลกึที่

เมอืงแวนคูเวอรป์ระเทศแคนาดา  มอบใหแ้ก่เมอืงโอตารุ  ประเทศญี่ปุ่ น  นาฬกิาน้ีจะพ่นไอนํา้ประกอบกบัมเีสยีงดนตรีดงัขึ้น

ทกุๆ 15 นาท ีจากนัน้นาํท่านอสิระช็อปป้ิงที ่ ตลาดโจไก  ตลาดสดของซปัโปโรทีร่วบรวมเอารสชาตคิวามสดของฮอกไกโดไว ้

มากมาย  ไม่ว่าจะเป็น ผกั ผลไม ้ทีเ่ก็บมาสดๆ จากท ัว่ฮอกไกโด  และปลาทีจ่บัมาสดๆ  จะถูกนาํมายงัศูนยก์ลางตลาด ทีน่ี่  

นอกจากนัน้ยงัม ีรา้นอาหารทะเลแบบปรุงตามส ัง่ ซูชิ , ซาซมิิ , ราเมง และอื่นๆ  อกีมากมาย  นอกจากน้ีบริเวณโดยรอบของ

ตลาดยงัมรีา้นขายผลไม,้ รา้นขนมหวาน และรา้นเหลา้ครบัและอื่นๆ เรียงรายกว่า 60 รา้น 
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เที่ยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

จากนัน้นาํท่านชม ที่ว่าการฮอกไกโดหลงัเก่า ที่ถูกใชเ้ป็นทีว่่า

การถงึ  80 ปี ทีท่าํการรฐับาลเก่าฮอกไกโดเป็นสิง่ทีก่่อสรา้ง

รูปแบบ   นีโอบาร็อค  อเมริกนั ถูกสรา้งขึ้นในปี  ค.ศ. 1888 

ตวัอาคารมชีื่อเรียกส ัน้ๆ ว่า ทาํเนียบอฐิแดง ทีไ่ดม้าจากชื่อ

ของสอีาคารทีท่าํมาจากอฐิอบดว้ยความรอ้นจนเป็นสแีดง 

ภายในมกีารตกแต่งอย่างหรูหรา มกีารจดัแสดงขอ้มลูสิง่ของ

ทีเ่กี่ยวขอ้งเชื่อมโยงกบัประวตัศิาสตรข์องฮอกไกโด 

สมควรแก่เวลา นาํท่านออกเดนิทางสู่ สนามบนิชิโตเซะ 

19.00 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอก็ซ์(XJ) เทีย่วบนิที ่XJ623 ** ไม่มบีรกิารอาหารบรกิาร ** 

 

วนัที่หก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 

00.15 น.  เดนิทางถงึ กรุงเทพ(สนามบนิดอนเมือง) โดยสวสัดภิาพและประทบัใจ 

 

 

อตัราค่าบริการและเงือ่นไข 

 

เที่ยวฟิน ฮอกไกโด Ice Breaker 6 วนั 4 คนื-XJ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ2-3ท่าน 

 

เด็กอายุไม่เกิน12ปี

เสริมเตียง 

 

เด็กอายุไม่เกิน12ปี

ไม่เสริมเตียง 

 

ไม่รวมตัว๋

เครื่องบิน 

 

พกัเดี่ยว 

วนัที่ 22 – 27 ม.ค. 2563 34,990 34,990 33,990 24,990 7,900 

วนัที่ 05 – 10 ก.พ. 2563 39,990 39,990 38,990 29,990 7,900 

วนัที่ 12 – 17 ก.พ. 2563 34,990 34,990 33,990 24,990 7,900 

วนัที่ 19 – 24 ก.พ. 2563 34,990 34,990 33,990 24,990 7,900 

วนัที่ 26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 34,990 34,990 33,990 24,990 7,900 

วนัที่ 11 – 16 มี.ค. 2563 34,990 34,990 33,990 24,990 7,900 
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อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 4 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อท่าน 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่ามคัคุเทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง ) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง ) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั สาํหรบัน้ําหนกักระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิกาํหนดไว  ้20 กก. 

 ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท /ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ชําระที่สนามบนิในวนัเดินทาง) 

 
เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัทาํการหรอืก่อนหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนงัสอืเดินทางเพือ่

ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มชําระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์ว่นที่เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดินทางของ

ท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ 

3.เมื่อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขการใหบ้รกิารที่ได ้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 
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เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํทวัร ์50% 

3.ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.สาํหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมื่อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามดัจาํท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางข ัน้ตํา่ 34 ท่านรวมในคณะตามทีก่าํหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจีาํนวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่าํหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นกาํหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน ตอ้ง

เพิม่เงนิท่านละ 3,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 20-24 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 

1,500 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 25-31 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท 

2.ในกรณีทีท่างประเทศญี่ปุ่ นระงบัการอนุมตัวิซ่ีา ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เก็บค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในกรณีตอ้งทาํเรื่องยื่นขอวซ่ีา 

3.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ ์

4.บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดัดา้น

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็น

สาํคญั 

5.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเทีย่วแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบริการคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการใน

กรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมนํา้มนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นได ้

ปรบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคนืค่าบริการได ้

8.หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคนืเงนิได ้

9.ค่าบริการทีท่่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่าํใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว  ้ท่านจะขอคนืค่าบริการไม่ได ้

10.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้าํหรบัค่าบริการ

นัน้ๆ 
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11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธิ์ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจ

ของบริษทัฯ กาํกบัเท่านัน้ 

12.บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื่น 

ๆ ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระทาํดงักล่าวท ัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่

นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบคนืเงนิท ัง้หมดทกุกรณี 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วน้ี 

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

16.บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บริษทั

ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

17.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนดั

หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม 

เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

18.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เล่มนํา้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

21.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ 

22.ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิม่เตมิ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง เป็นชาวต่างชาต,ิ พระสงฆ ์หรือนกับวช จะตอ้งเพิม่จากราคาค่าทวัร์

ปกตอิกี 2,000 บาทต่อท่าน 

23 หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น หนงัสอื

เดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้ 

24. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการหรือหนงัสอืเดนิทางทูต (เล่มสนีํา้เงนิและสแีดง) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัรห์ากท่านถูกปฏเิสธใน

การเขา้ –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

 


