
 
 
 
 

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

สายการบิน NOK SCOOT (XW) 
 

 



 
 
 

บินด้วยสายการบิน นกสกู๊ต (XW) : ขึน้เคร่ืองทีส่นามบินดอนเมือง (DMK) 
XW146 DMK(กรุงเทพ) – CTS(ซิโตเสะ) 04.00-12.15 
XW145 CTS(ซิโตเสะ) - DMK(กรุงเทพ) 14.55-20.35 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้ าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
กรุงเทพฯ 
23.59  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 

เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 5-6 สายการบิน NOK SCOOT โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ อ  านวย
ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

DAY 2  
สนามบินชิโตเสะ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า                                                                 
04.00 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตชิิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี 

XW146   
 ** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 7 ชัว่โมง**          

ขอ้ควรทราบ : ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ  าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษปรับและจบั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง 

 
12.15  เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 

 น าท่านเดินทางสู่เมือง Asahikawa (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) 



 
 
 

ASAHIYAMA ZOO สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซ่ึงไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในญ่ีปุ่น ซ่ึงในแต่ละปีจะมีผูเ้ขา้ชมความน่ารัก
ของสตัวต่์างๆ ท่ีไม่ไดถู้กกกัขงัในกรงแบบท่ีท่านเคยเห็นในสวนสตัวท์ัว่ ๆ  ไปถึงกว่าปีละ 3 ลา้น00คนจากทัว่โลก โดย
สวนสัตวแ์ห่งน้ีไดมี้แนวความคิดท่ีว่า สตัวต่์างๆ ควรท่ีจะอาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดีและเป็นไปตามธรรมชาติของ
สตัวน์ั้นๆ จึงท าใหทุ้กท่านไดส้ัมผสัถึงชีวิตความเป็นอยู่ท่ีแทจ้ริงของสัตวแ์ต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก 
นกเพนกวินสายพนัธุต่์างๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลงัอุตงัแสนรู้ 

 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที ่      ART HOTEL , ASAHIKAWA หรือเทยีบเท่า   

DAY 3 
ลานสกี Shikisai no – คลองโอตารุ – พิพธิภณัฑ์เคร่ืองแก้ว – พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรี –

ดวิตีฟ้รี - โรงงานช็อกโกแลต – มิตชุย เอาท์เลท็                                                                                                                                              
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 



 
 
 

BIEIน าท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะนบัว่าเป็นเมืองขนาดเลก็ๆของฮอกไกโด(Hokkaido)ท่ีเลก็แค่ขนาดแต่คุณภาพโดยเมืองแห่งน้ีมี

ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติท่ีงดงาม รายลอ้มไปด้วยภูเขาและทุ่งนาอนักวา้งใหญ่ ดว้ยความท่ีเป็นเมืองขนาดเล็กการ
คมนาคมอาจจะไม่สะดวกเทียบเท่าเมืองใหญ่ๆแต่ก็ถือว่ามีครบครันทุกส่ิงแบบมาตรฐาน 

 

 

SHIKISAI NO SNOW LAND  ลานสกีชิคไิซ พาโนราม่า ท่ีรวมกิจกรรมทางสกี หลากหลาย เหมาะกบัทุกเพศ
ทุกวยั หรืออิสระกบัการถ่ายรูป วิวสวยๆ แสนโรแมนติค (ไม่รวมค่ากิจกรรมและอุปกรณ์สกี) 
กิจกรรม และค่าใชจ่้ายคร่าวๆ Snowmobile: เร่ิมตน้ 10,000 เยนต่อคน / Snow Raft: 1,000 เยนต่อคน Banana Boat: 
1,000 เยนต่อคน Sled: 500 เยนต่อคน Tube: 500 เยนต่อคน 

เที่ยง  เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 



 
 
 

 
OTARU น าท่านสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าส าคญัส าหรับซปัโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนท่ีลาดต ่าของภูเขา

เท็งงุ ซ่ึงเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวท่ีมีช่ือเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็น
สญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ บรรยากาศสุดแสนโร
แมนติก คลองแห่งน้ีสร้างเม่ือปี 1923 โดยสร้างข้ึนจากการถมทะเล เพ่ือใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสินคา้มาเก็บ
ไวท่ี้โกดัง แต่ภายหลงัได้เลิกใช้และมีการถมคลองคร่ึงหน่ึงเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีคร่ึงหน่ึงไวเ้ป็น
สถานท่ีท่องเท่ียว มีการสร้างถนนเรียบคลองดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

น าท่านชม พพิธิภณัฑ์เคร่ืองแก้ว โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงท าใหเ้คร่ืองแกว้ท่ีออกมามีรูปแบบ
และสีท่ีแตกต่างกนั จากนั้นน าท่านชม พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี ซ่ึงมีอายเุกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีใน
รูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั อีกทั้งยงัสามารถเลือกคิดแบบท ากล่องดนตรีใน
สไตลข์องตวัเองข้ึนมาเป็นท่ีระลึกหรือเป็นของฝากใหค้นรักไดอี้กดว้ย 

OTARU



 
 
 

ISHIYA CHOCOLATE FACTORY  โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บ้านอิชิยะ ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตท่ี

มีช่ือเสียงท่ีสุดของญ่ีปุ่น ท่านสามารถเลือกซ้ือช็อกโกแลตต่างๆและท่ีพลาดไม่ไดเ้ลยคือ ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก
(Shiroi Koibito) ซ่ึงเป็นช็อกโกแลตท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของท่ีน่ีเลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบับรรยากาศโดยรอบ
ท่ีตกแต่งดว้ยสวนดอกไมส้วยงาม สไตลย์ุโรป นอกจากน้ีท่านจะไดเ้ลือกซ้ือช็อคโกแลตท่ีหาซ้ือท่ีไหนไม่ได ้และท่าน
ก็ยงัจะไดช้มประวติัความเป็นมาของโรงงาน (ไม่รวมค่าเขา้ส่วนการผลิต) 

 พิเศษ พาท่านเยี่ยมชม ร้านคา้ของสโมสร Consadole Sapporo ตน้สังกดัของ เมสซ่ี เจ ชนาธิป สรงกระสินธ์ นักเตะ
ขวญัใจมหาชนชาวไทย 

 จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค์ อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ี ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE 
อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

MITSUI OUTLET  มิตชุย เอาท์เล็ท เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสินคา้แบรนด์
ต่างๆ จ  าหน่ายเส้ือผา้ผูห้ญิง ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมีร้านอาหารใหเ้ลือกมากมายอิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้
ตามอธัยาศยั 

ค า่                บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  พเิศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู+บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์อิม่ไม่อั้น 

พกัที ่ TOYOKO INN SUSUKINO MIAMI HOTEL , SAPPORO หรือเทยีบเท่า 

 
 



 
 
 

DAY 4 
เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – สวนหมีโชวะ –   กระเช้าอุสุซัง – ถนนทานุ

กโิคจิ – นั่งชิงช้าสวรรค์ชมววิเมืองซัปโปโร  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

NOBORIBETSU   เมืองโนโบริเบทสึ เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาติ
ท่ีงดงามไม่ว่าจะเป็นตน้ไม,้ ทะเลสาบ, หนองบึงและแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย 

 
JIGOKUDANI    หุบเขานรกจิโกคุดานิ   เกิดจากภูเขาไฟซ่ึงยงัไม่ดับจึงก่อให้เกิดน ้ าพุร้อนและบ่อโคลนเดือด อนัเป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ียงัคงอยูช่ัว่กลัป์ น ้ าร้อนในล าธารของหุบเขาแห่งน้ีมีแร่ธาตุก  ามะถนัซ่ึงเป็นแหล่งตน้น ้ า
ของยา่นบ่อน ้ าร้อนโนโบริเบทสึ มองเห็นควนัจากน ้ าพุร้อนพุ่งข้ึนมาตลอดเวลา ใหท่้านถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

กลางวนั       บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
 

JIGOKUDANI 



 
 
 

 
USUZAN ROPEWAY จากนั้นน าทุกท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน (Usuzan) เป็นภูเขาไฟท่ีท าใหเ้กิด

ทะเลสาปโทยะข้ึนมา จากหลกัฐานพบว่า ภูเขาไฟลูกน้ีมีการปะทุข้ึนมาทุกๆ 20-50 ปี ดงันั้นจึงท าใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงภุมิทศัน์ของพ้ืนท่ีแถบน้ีอยา่งต่อเน่ือง ล่าสุดมีการปะทุไปเม่ือปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปล่อง
ภูเขาไฟท่ียงัคุกรุ่นมีควนัสีขาวลอยข้ึนมาตลอดเวลา  (ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ)   

SHOWA BEAR FARM จากนั้นน าท่านสู่ สวนหมีโชวะชินซงั  เพ่ือชมความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสีน ้ าตาลนบั 

100 ตวั ท่ีใกลสู้ญพนัธุแ์ละหาดูไดย้าก ในญ่ีปุ่นน้ีจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ชาวไอนุเช่ือกนัว่าหมีสีน ้ าตาล
น่ีถือเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอีกดว้ย (ไม่รวมค่าเขา้สวนหมี) 

 

USUZAN ROPEWAY  



 
 
 

TANUKIKOJI OLD TOWN พาท่านสู่ ย่านเก่า ทานุกิโคจิ  เป็นแหล่งช้อปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินท่ี มี
หลงัคามุงบวัแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านคา้ตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านคา้ตั้งขวางในแนว
ตะวนัออก-ตะวนัตกอยูร่ะหว่างสถานี SUBWAY ODORI และ SUSUKIN 

NORIA FERRIS WHEEL ชิงช้าสวรรค์ยักษ์  ตั้งอยูบ่นชั้น 7 ของหา้งสรรพสินคา้ Norbesa ภายในเมืองซปัโปโร 

(Sapporo) ท่ีน่ีถือไดว้่าเป็นอีกหน่ึงจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองซปัโปโร โดยเฉพาะอยา่งยิง่วิวทิวทศัน์ของเมืองยามค ่า
คืนน่ีหากอยากชมแลว้ตอ้งมาท่ีน่ีให้ได ้โดยชิงชา้ยกัษ์แห่งน้ีจะมีเส้นผ่านศูนยก์ลาง 45.5 เมตร ความสูงรวมอาคาร 78 
เมตร มีกระเชา้นัง่ทั้งหมด 32 ตวั วนแต่ละรอบใชเ้วลา 10 นาที สามารถเห็นวิวตวัเมืองซปัโปโรท่ีสวยงามทั้งหมด ตอน
กลางคืนตวัชิงชา้เองก็จะมีการประดบัประดาดว้ยแสงไฟหลากสีสนั บอกเลยว่าถ่ายรูปน่ีทั้งสวยและอินด้ีแบบสุดๆ 

 
** ในช่วงเทศกาลหิมะ เฉพาะพเีรียดวนัที่ 01-06 / 03-08 ก.พ. 2563 ขอเปลีย่นจากชิงช้าสวรรค์ เป็นพาทุกท่านเดิน

เที่ยวงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL ที่สวนโอโดริแทน** 



 
 
 

 
ค า่ อสิระอาหารค า่เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว 

พกัที ่ TOYOKO INN SUSUKINO MIAMI HOTEL , SAPPORO หรือเทยีบเท่า 

DAY 5 
อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศัยเต็มวนั                                                                        
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยมีหวัหนา้ทวัร์คอยใหค้  าแนะน าก่อนการเดินทาง ทั้งน้ี ทานควรเตรียม

ความพร้อม วางแผนการเดินทางมาเบ้ืองตน้ก่อน เพ่ือไม่ใหเ้ป็นการเสียเวลาการเดินทางท่องเท่ียวของท่านเอง 



 
 
 

 
- ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) เร่ิมก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2416 เป็น

อาคารสไตลนี์โอบาร็อคอเมริกาท่ีใชอิ้ฐมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอิฐท่ีท ามาจากหมู่บา้นซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกน้ีผา่น
การใชง้าน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามท่ีเห็นนั้นไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูกไฟไหมเ้ม่ือปี พ.ศ. 
2454 แต่ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมท่ีหลงเหลืออยู่ไม่ก่ีแห่ง จึงได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นสมบัติทาง
วฒันธรรมส าคญัของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2512 

- หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่มากและเป็นอีกสญัลกัษณ์ท่ีส าคญั

ของเมืองซปัโปโรอีกแห่งหน่ึง สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลยั ฮอกไกโด แต่ได้
ปรับเปล่ียนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนัก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู่ และ
ดว้ยความเก่าแก่ท่ีอยู่คู่กบัเมืองซปัโปโรมานานจึงไดรั้บการข้ึนทะเบียน ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีส าคญัอีกแห่ง
หน่ึงของญ่ีปุ่น   



 
 
 

 
- อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR Tower) เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในซปัโปโร ตั้งอยู่ติดกบัสถานีเจอาร์ ซปัโปโร เป็นทั้ง
หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนยอ์าหาร มีร้าน BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล , เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
และอิเลค็ทรอนิคส์ , ร้าน100 เยน , ร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่น , ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เคร่ืองส าอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยูท่ี่ชั้น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ท่ีระดบัความสูง 160 เมตร 
จึงมองเห็นทิวทศัน์เหนือเมืองซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั้งกลางวนักลางคืน โดยเฉพาะยามค ่าคืนจะมองเห็นทีวี
ทาวเวอร์ตั้งอยูก่ลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึก ยา่นซูซูกิโนะ ส่องสว่างท่ีจุดกลางเมืองติด ๆ กนัมีตึก ESTA 
ซ่ึงท่ีชั้น 10 เป็นศูนยร์วมร้านราเมน ซ่ึงมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ใหเ้ลือกชิมอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในย่านซูซูกิโน่  (ไม่
รวมตัว๋ข้ึน จุดชมวิวราคาประมาณ (700-1000 เยน)  

- ตลาดปลานิโจ (Niji Fish Market) ตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองซปัโปโร ตลาดปลาแห่งน้ี สร้าง
ข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งน้ีรู้จกักนัในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซปัโปโร” เพราะสตัวท์ะเลท่ีจบัไดส่้วน
ใหญ่จะหาไดจ้ากทะเลแถบน้ีทั้งส้ิน ซ่ึงจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซ้ือท่ี ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกคา้ส่วนใหญ่จะมีทั้ง
นกัท่องเท่ียวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบา้นเขา้ มาจบัจ่ายใชส้อยกนัเสมอ ท่ีน่ียงัข้ึนช่ือเร่ือง ไข่หอยเม่น
และไข่ปลาแซลมอน 

- ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ตั้งอยู่ในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดิ้นซูซูกิโนะ เมืองซปัโปโร โดยอยู่ถดัลงมา
ทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซ่ึงถือเป็นยา่นท่ีคึกคกัและมีชีวิตชีวาท่ีสุดของซปัโปโร โดยเฉพาะ
ในยามค ่าคืนท่ีมีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสันต่างๆ บนตึกท่ีตั้งอยูใ่นยา่นแห่งน้ี นอกจากนั้นยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง 
ร้านอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทิงเริงรมยย์ามราตรีต่างๆ ทั้งไนท์คลบั บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 
4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกท่ีนกัท่องเท่ียวจะนิยมมา ณ สถานท่ีแห่งน้ี 



 
 
 

อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว 

พกัที ่      TOYOKO INN SUSUKINO MIAMI HOTEL , SAPPORO หรือเทยีบเท่า

DAY6 
สนามบินชิโตเสะ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลาโจไก - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)                                                              
เช้า บริการอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารของโรงแรม 

HOKKAIDO SHRINE เดินทางสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด เดิมช่ือ ศาลเจา้ซปัโปโร เปล่ียนเพ่ือให้สมกบัความยิ่งใหญ่ของ
เกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตน้ีคอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นับพนัปีดงัเช่นภูมิภาคคนัโต แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีสาหรับให้คนทอ้งถ่ินได้กราบไหวส่ิ้ง
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป 

 
 จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดปลาโจไก ประกอบดว้ยร้านคา้ และร้านอาหารกว่า80 ร้าน เรียงรายตลอดบลอ็ก เป็นหน่ึงใน

ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง ร้านค้าต่างๆจ าหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน 
ปลาหมึก และหอยเชลล ์ผลผลิตอ่ืนๆในทอ้งถ่ิน เช่น ขา้วโพด แตงโม และ มนัฝร่ังตามฤดูกาล อาหารทอ้งถ่ินท่ีข้ึนช่ือ
คือ อาหารทะเลสดๆเสิร์ฟพร้อมขา้ว เรียกว่า donburi 

เที่ยง  เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
 หลงัจากนั้นเดินทางเขา้สู่สนามบินนานาชาติชิโตเสะ  
14.55  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW145  

** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 7 ชัว่โมง 



 
 
 

20.35 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 
****************************************************************** 

 

** หากลูกค้าท่านใดที่จ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทัวร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ
บริษัท ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทัวร์ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของ
ตวัท่านเอง ** 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 
2-3 ท่าน  

อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน12 ปี) 
อัตราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 
(เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี) 
อัตราเด็ก ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพิม่ 

อัตรา ห้อง
ละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เคร่ืองบิน
อัตรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน ธ.ค. 2562 
30 พย. – 05 ธค. 62 25,999 25,999 25,999 9,500 17,900 

02 – 07 ธ.ค. 62 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

07 – 12 ธ.ค. 62 30,999 30,999 30,999 9,500 17,900 

09 – 14 ธ.ค. 62 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

14 – 19 ธ.ค. 62 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

16 – 21 ธ.ค. 62 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

21 – 26 ธ.ค. 62 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

23 – 28 ธ.ค. 62 30,999 30,999 30,999 9,500 17,900 

28 ธค. – 02 มค. 63 39,999 39,999 39,999 11,000 19,900 

30 ธค. – 04 มค. 63 39,999 39,999 39,999 11,000 19,900 

วนัเดินทางเดือน ม.ค. 2563 
04 – 09 ม.ค. 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

06 – 11 ม.ค. 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

11 – 16 ม.ค. 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 



 
 
 

13 – 18 ม.ค. 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

18 – 23 ม.ค. 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

20 – 25 ม.ค. 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

25 – 30 ม.ค. 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

27 มค. – 01 กพ. 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

วนัเดินทางเดือน ก.พ. 2563 
01 – 06 ก.พ. 63 
เทศกาลน า้แข็ง 

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

03 – 08 ก.พ. 63 
เทศกาลน า้แข็ง 

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

10 – 15 ก.พ. 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

15 – 20 ก.พ. 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

17 – 22 ก.พ. 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

22 – 27 ก.พ. 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

24 – 29 ก.พ. 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

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

วนัเดินทางเดือนมี.ค. 2563 
02 – 07 ม.ีค. 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

07 – 12 ม.ีค. 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

09 – 14 ม.ีค. 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

14 – 19 ม.ีค. 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

16 – 21 ม.ีค. 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

21 – 26 ม.ีค. 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

23 – 28 ม.ีค. 63 27,999 27,999 27,999 9,500 17,900 

 

** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทวัร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 
ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อน

เดินทางทุกท่าน ทีส่นามบิน ในวนัเช็คอิน ** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 
(ไม่มีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 



 
 
 
 

** ท่านที่ถือหนังสือเดนิทางไทย และมีวตัถุประสงค์เดินทางไป เพ่ือการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น ไม่จ าเป็นต้องย่ืนขอ
วซ่ีา โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 15 วนั ต่อคร้ัง ** 

 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่าน้ัน กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่จากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงนิไทย
ประมาณ 3,200 บาท) 

 

อัตราค่าบริการนี้ รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี  สนามบินและ
ค่าภาษีน ้ ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดต่อ
เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอา้งอิงค่าใชจ่้ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอตัราค่าบริการระบุ 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน NOK SCOOT อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระ 
ลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมนี ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ  ากดัจ  านวนช้ิน 
แต่ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ  (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา  

หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระยเุต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกั ไปเป็น
เมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานท่ีในโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม)์  
 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้งและ

ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสม
และความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนั
เช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้าหนกัเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  



 
 
 

× ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนัง่บนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสายการบิน และ 
รุ่ของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 

× ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงนิ 
 กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัท่ีนัง่การจองภายใน 2 วนั 

ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หาก
ยงัไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาท่ีก  าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้
มาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนั่ง
ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆในกรณีท่ี
ไม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

** ยกเว้น พเีรียดที่มวีนัหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระมาแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทาง

บริษทัจะหักค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว เช่น 
การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั ฯลฯ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้ งส้ิน เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนออก
เดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัช่วงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย 
กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายการด าเนินการ
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 
 
 



 
 
 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีข้ึนต ่า อยา่งนอ้ย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก  าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได ้

หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุ้กท่าน
เดินทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหนา้เพ่ือวางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษทุก
คร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม
เพ่ือยืนยนักบัเจา้หน้าท่ีก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้เพราะมีบาง
กรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านั้น ส่ิงส าคัญ ท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินก่อน
เคร่ืองบิน อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนใดๆทั้งส้ิน   

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
- กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อน

การเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเร่ิมจองทวัร์ เพ่ือให้ทางบริษทัประสานงานกับสายการบินเพ่ือจดัเตรียมล่วงหน้า กรณีมี
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้ดินทาง  

 กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านให้กบัเจา้หน้าท่ีหลงัจากช าระเงินกรณีท่ีท่าน
เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ 

 กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด  าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางใหท้างบริษทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางใหท่้าน
อยา่งนอ้ย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

 อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป หรือ 
กลบัส่วนใดได ้จ  าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณี
พิเศษ 

 ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ  าเป็นต้องช าระค่า
หอ้งพกัเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั  
 การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับนักท่องเท่ียวท่ี เดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บริการจะต้องหวงัสินน ้ าใจ

เลก็ๆนอ้ยๆ เป็นเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหท่้านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเพ่ือมอบใหเ้ลก็ๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ ส่ีโมงเยน็ก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะ

ปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจง้ เวลาเดินบน



 
 
 

หิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ท่ีสามารถเดินบนหิมะได ้แว่นกนัแดดควร 
เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคืองตาได ้

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เง่ือนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีท่ีจ  าเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

- เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอ
สงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ต้องการไดรั้บบริการ  หาก
ระหว่างเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่
สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไป
ล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

- กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระเรียบร้อยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มีหน้าใดหน้าหน่ึงหายไป มีกระดาษ
หนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน 
หรือ เจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางต่อไปได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนังสือเดินทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อท าหนังสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาท่ีบริษทัเร็วท่ีสุด 
เพ่ือยืนยนัการเปล่ียนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบร้อยแลว้ กรณีท่ียงัไม่แ (ตั๋ว
เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

- เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดให้ท่าน
ไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุด  

- ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหอ้งพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท า
ให้ห้องพกัแบบห้องพกัเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บาง
โรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

- กรณีท่ีท่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  
- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสญัญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก  ากบัเท่านั้น 



 
 
 

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทว้ง 
, การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษทั  

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามท่ีท่านตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงนิค่าทวัร์ให้กบัทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงทั้งหมดนีแ้ล้ว* 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
 


