
 

 

ฮอกไกโด อาซาฮิคาว่า บิเอะ โอตารุ  5วนั 3คืน 

โดยสายการบิน AIR ASIA (XJ) 

 



 

 

เที่ยวเมืองท่าสุดโรแมนตกิ โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภณัฑก์ล่องดนตร ี

เตม็อ่ิมเพลิดเพลินกบัลานหิมะ ชิกิไซโนะโอกะ  

ไหวพ้ระขอพร ณ ศาลเจา้คามิกาว่า เมืองอาซาฮิคาว่า 

ชมบ่อน ้าสีฟ้า เมืองบิเอะ / หมู่บา้นราเมน / ไหวพ้ระใหญ่ Hill of Buddha 

พิเศษ +++ ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน ณ สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า 

>>> พกัอาซาฮิคาว่า 1 คืน / ซปัโปโรยา่นชอ้ปป้ิง 2 คืน <<< 

* บุฟเฟตป้ิ์งยา่ง + ขาปูยกัษ ์3 ชนิด / ชาบูชาบู * 

** ฟรี Wi-Fi on Bus ไม่มีวนัฟรีเดย ์มีรถ + ไกดพ์าเท่ียวทุกวนั ** 
 
 

วนัท่ี ก าหนดการ เชา้ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ X X X - 

2 

BKK-CTS XJ620 (02.05-10.40)- สนามบินชิโตเสะ --> เมือง

บิ เอะ  ชมไลท์อัพ  บ่อน ้ าสี ฟ้ า  (BLUE POND) Illumination of 

Shirogane Blue Pond - อาซาฮิคาว่า – หมู่บา้นราเมง 

  X 
ASAHIKAWA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 

ศาลเจา้คามิกาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ชมขบวนพาเหรด

เพนกวิน - ลานสกีชิกิไซโนะโอกะ – ซัปโปโร – ที่ท  าการรัฐบาล

เก่าฮอกไกโด – DINNER บุฟเฟตป้ิ์งยา่ง + ขาปูยกัษ ์

   

KARAKSA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

ใกลย้า่นชอ้ปป้ิง 

4 
ตลาดปลาโจไก - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี 

– พระใหญ่ Hill of the Buddha – MITSUI OUTLET – ทานุกิโคจ ิ
  X 

KARAKSA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

5 สนามบินชิโตเสะ CTS-BKK XJ621 (11.55-17.50)   X - 

 

 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี่ยว เพิม่ 

18 – 22 พ.ย. 2565 35,999 

ไม่มีราคาเด็ก // 

INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ 

ราคา 6,000 บาท 

6,000 

25 - 29 พ.ย. 2565 35,999 6,000 

2 - 6 ธ.ค. 2565 37,999 6,000 

9 – 13 ธ.ค. 2565 37,999 6,000 

 

ความหนาแน่นของหิมะจะมากหรอืนอ้ย ขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศ ซึ่งอยูน่อกเหนือการควบคุมของบรษิัทฯ 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.30 น. พรอ้มกันที่ สนามบินสุวรรณภมิู ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร…์…. สายการบินแอรเ์อเชีย เพ่ือเตรียม

ตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

วนัที ่2 สนามบินชิโตเสะ – เมืองบิเอะ ชมไลทอ์ัพ บ่อน ้าสีฟ้า (BLUE POND) Illumination of Shirogane 

Blue Pond - อาซาฮิคาว่า – หมู่บา้นราเมง 

02.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเที่ยวบินที่ XJ620 

 สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ  านวน 377 ที่นัง่ จดัที่นัง่แบบ 3-3-3 (น ้าหนัก

กระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้าหนักเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพ่ิม และตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 7 วนัท าการ) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

10.40น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศ

ญ่ีปุ่ นแลว้ (เวลาท่ีญ่ีปุ่ นเรว็กวา่ไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบัเวลาของท่านใหต้รงกัน เพ่ือสะดวกในการนัดหมาย

เวลา) ***ส าคัญมาก!! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ 

หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จากน้ันน าท่านชม สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ สระน ้าสีฟ้า (Blue Pond) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 

ชม.) ตั้งอยู่ฝั่งซา้ยของแม่น ้ า Bieigawa ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองบิเอะ นอกเมืองน ้ าพุรอ้นชิโรกาเนะ 

(Shirogane Onsen) ห่างจากเทือกเขา Tokachi ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ตั้งชื่อตามสีของน ้ าที่เกิดจากแร่ธาตุ

ตามธรรมชาติ โดยเพิ่งเกิดขึ้ นจากการกั้นเขื่อนเพื่อป้องกนัไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟ Tokachi ที่ปะทุข้ึนเมือ่ปี 1988 

ไหลเขา้สู่เมอืง จากลานจอดรถใชเ้วลาเพียง 5-10 นาทีในการเดินผ่านป่าไปยงัสระน ้า 

สระน ้าสีฟ้า ตั้งแต่ตน้เดือนพฤศจกิายนไปจะเริ่มเปิดไฟไลท์อพั Illumination of Shirogane Blue Pond 

ซึ่งเป็นเทศกาลเฉพาะในฤดูหนาวเท่าน้ัน ซึ่งเป็นสถานที่เล่ืองชื่อในเรื่องของความงามที่แตกต่างกนัไปในแต่ละ

ฤดูกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาวน้ัน ทิวทัศน์หิมะสีขาวบริสุทธ์ิท่ีตัดกันกับสีฟ้าของทะเลสาบและแม่น ้ า

น้ันช่างเป็นภาพงดงามสะกดสายตาอย่างมาก 
 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า เมืองใหญ่อันดับ 2 ของฮอกไกโด และยังขึ้ นชื่อว่าเป็นเมืองที่

หนาวที่สุดๆ เพราะหิมะจะตกบ่อยและตกถ่ีมาก เน่ืองจากอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะซึ่งเป็นท าเลที่อยู่ห่าง

จากทะเลที่สุด และยงัแวดลอ้มดว้ยภูเขารอบดา้นอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นราเมนอาซาฮิคาวะ (Asahikawa Ramen Village) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 

ชม.) ราเมนของที่น่ีมีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และไดร้ับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ

หมูบ่า้นราเมนอาซาฮิคาวะไดถื้อก าเนิดขึ้ นในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชื่อดงัของเมอืงอาซาฮิคาวา่ทั้ง 8 

รา้นมาอยู่รวมกนัเป็นอาคารหลังคาเดียว เสมือนหมู่บา้นราเมนที่รวบรวมรา้นดังขั้นเทพไวใ้นที่เดียว และยังมี

หอ้งเล็กๆที่จดัแสดงประวติัความเป็นมาของหมูบ่า้นแห่งน้ีใหส้ าหรบัผูท้ี่สนใจไดม้าศึกษาอีกดว้ย 

อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ หมู่บา้นราเมน 

ทีพ่กั  PREMIER CABIN HOTEL ASAHIKAWA หรือระดบัเทียบเท่า 

อิสระพกัผ่อนตามอัธยาศยั หากท่านใดตอ้งการชอ้ปป้ิงต่อ แนะน า อิออน ทาวน ์(สามารถเดินจากโรงแรมไป

ได)้ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อของฝาก ของที่ระลึกกนั อาทิ ขนมโมจิ 

เบนโตะ ผลไม ้และขนมขึ้ นชื่อของญ่ีปุ่ น อย่าง คิทแคท สามารถหาซื้ อไดท้ี่น่ีเช่นกนั 

  หมายเหตุ : ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 

 



 

 

วนัที ่3 ศาลเจา้คามิกาว่า - สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน - ลานสกีบิเอะ - ซปัโปโร – 

JR TOWER – DINNER บุฟเฟตข์าปู 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเ ดินทาง สู่  ศาลเจ ้าคามิคาว่า  (KAMIKAWA 

SHRINE) ศาลเจา้น้ีที่ตั้งอยู่บนเนินเขาภายในส่วนของสวน

คากุระโอกะ เลยเขตเมืองมานิดนึงหน้าหนาวสวยมาก ปก

คลุมไปดว้ยหิมะตวัศาลเจา้ใหญ่และอลังการมาก ยิ่งในหน้า

หนาว ดูน่าเกรงขามสุดๆไปเลย ดา้นขา้งศาลเจา้จะมีสวน

ใหเ้ดินเล่นถ่ายรูป บรรยากาศเงียบสงบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่ สวนสัตวอ์ะซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นสวนสัตวท์ี่มี

ชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมอืงอะซาฮิกาวา่ กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสตัวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชม

สตัวน์านาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไมเ่หมอืนสวนสตัวแ์ห่งอื่นๆ  

ไฮไลทข์องที่น่ี ไดแ้ก่ อุโมงค์แกว้ผา่นสระวา่ยน ้าของเหล่าเพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กท่ีอยู่ตรงกลางของ

โซนหมีขัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน สวนสตัวแ์ห่งน้ียงัเป็นสวนสตัวแ์ห่งแรกที่มกีารจัด

ใหน้กเพนกวนิออกเดินในช่วงฤดูหนาว ท่านจะได ้ชมขบวนพาเหรดเพนกวินแบบใกลชิ้ด 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (4) 

 



 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ชิกิไซโนะโอกะ (Shikisai no oka Snow World) หรือ เนินส่ีฤดู (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชม.) เมืองบิเอะ ฮอกไกโด เป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ่มีพ้ืนที่ถึง 7 เฮคเตอร์ ในช่วงฤดูรอ้น

เต็มไปดว้ยดอกไมท้ี่บานสะพรัง่ ในฤดูหนาวสถานที่แห่งน้ีจะถูกปกคลุมและกลายเป็นเมืองหิมะ ลานกวา้งๆ 

กลายเป็นลานสกีขนาดใหญ่ อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบัการเล่นสกี Snow Mobile, Snow Rafting (ไม่รวมค่า

เช่าชุดและค่าเช่าอุปกรณ)์ 

หมายเหตุ หากลานหิมะที่ ชิกิไซโนะโอกะ หิมะไม่หนาพอใหเ้ล่นกิจกรรมได ้ เราจะเปล่ียนเป็นลานสกีอื่นๆ 

เพื่อใหลู้กคา้ไดเ้ต็มอิ่มกบักิจกรรมแทน 
 

 

จากน้ัน เดินทางเขา้สู่ เมืองซปัโปโร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) แวะถ่ายรูป ที่ท  าการรฐับาลเก่าฮอก

ไกโด (Former Hokkaido Government Office Building) เป็นอาคารสีแดงอิฐ สรา้งในปี 1888 นับเป็นอาคาร

ขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในไมก่ี่อาคารของญ่ีปุ่ นในสมยัน้ัน ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ดา้นหน้ามสีญัลักษณ์ดาวหา้

แฉก ธงรูปดาวเจดี็คแฉก และสวนหย่อมที่ร่มรื่น เรียงรายดว้ยตน้ซากุระ และตน้แปะก๊วยอาคารแห่งน้ีเคยเป็น

ที่ท าการรัฐบาลทอ้งถ่ินสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งท างานต่างๆ และ

หอสมุดเก็บบนัทึกทางราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) เมนูบุฟเฟตข์าปู + บุฟเฟตป้ิ์งยา่ง 

ทีพ่กั KARAKSA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า  



 

 

โรงแรมใกลย้่านชอ้ปป้ิง เต็มอิ่มใหท้่านชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยั ตลอดทั้งคืน 

  หมายเหตุ : ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 

วนัที ่4 ตลาดปลาโจไก - โอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจ ิ- พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี – ไหวพ้ระ

ใหญ่ Hill of the Buddha – MITSUI OUTLET – เตม็อ่ิมชอ้ปป้ิงทานุกิโคจ ิ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 

จากน้ันน าท่านเดินชม ตลาดปลาโจไก (Jogai Market) ตลาดสดของซัปโปโรที่รวบรวมเอารสชาติความสด

ของฮอกไกโดไวม้ากมายทุกเชา้จะมีผกั ผลไมเ้ก็บมาสดๆ จากหลากหลายแหล่งทัว่ฮอกไกโด และปลาที่จบัมา

สดๆ จะถูกน ามายังศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร ตั้งแต่รา้นขายปลาสดๆ รา้นผลไม ้รา้นอาหารแหง้ 

รา้นปลาตากแหง้เค็ม และอื่นๆ เรียงรายกว่า 60 รา้นมีวตัถุดิบสดใหม่คัดสรรมาอย่างดีใหเ้ลือกหาตั้งแต่ 6 

โมงเชา้ นอกจากน้ี ยงัพรัง่พรอ้มไปดว้ยรา้นอาหารทั้งรา้นซูชิและรา้นอาหารชุดที่ใชว้ตัถุดิบจากตลาด ไดล้ิ้มรส

อาหารของฤดูกาลน้ันๆ ในราคาย่อมเยา 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่

เป็นเมอืงคา้ขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เมอืงท่าเล็กๆที่มบีรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมรีา้นขาย

ของอยู่ตลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนน้ันส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบ

เป็นตะวนัตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดร้ับอิทธิพลมาจาก การท าการคา้ระหว่างประเทศญ่ีปุ่ นเองและ

ประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ น าสินคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดังที่อยู่ตามริมคลอง เมื่อวิทยาการ



 

 

เจริญกา้วหน้าเรือใหญ่จึงเปล่ียนไปเขา้ท่าที่ใหญ่และขนส่งเขา้โกดังไดง่้ายขึ้ น ตึกเก่าเก็บสินคา้ริมคลองเหล่าน้ี 

จงึถูกดดัแปลงเป็นรา้นอาหารสไตล์ต่างๆ และพิพิธภณัฑ์ 

ชมความสวยงามของ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวฒันธรรมอันมีเสน่ห์ชวนใหค้น้หา ดว้ยความ

เป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็น ญ่ีปุ่ นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสรา้งเพ่ือใหเ้รือเล็ก

ล าเลียงแกว้หลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่องแกว้ชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแก้ว

หลากหลายใหท้่านชื่นชม และเลือกซื้ อได ้เมอืงน้ีมชีื่อเสียงในดา้นการท าเครื่องแกว้ต่างๆ  

เดินเล่น ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ (Otaru Canal 

Area) ที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแลนมาร์กของ

เมอืงน้ีมากนัก นับเป็นถนนที่มเีสน่หแ์ละเต็ม

เป่ียมไปด้วยเอกลักษณ์มากๆ เลยทีเดียว 

เน่ืองจากตัวถนนเองได้รับการอนุรักษ์มา

อย่างดีเยี่ยม จนกลายมาเป็นถนนแหล่งช็อป

ป้ิงชื่อดงัของเมอืงโอตารุอย่างในปัจจุบนัน้ี ใน

ระหว่างช่วงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 1800 

ตน้ยุค 1900  เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าเรือ 

และการค้าการขนส่งที่หลากหลาย เต็มไป

ด้วยบริษัทช้อปป้ิง อาคารต่างๆเป็นแบบ

สไตล์ตะวนัตก ปัจจุบันไดร้ับการดัดแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขายของที่ระลึก รา้นเส้ือผา้ 

และพิพิธภณัฑต่์างๆมากมาย 

 

จากน้ันน าท่านชม พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี ใหท้่านไดท้่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ที่แสน

อ่อนหวาน ชวนใหน่้าหลงใหลดว้ยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะท าให้

ท่านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 

3,000 แบบ รวมถึงท่านยงัสามารถเลือกท ากล่องดนตรีแบบที่ท่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ 

ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกนั มบีริการน าเพลงกล่องดนตรีทั้งเพลงญ่ีปุ่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซีดี

โปสการด์ส่งไดโ้ดยตรงจากทางพิพิธภณัฑ ์ใหท้่านไดส้ัมผัสและชื่นชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ใหท้่านไดท้ า

กล่องดนตรีน่ารกัๆ ในแบบที่ท่านชื่นชอบดว้ยตวัท่านเอง 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (7) 



 

 

 

 

จากน้ันน าท่านสู่ เนินแหง่พระพุทธเจา้ (Hill of the Buddha) ตั้งอยู่ที่ เมอืงซปัโปโรทางตอนเหนือของประเทศ

ญ่ีปุ่ น ถือว่าเป็นผลงานการสรา้งชิ้ นเอกอีกชิ้ นหน่ึงของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชาวญ่ีปุ่ น

เจา้ของรางวัลพริตซ์เกอร์ที่ถือว่าที่สุดรางวัลของสถาปนิก โดย มีลักษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปป้ัน

พระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตร และมีน ้ าหนัก 1500 ตัน พ้ืนที่ที่ลอ้มรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีก

ทั้งรายลอ้มดว้ยธรรมชาติอันงดงาม ช่วงฤดูหนาวท่ีเหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหิมะท่ีขาว

โพลน อีกจุดหน่ึงที่พลาดไม่ไดนั้่นคือ การเดินลอดไปตามอุโมงคท์ี่มาความยาว 40 เมตร ที่เมื่อเดินไป

จนถึงจุดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่อยู่บริเวณปลายทางของอุโมงคแ์ลว้มองยอ้นขึ้ นไป จะมองเห็นเหมอืนมีแสง

สะทอ้นอยู่รอบๆองค์พระพุทธรูปเปรียบเสมือนรศัมีแสงแห่งฟ้า ซึ่งไมส่ามารถมองไดจ้ากทางดา้นนอก ถือเป็น

อีกส่วนหน่ึงที่ทางสถาปนิกตั้งใจออกแบบ เพ่ือใหทุ้กๆส่วนมีความพิเศษไม่แพก้ัน นับว่าเป็นอีกหน่ึง Unseen 

Hokkaido สถานที่ท่ีมคีวามมหศัจรรยแ์ละคุม้ค่าอย่างยิ่งส าหรบัการมาเยือน 

 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง Mitsui Outlet Sapporo เอาทเ์ล็ตขนาดใหญ่มคีรบทุกส่ิงอนั ที่น่ีเริ่มเปิดใหบ้ริการ

มาตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2012 ดา้นในมรีา้นคา้แบ

รนด์เนมต่างๆ มากถึง 128 ร้าน ! มีทั้งรา้นคา้

ปลอดภาษี รา้นอาหารอร่อยๆ และศูนยอ์าหาร

ขนาดใหญโ่ต ที่จุคนไดถึ้ง 650 ที่นัง่ แถมยงัมีรา้น

จ าหน่ายสินคา้พ้ืนเมอืงและสินคา้จากฟาร์มทอ้งถ่ิน

ของฮอกไกโดใหไ้ดเ้ลือกซื้ อกลับบา้นกนัดว้ย รา้นคา้

ต่างๆ มจี าหน่ายสินคา้ชั้นน าจากต่างประเทศใหเ้รา

ไดจ้บัจ่ายใชส้อยในราคาที่ถูกกว่าปกติไม่ว่าจะเป็น 

เส้ือผา้แฟชัน่หญิงชาย เส้ือผา้เด็ก นาฬิกา อุปกรณ์

กีฬา และอื่นๆ อีกมากมาย 

 



 

 

อิสระใหท้่านท่องเที่ยว ชอ้ปป้ิงไดต้ามอัธยาศัยที่  ย่านทานุกิโคจิ แหล่งชอ้ปป้ิงสตรีทชื่อดังของฮอกไกโด 

ภายในแบ่งเป็นตรอก 7 ตรอก มีสินคา้ใหไ้ด้

เลือกมากมายหลากหลายชนิด ทั้งเส้ือผา้ รองเทา้ 

กระเป๋า เครื่องส าอาง รา้นขายของที่ระลึก รวม

ไปถึงรา้นอาหารและรา้นขนมมากมาย รวมแลว้

กวา่ 200 รา้นคา้ รา้นดงัๆ ถุกใจนักชอ้ปชาวไทย 

เช่น Matsumoto Kiyoshi (ขายยา วิตามิน ครีม

บ ารุง เครื่องส าอาง), Don Quijote : ดองกิโฮ

เตะ(ร้าน Super store ขนาดใหญ่ ทีรวบรวม

สินคา้นานาชนิดในราคาถูกและเปิด 24ชม.), 

รา้น Brand Name มือสอง, หา้ง Parco ท่านที่ตามหากระเป๋า Bao Bao by Issey Miyake , หา้งPivot ท่านที่

มองหากระเป๋า COACH , เส้ือ UNIQLO หรือแบรนดฮ์ิตราคาสุดคุม้อย่าง GU เป็นตน้ 

เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง อิสระม้ือเย็น ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Karaksa Sapporo Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 

โรงแรมใกลแ้หล่งชอ้ปป้ิง ท่านสามารถเดินออกมาเพ่ือชอ้ปป้ิง หรือชมเมืองซัปโปโรในตอนกลางคืนได้ตาม

อธัยาศยั 

  หมายเหตุ : ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 

วนัที ่5 สนามบนิชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ 

11.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ621 

 มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

17.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
 

กรุณาศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจองทวัร ์

เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลูกคา้ และบริษัทฯ 

เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ 

ทางบริษัทฯ จะถือวา่ ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 



 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ 

• รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากเที่ยวบินล่าชา้ สภาพอากาศ หิมะตกหนัก พายุไตฝุ่้น 

แผ่นดินไหว สึนาม ิสภาพการจราจร การระบาดของโรคติดต่อ การเมอืง เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิ่มเวลา

ได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆ 

เป็นหลักจงึขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
 

** เท่ียวบินภายในประเทศ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบัผิดชอบ และ พิจารณาทุกๆกรณี 

เน่ืองจากทางบริษัท ไดจ้ าหน่ายโปรแกรมทวัร ์ที่เริ่มเดินทางจาก สนามบินดอนเมอืง 

ไมนั่บรวมการเดินทางจากสนามบินอื่นๆ  และใหแ้จง้ต่อพนักงานขายล่วงหน้า ก่อนท าการซื้ อบตัรโดยสารภายในประเทศทุก

ครั้งเน่ืองจากตอ้งไดร้บัการยืนยนัเที่ยวบินหลัก และกรุ๊ปคอนเฟิรม์ เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

ขอ้ควรระวงั!!! หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท า

การออกตัว๋หรอื กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาในการเดินทางได้

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ซ่ึงทางบรษิัท 

ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบัผิดชอบทุกกรณี ++++ 

 

ตามมาตรการของรฐับาลญี่ปุ่น (อพัเดท 31 พ.ค. 2565) ส าหรบัมาตรการเปิดรบันกัท่องเท่ียว 

ตั้งแตว่นัท่ี 10 มิถุนายน 2565 ท่ีเดินทางมาในรูปแบบคณะทวัร ์

ประเทศไทย ถูกจดัอยู่ใน กลุม่สีน ้าเงิน (กลุ่มประเทศทีมี่ความเสี่ยงต  า่) 

• เมือ่เดินทางถึงญ่ีปุ่ น ไม่ตอ้งกกัตวั 

• ไม่ตอ้งตรวจโควดิ (ATK) ที่สนามบินในญ่ีปุ่ น 

• ไม่ตอ้งแสดงใบรบัรองการฉีดวคัซีนโควดิ (Vaccine Certificate) 

• ตอ้งแสดงใบรบัรองผลตรวจโควดิเป็นลบ (RT-PCR) ทดสอบภายใน 72 ชัว่โมงก่อนออกเดินทาง 

• ตอ้งยื่นขอวซี่า 

• ตอ้งลงทะเบียนรบัรองผูเ้ดินทาง ERFS ส าหรบัเขา้ญ่ีปุ่ น (ทางบรษิัทฯ จะเป็นผูล้งทะเบียนใหท้่าน) 

• นักท่องเที่ยวจ าเป็นตอ้งดาวโหลด 4 แอปพลิเคชัน่ในโทรศพัทส่์วนตวั ดังน้ี 

1. My SOS เพื่อติดต่อเจา้หน้าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ตอ้งการความช่วยเหลือ เน่ืองจากสงสยัวา่ อาจจะติดเชื้ อ ซึ่ง

สามารถท า VDO Call และแชทคุยได ้

2. Cocoa เป็นระบบแจง้เตือนวา่ เราอาจพบความเส่ียงเน่ืองจากอยู่ใกลผู้ติ้ดเชื้ อ 

3. Questionnaire แบบสอนถามออนไลน์ โดยลงทะเบียนตามล้ิงคน้ี์ Questionnaire app (mhlw.go.jp) เป็นการ
ลงทะเบียนผูเ้ดินทางที่เขา้มาญ่ีปุ่ น กรอกขอ้มูลส่วนบุคคล (ลงทะเบียนอยา่งน้อย 6 ชัว่โมงก่อนเดินทาง) 

4. Google Map ล้ิงคก์บัแอปฯ My SOS เพื่อทราบ Location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ญ่ีปุ่ น 

https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/


 

 

มาตรการกลบัเขา้ประเทศไทยส าหรบัผูมี้สญัชาตไิทย (ถือหนงัสือเดินทางไทย) 
 

ผูท้ี่ไดร้บัวคัซีนครบแลว้ 

• ไมต่อ้งลงทะเบียน Thailand Pass 

• สามารถเดินทางเขา้ไดต้ามปกติ ไมต่อ้งกกัตวั ไมต่อ้งเขา้รบัการตรวจหาเช้ือโควดิ-19 ทั้งก่อน และหลังเขา้ไทย 

• เมือ่เดินทางถึงไทย ด่านควบคุมโรคอาจใหแ้สดงหลักฐานการไดร้บัวคัซีน 

ผูท้ี่ยงัไม่ไดร้บัวคัซีนหรือไดร้บัไม่ครบ 

• ไมต่อ้งลงทะเบียน Thailand Pass 

• แสดงผลตรวจหาเชื้ อโควิด-19 ดว้ยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK (ออกโดยสถานพยาบาลหรือ lab)ที่ออก

ภายใน 72 ชัว่โมงก่อนเดินทาง (ยกเวน้เด็กอายุต า่กวา่ 6 ปีที่เดินทางพรอ้มผูป้กครอง) 

 

อตัราค่าบรกิาร 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี่ยว เพิม่ 

18 – 22 พ.ย. 2565 35,999 

ไม่มีราคาเด็ก // 

INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ 

ราคา 6,000 บาท 

6,000 

25 - 29 พ.ย. 2565 35,999 6,000 

2 - 6 ธ.ค. 2565 37,999 6,000 

9 – 13 ธ.ค. 2565 37,999 6,000 

 

ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาท ต่อทรปิ 
 
 

 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 

 

**ส าคัญมาก**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดินทาง

ไป-กลบั  และตอ้งเหลือหน้ากระดาษอย่างต า่ 2 หน้า) 

**กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษัท มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการ

ออกและเขา้เมืองของท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพรอ้มยอดคงเหลือ**  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั ตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  

✓ ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 20 กก. / กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง 7 กก.  

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ ตามขนาดของกรุป๊ทวัร ์น าเท่ียวตามท่ีระบุในโปรแกรม 

✓ โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) กรณีพกั 3 ท่านถา้วนัท่ีเขา้พกัหอ้งโรงแรม ไม่มีหอ้ง TRP (3ท่าน) อาจ

จ  าเป็นตอ้งแยกพกั 2หอ้ง 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ 

✓ ค่าเบ้ียประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว วงเงินประกันท่านละ 1 ,000,000 บาท ครอบคลุมถึง สุขภาพ อาการ

เจ็บป่วย อุบติเหตุต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในวนัเดินทาง และ ครอบคลุมการรกัษากรณีผูเ้ดินทางติดเช้ือโควิด-19 (เง่ือนไขตาม

กรรมธรรม ์แผนประกนัภยัเดินทางต่างประเทศ GTIP – ASIA PLUS (แผน BASIC) ของบริษัท ประกนัภยั ไทยวิวฒัน์) 

✓ ลงทะเบียนรบัรองผูเ้ดินทาง ERFS ส าหรบัเดินทางเขา้ญี่ปุ่น และส าหรบัยื่นวีซ่า 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบารใ์นหอ้ง และค่า
พาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

 ไมร่วมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชัว่โมงก่อนการเดินทาง มีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษ 

 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครั้ง ผูเ้ดินทางจะมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 1,500 บาท ส าหรบัการยื่น

รอ้งขอวีซ่า และ ลูกคา้ด าเนินการเตรียมเอกสารตามเง่ือนไข ท่ีสถานทูตรอ้งขอ (ระยะเวลาในการย่ืนวีซ่า 5-7 วนัท าการ นบัจาก

วนัท่ีไดเ้อกสารครบ) 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกวา่ท่ีสายการบินน้ันๆ ก าหนด หรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

 ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ 

 ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,000 บาท/ทรปิ 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

• มัดจ  าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านไดท้  าการจอง 3 วัน กรณีลูกคา้ท าการจองน้อยกวา่วนัเดินทาง 25 

วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน ทนัทีในวนัจองเท่าน้ัน 

• ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 30 วนั  ( นับรวมวนัเสาร ์และ อาทิตย ์)  

• หากไมม่กีารช าระเงิน ค่าทวัร ์ตามเง่ือนไขที่ก าหนด ระบบจะท าการยกเลิกที่นัง่โดยอตัโนมติั 

• หากช าระเงินค่าทวัรไ์มค่รบตามจ านวน บริษัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไมม่เีง่ือนไข 

• เมือ่ท่านช าระเงินค่าทวัรไ์ม่วา่จะทั้งหมด หรือ บางส่วน ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุ

ไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ โปรดส่งหลักฐานการช าระเงินใหก้บัทางบริษัทฯ 

 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเท่ียวและมัคคเุทศก์ 

กรุณาพจิารณาเงื่อนไขตา่งๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทวัรข์องบรษิัทฯ ก่อนท าการจองทวัร ์

หากทา่นไดท้  าการจองทวัรแ์ลว้ ทางบรษิัทฯ ถือว่าทา่นไดร้บัทราบ และยอมรบัเงื่อนไขทุกอยา่งแลว้ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกวา่ 30วนั เก็บค่าใชจ้า่ยบางส่วนที่เกิดขึ้ นจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน เป็นตน้ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 30วนั  หกัค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15วนั  หกัค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์

สามารถเปล่ียนผูเ้ดินทางได ้(เปล่ียนชื่อ) ตอ้งแจง้ล่วงหน้าใหบ้ริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 7 วนัก่อนเดินทาง 

• ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้  หกัค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์

เน่ืองจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หน้าที่ตม. หรือ ไมว่า่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งตัว๋เครือ่งบิน 

ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วน

ต่างท่ีสายการบิน และบริษัททวัรเ์รียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND 

ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน  

ท่ีนัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการบิน กรณีตอ้งการระบุท่ีนัง่ติดกนัทั้งกรุป๊ หรือริมหนา้ต่าง หรือริมทางเดิน แจง้หนา้เคานเ์ตอร์

เช็คอิน ณ วนัเดินทาง ไม่สามารถระบุตอนจองทวัรไ์ด ้
 

 

 

 

 



 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

• เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin 

/ Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั 

• บางกรณี จะไดห้อ้งพกัเป็นแบบ Double หรือ Twin ข้ึนอยู่กบัทางโรงแรมจะจดัหอ้งให ้

• กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ใน

การปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

• ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่าน

ตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

• ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และมีความกวา้ง+ยาว+สูง 

ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

• กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับ

ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระส่วนของค่าใชจ้่ายท่ีสมัภาระน ้าหนักเกิน (ท่านตอ้งช าระ

ในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

• ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 

 

กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ใชวี้ลแชร ์ 

กรุณาแจง้บริษัทฯ ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัท าการ ก่อนการเดินทาง 

 

เง่ือนไขกรณีเกิดภยัพิบตั ิ

เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย การร ะบาดของโรคติดต่อใน

ประเทศ หรือ นอกประเทศ หรือเมืองท่ีท่านเดินทางไป และสายการบิน หรือ ในสว่นของการบริการต่างประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว

ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ท่านสามารถใชสิ้ทธ์ิไดต้ามเง่ือนไขการยกเลิกไดเ้ท่าน้ัน 

 

รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณท์างการเมือง 

การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็น

เหตุการณท่ี์นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททวัรฯ์) โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ ก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณ์ทาง

การเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไมว่า่จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 

(ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ี์นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททวัรฯ์) โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 



 

 

2. หากท่านยกเลิกทวัร ์เน่ืองจากเหตุการณค์วามไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อคัคีภยั 

ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นค่าใชจ้่าย 

เน่ืองจากทางบริษัทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นค่าทวัรท์ั้งหมด หรือบางสว่นใหก้บัท่าน ในกรณีดงัน้ี 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทาง

ไมถู่กตอ้ง หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง 

• กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศ

ไทย 

 


