
 

 

ฮอกไกโด โอตารุ คิโรโระ โนโบริเบทสึ 5วนั 3คืน 

 



 

 

เที่ยวเมืองท่าสุดโรแมนตกิ โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภณัฑก์ล่องดนตร ี

เตม็อ่ิมเพลิดเพลินกบัลานสกีคิโรโระ / ไหวพ้ระขอพร ณ ศาลเจา้ฮอกไกโด 

ชมทะเลสาบโทยะ หุบเขานรกโนโบริเบทสึ 

พิเศษ +++ นัง่กระเชา้อุสุซนั ชมบรรยากาศหิมะขาวโพลน 

>>> พกัโอตารุ 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 --> โอตา

รุ – คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี- เดินเล่นถนนซาไกมา

จ ิ- อิสระชมเมืองโอตารุ ยามค า่คืน 

   
OTARU HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 
ลานสกีคิโรโระ - ศาลเจา้ฮอกไกโด – ซัปโปโร - ศาลาการเก่า 

(ตกึแดง) - ชอ้ปป้ิง ดิวตี้ ฟร ี– SAPPORO JR TOWER 
   

KARAKSA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

ใกลย้า่นชอ้ปป้ิง 

4 
ทะเลสาบโทยะ - นัง่กระเชา้อุสุซัน - หุบเขานรกโนโบริเบทสึ - 

MITSUI OUTLET - ชอ้ปป้ิงทานุกิโคจ ิ
  X 

KARAKSA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

ใกลย้า่นชอ้ปป้ิง 

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

 

 

 

 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี่ยว เพิม่ 

16 - 20 ธ.ค. 2565 

(ลางาน 2 วนั) 
36,999 

ไม่มีราคาเด็ก // 

INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ 

ราคา 6,000 บาท 

6,000 

23 – 27 ธ.ค. 2565 

(วนัครสิตม์าส) 
44,999 7,000 

30 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66 

(วนัหยุดปีใหม่) 
47,999 9,000 

 

ความหนาแน่นของหิมะจะมากหรอืนอ้ย ขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศ ซึ่งอยูน่อกเหนือการควบคุมของบรษิัทฯ 
 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

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

ตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

 

วนัที ่2 สนามบินชิโตเสะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – รา้น 

LETAO – อิสระชมงานเทศกาล OTARU SNOW STORY 

02.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดย เที่ยวบินที ่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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.40 น. 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 าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่

เป็นเมืองคา้ขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 

เมอืงท่าเล็กๆ ที่มบีรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมี

รา้นขายของอยู่ตลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศ

โดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนน้ัน ส่วน

ใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นตะวนัตก เน่ืองจากในอดีต 

เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจาก การท าการค้า

ระหว่างประเทศญ่ีปุ่ นเองและประเทศในแถบยุโรป

หลายประเทศ น าสินคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้น

โกดงัที่อยู่ตามริมคลอง เมือ่วทิยาการเจริญกา้วหน้า

เรือใหญ่จงึเปล่ียนไปเขา้ท่าท่ีใหญ่และขนส่งเขา้โกดงัไดง่้ายขึ้ น ตึกเก่าเก็บสินคา้ริมคลองเหล่าน้ี จงึถูกดดัแปลง

เป็นรา้นอาหารสไตล์ต่างๆ และพิพิธภณัฑ์ 

ชมความสวยงามของ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวฒันธรรมอันมีเสน่ห์ชวนใหค้น้หา ดว้ยความ

เป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญ่ีปุ่ นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสรา้งเพ่ือใหเ้รือเล็ก

ล าเลียงแกว้หลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่องแกว้ชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแก้ว

หลากหลายใหท้่านชื่นชม และเลือกซื้ อได ้เมอืงน้ีมชีื่อเสียงในดา้นการท าเครื่องแกว้ต่างๆ  

ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ (Otaru Canal Area) ที่

ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแลนมารก์ของเมอืงน้ีมากนัก 

นับ เ ป็นถนนที่ มี เ ส น่ห์และ เ ต็มเ ป่ี ยมไปด้วย

เอกลักษณ์มากๆ เลยทีเดียว เน่ืองจากตัวถนนเอง

ไดร้ับการอนุรักษ์มาอย่างดีเยี่ยม จนกลายมาเป็น

ถนนแหล่งช็อปป้ิงชื่อดังของเมืองโอตารุอย่างใน

ปัจจุบันน้ี ในระหว่างช่วงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 

1800 ตน้ยุค 1900  เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าเรือ 

และการค้าการขนส่งที่หลากหลาย เต็มไปด้วย

บริษัทชอ้ปป้ิง อาคารต่างๆ เป็นแบบสไตล์ตะวนัตก 

ปัจจุบันไดร้ับการดัดแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขายของที่ระลึก รา้นเส้ือผา้ และพิพิธภัณฑ์

ต่างๆ มากมาย 
 



 

 

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 

มาโอตารุทั้งที ตอ้งไม่พลาด รา้น LETAO กันนะคะ เป็นคาเฟ่ใหน้ัง่

ทานและสามารถสัง่กลบัได ้บางวนัอาจจะตอ้งรอคิวกันซักนิดนึง ส่ิง

ตอ้งหา้มก็คือ หา้มพลาดที่จะล้ิมรส และหา้มพลาดที่จะหิ้ วกลับมาเป็น

ของฝาก LETAO ที่ควรค่าแก่การทานคือ ชีสเคก้ นั่นเอง สัมผัสล้ินที่

นุ่มละมุน กล่ินหอมหวาน ใหร้สชาติหวานพอดี ล้ิมรสพรอ้มจบิชา และ

ชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 
 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 

ทีพ่กั  Otaru Hotel หรือระดบัเทียบเท่า  

หมายเหตุ : ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 

 

ท่านใดยงัไมง่่วงนอน สามารถออกมาเดินเล่นเลียบไป

ตามริมฝั่งคลองโอตารุ  (Otaru Canal) และงาน

เทศกาล โอตารุ สโนวส์ตอรี่ (Otaru Snow Story) 

เป็นงานที่แต่งแตม้สีสันใหก้ับทิวทัศน์หิมะของโอตารุ

แห่งน้ีนัน่เอง ทุกปีในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึง

ตน้เดือนกุมภาพนัธปี์ถดัไป 

สโนว์สตอรี่ (Otaru Snow Story) ภายในเมืองแบ่ง

ออกเป็น 2 พ้ืนที่หลัก 

1. “Unga Kaijo” จะมีการจดัไฟไลท์อัพสีฟ้าสาดส่องบริเวณสถานีรถไฟโอตารุ (Otaru Station) และบริเวณ

รอบๆ คลองโอตารุ (Otaru Canal) มีการจดัโดยใชห้ลอดไฟ LED สีฟ้าจ านวน 10,000 ดวงประดับเลียบ

ฝั่งสรา้งบรรยากาศสีฟ้าสุดโรแมนติกใหก้ับล าคลองในฤดูหนาว แถมริมทางยังมีรูปป้ันหิมะเล็กๆและแสง

ไฟจากเทียน 

2. Temiyasen Kaijo คือระหวา่งคลองไปตามรางรถไฟเก่าเทมยิาเซ็น ขา้งทางมซีุม้อาหาร โคมไฟ และรูปป้ัน

หิมะ คลา้ยกันกับพ้ืนที่ Unga Kaijo เพียงจะต่างกันอยู่ตรงที่จะมีรา้นอาหารขา้งทางมากกว่า นอกจากน้ี

ชาวบา้นในพ้ืนที่ก็จะตกแต่งรา้นคา้และที่อยู่อาศัยของพวกเขาดว้ยโคมไฟและตุ๊กตาหิมะบริเวณดา้นหน้า

เพื่อใหก้ลมกลืนเป็นส่วนหน่ึงของงานเทศกาล 

 



 

 

วนัที ่3 ลานสกีคิโรโระ - ศาลเจา้ฮอกไกโด – ซัปโปโร - ศาลาการเก่า (ตึกแดง) - ชอ้ปป้ิง ดิวตี้ ฟรี – 

SAPPORO JR TOWER 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ คิโรโระ สกี รสีอรท์ (Kiroro Ski Resort) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) รีสอรท์แห่ง

น้ีตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาสูงใหญ่ภายในหมูบ่า้นอะไกกาวา่ (Akaigawa Village) เขต Yoichi-gun จงัหวดัชิริเบะชิ 

(Shiribeshi Subprefecture) เกาะฮอกไกโด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากชาวญ่ีปุ่ นและ

นักท่องเที่ยวต่างชาติค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในฤดูหนาว คิโรโระ สกี รีสอรท์แห่งน้ีจะกลายเป็นลานสกีขนาด

กวา้งใหญ่และเพียบพรอ้มไปดว้ยเครื่องเล่นฤดูหนาวต่างๆ มากมาย ซึ่งจะมีทั้งโรงแรม และส่ิงอ านวยความ

สะดวกครบครนั 

 

 



 

 

แต่คงไม่ใช่เพียงเพราะการตามรอยหนังเท่าน้ันที่มัดใจ ตอ้งบอกว่าของเคา้ดีจริง ไม่ว่าจะเป็น ปุยหิมะนุ่ม

คุณภาพระดับพรีเมียม ที่พักระดับ 5 ดาว คอร์สสกีที่มีใหเ้ลือกทุกระดับตามความโปร ไม่ว่าจะเล่นเป็นมาก

น้อยแค่ไหน สามารถฝึกหัดได ้มีครูคนไทย ท าใหทุ้กคนมาที่น่ีก็จะไดส้นุกสนานไปกับพาวเดอร์สโนว ์ในฤดู

หนาวอย่างแน่นอน (ราคาทวัร ์ไม่รวม ค่าอุปกรณ ์ค่าชุดในการเล่นสกี ค่ากระเชา้ และค่ากิจกรรมต่างๆ

ในรสีอรท์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด หรือ ศาลเจา้ซปัโปโร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เปล่ียนเพื่อให้

สมกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด เป็นศาลเจา้ของศาสนาพุทธนิกายชินโตที่มคีวามเก่าแก่ไม่เบาของ

เกาะฮอกไกโดเลย ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษ์รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดม้ี

ประวติัศาสตรอ์นัยาวนาน เก่าแก่นับพนัปี ดงัเช่นภูมภิาคคนัโต 
 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (4)  

จากน้ัน เดินทางเข้าสู่  เมืองซัปโปโร แวะถ่ายรูป ที่ท  าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  (Former Hokkaido 

Government Office Building) เป็นอาคารสีแดง

อิฐ สรา้งในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่

แห่งหน่ึงในไม่กี่อาคารของญ่ีปุ่ นในสมัย น้ัน 

ภาย ในตกแ ต่ งอย่ า งหรู ห ร า  ด้านห น้ ามี

สัญลักษณ์ดาวหา้แฉก ธงรูปดาวเจ็ดีคแฉก และ

สวนหย่อมที่ร่มรื่น เรียงรายดว้ยตน้ซากุระ และ

ต้นแปะก๊วย อาคารแห่งน้ีเคยเป็นที่ท าการ

รัฐบาลท้อง ถ่ินสมัยบุก เบิก เกาะฮอกไกโด 

ปัจจุบนัเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งท างานต่างๆ 

และหอสมุดเก็บบนัทึกทางราชการ 
 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง เครื่องส าอาง อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดี ที่  รา้นปลอดภาษี DUTY FREE 

สามารถเลือกซื้ อสินคา้ไดต้ามอัธยาศัย ซึ่งมีสินคา้ใหเ้ลือกซื้ อมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องส าอางค์แบรนดด์งั 

ทั้งของต่างประเทศ และแบรนด์ดังของญ่ีปุ่ น หรือ จะเป็นอาหารเสริมคุณภาพดี ซึ่งไม่สามารถหาซื้ อไดจ้ากที่

ไหน นอกจากในรา้นคา้ปลอดภาษีเท่าน้ัน 



 

 

จากน้ันน าท่านสู่ Sapporo JR Tower เป็นตึกระฟ้าหา้งสรรพสินคา้ และส านักงานในซปัโปโร ฮอกไกโด 

ประเทศญ่ีปุ่ น หอคอยแห่งน้ีตั้งอยู่เหนือทางเข้า

สถานี JR ซัปโปโรทางใตแ้ละความสูงของอาคาร

อยู่ที่ 173 เมตร มี 38 ชั้น อย่างเป็นทางการ 

ซัปโปโรเจอาร์ทาวเวอร์รวมถึงตัวอาคารเท่าน้ัน 

แต่ยังรวมถึง ซัปโปโร สเตลลาร์ เพลส, รา้นคา้

สาขาไดมารุ ซัปโปโร, โรงภาพยนตร์ซัปโปโร 

ฟรอนเทียร์, โรงแรมเจอาร์ ทาวเวอร์ นิกโก ซัป

โปโร, ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ และส่วนอื่นๆ ที่อยู่

ใกลเ้คียงสถานี JR ซัปโปโร อิสระเดินเลน่ ชอ้ป

ป้ิงตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 โทยะ - นัง่กระเชา้อุสุซนั - หุบเขานรกโนโบรเิบทสึ – MITSUI OUTLET - ทานุกิโคจ ิ

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 

น าท่านสู่ โทยะ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองที่โอบล้อมไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติ 

ล้อมรอบไปดว้ยภูเขาไฟ ทะเลสาบที่ใสราว

กับกระจก ผ่านชม ทะเลสาบโทยะ เป็น

ทะเลสาบปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใน

เมอืงโทยะ เเละเป็นอีกหน่ึงในจุดท่องเที่ยวที่

มีความส าคัญ และเป็นที่ชื่นชอบของบรรดา

นักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่ ง 

โดยมนัเป็นทะเลสาบรูปวงกลมที่มีเสน้รอบ

วงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร โดยเกิดจาก

การเป็นปากปล่องภูเขาไฟดั้งเดิม และตั้งอยู่

ไม่ไกลจากทะเลสาบชิโกสึมากนัก ท าใหก้ลายมาเป็นเเหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญอย่างมากอีกเเห่งของเมืองโทยะ 

และฮอกไกโด ความพิเศษท่ีน่าสนใจของทะเลสาบโทยะ ก็คือ ในช่วงฤดหูนาวนัน้น ้าในทะเลสาบจะไม่จบั

ตวักันเป็นน ้าเเข็งเเต่อย่างใด เพราะมีอุณหภูมิที่ค่อนขา้งสูง โดยกลางทะเลสาบจะมีเกาะขนาดเล็กๆ ตั้งอยู่

ตรงกลาง ชื่อวา่ เกาะนากาจมิะ โดยเป็นจุดที่นัง่ท่องเที่ยวใหค้วามสนใจในการมาท่องเที่ยวชมไมน้่อย 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางมา นัง่รถกระเชา้ขึ้ นภูเขาไฟอุสึ (Usuzan Ropeway) รถกระเชา้จะพาเราข้ึนไป

ยังยอดเขาอุซุ ซึ่งพ้ืนที่เป็นแอ่งที่ค่อนขา้ง

แบนราบ เกิดจากการระเบิด และพ่นเอาส่วน

ยอดเขาเดิมหายไปหมด ที่สถานีบนยอดเขา

ซึ่ งอยู่บริ เวณริมขอบด้านตะวันออก จะ

สามารถมองเห็นทะเลสาบโทยะทั้งหมดและ

ภูเขาโชวะชินซัง (Showa-shinzan) ไดจ้าก

มุมสูง จากจุดน้ีเราสามารถเดินขึ้ นไปยังจุด

ชมวิวปากปล่องภูเขาไฟอุสึ (ใชเ้วลาเดิน

ประมาณ 10 นาที)  จากปากปล่องจะ

มองเห็นมีควันคุกรุ่นตลอดเวลาและมีหิมะ

ปกคลุมแค่บางส่วน ถึงแมใ้นฤดูหนาวจะมหีิมะตกหนาตลอดทางที่เดินขึ้ นไป แต่ก็ไมส่ามารถดบัความรอ้นจาก

ใตโ้ลกที่เล็ดรอดออกมาตรงปากปล่องไดห้มด จุดชมววิที่ปากปล่องภูเขาไฟอุสึ มทีางเดินเลียบปากปล่องไปยัง

ฝัง่ตรงขา้ม ระยะประมาณ 700 เมตร 

หมายเหต ุ: กรณี กระเชา้ปิด หรือ เกิดขดัขอ้งประการใดจนไม่สามารถข้ึนกระเชา้อุสึได ้ทางบริษทัฯ ขอ

ปรบัเปล่ียนโปรแกรมเป็น พาทา่นชม ฟารม์หมีสีน ้าตาล แทนการข้ึนกระเชา้  
 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (7) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน น าท่านสู่ หุบเขาจิโกกุดานิ (JIGOKUDANI HELL VALLEY) ซึ่งมีความหมายว่า หุบเขานรก อยู่ในเขต

อุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya เมืองโนโบริเบทสึ หุบผานรกแห่งน้ีเกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดบั ที่เรียกวา่หุบ

เขานรกน้ันเพราะที่น่ีมีทั้งบ่อโคลนและบ่อน ้ ารอ้นที่เดือดตามธรรมชาติ กระจายไปทัว่บริเวณเสมือนนรกที่มี

กระทะทองแดงที่มีควนัรอ้นๆ อยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งก าเนิดน ้ าแร่และออนเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดบน

เกาะ ฮอกไกโด ทางเขา้หุบเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นยกัษสี์แดงตวัใหญ่ ถือตะบองคอยตอ้นรับ หน้าตาอาจจะดู

หน้ากลัวไปหน่อย แต่น่ีเป็นยักษ์ดีที่จะคอยคุม้กันภัยใหผู้ม้าเยือน ดังน้ันทุกบริเวณพ้ืนที่ของที่น่ี ไม่ว่าจะเป็น

รา้นขายของที่ระลึก หอ้งน ้าจะมป้ีายต่างๆ ที่มสีญัลักษณ์รูปยกัษ์ใหเ้ห็นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เมือ่เดินใกลเ้ขา้

ไปบริเวณหุบเขาจะมีไอก ามะถันพวยพุงออกมาตลอดเวลา บางบริเวณก็จะมีบ่อโคลนเดือดซึ่งเกิดจากความ

รอ้นใตพิ้ภพผุดขึ้ นมาไมข่าดสาย  

แนะน าว่าถา้ใครเป็นภูมิแพห้รือกลัวว่าจะเหม็นกล่ินก ามะถนั (จริงๆ กล่ินก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่นัก) ควร

จะพกหนา้กากอนามยั หรอืผา้เช็ดหนา้มาปิดจมูกดว้ย 
 

จากน้ันน าท่านช้อปป้ิง Mitsui Outlet Sapporo เอาท์เล็ตขนาดใหญ่มีครบทุกส่ิงอัน ที่ น่ีเริ่มเปิด
ใหบ้ริการมาตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2012 ดา้นในมี

รา้นคา้แบรนด์เนมต่างๆ มากถึง 128 รา้น ! มีทั้ง

รา้นคา้ปลอดภาษี รา้นอาหารอร่อยๆ และศูนย์

อาหารขนาดใหญโ่ตที่จุคนไดถึ้ง 650 ที่นัง่ แถมยัง

มีรา้นจ าหน่ายสินคา้พ้ืนเมืองและสินคา้จากฟาร์ม

ทอ้งถ่ินของฮอกไกโดใหไ้ดเ้ลือกซื้ อกลับบา้นกันดว้ย 

ร้ า น ค้า ต่ า ง ๆ  มี จ า ห น่ า ย สิ น ค้า ชั้ น น า จ าก

ต่างประเทศใหเ้ราไดจ้บัจา่ยใชส้อยในราคาที่ถูกกว่า

ปกติไม่ว่าจะเป็น เส้ือผา้แฟชัน่หญิงชาย เส้ือผา้เด็ก 

นาฬิกา อุปกรณ์กีฬา และอ่ืนๆ อีกมากมาย 



 

 

อิสระใหท้่านท่องเที่ยว ชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยัที่ ยา่นทานุกิโกจ ิแหล่งชอ้ปป้ิงสตรีทช่ือดงัของฮอกไกโด ภายใน

แบ่งเป็นตรอก 7 ตรอก มีสินค้าให้ได้เ ลือก

มากมายหลากหลายชนิด ทั้งเส้ือผ้า รองเท้า 

กระเป๋า เครื่องส าอางค ์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 , หา้ง Pivot ท่านที่

มองหากระเป๋า COACH , เส้ือ UNIQLO หรือแบรนดฮ์ิตราคาสุดคุม้อย่าง GU เป็นตน้  

เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง อิสระม้ือเยน็ 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 

16 - 20 ธ.ค. 2565 

(ลางาน 2 วนั) 
36,999 

ไม่มีราคาเด็ก // 

INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ 

ราคา 6,000 บาท 

6,000 

23 – 27 ธ.ค. 2565 

(วนัครสิตม์าส) 
44,999 7,000 

30 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66 

(วนัหยุดปีใหม่) 
47,999 9,000 

 

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 ไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

 ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 1,000 บาท/ทริป 

 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 าระเงินค่าทัวรไ์ม่ว่าจะทั้งหมด หรือ บางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุ

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 การระบาดของโรคติดต่อใน

ประเทศ หรือ นอกประเทศ หรือเมืองท่ีท่านเดินทางไป และสายการบิน หรือ ในสว่นของการบริการต่างประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว

ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ท่านสามารถใชสิ้ทธ์ิไดต้ามเง่ือนไขการยกเลิกไดเ้ท่าน้ัน 

 

รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณท์างการเมือง 

การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใ ดๆ 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 

 


