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NT194
ทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด โอตารุ นังกระเชา้ไฟฟ้าอสุซุาน 6 วัน 4 คนื (XJ)
ทัวรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด , 6 วัน 4 คนื ,

ART ASAHIKAWA  , RED PLANET SAPPORO  , SMILE PREMIUM SAPPORO HOTEL

อาซาฮคิาวา่ - หมูบ่า้นราเม็ง - สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ - ลานกจิกรรมหมิะ - คลองโอตารุ
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- ชอ้ปปิงทานุกโิคจ ิ- หบุเขานรกจโิกกุดาน ิ- มติซุย เอา้ทเ์ล็ต
นงักระเชา้ชมววิภูเขาไฟอุสซุาน - สวนหมโีชวะชนิซงั - ทาํเนยีบรฐับาลเก่าฮอกไกโด
หอนาฬกิาซปัโปโร - อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตส ึ- ตลาดปลาซปัโปโรโจไง

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร

23.00 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิดอนเมอืง ชนั 3 ประตหูมายเลข 4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ ์เคานเ์ตอร ์4 เพอืเตรียมตัวเดนิทาง
และผา่นขันตอนการเช็คอนิ

วนัท ี2
ฮอกไกโด - อาซาฮคิาวา่ - หมูบ่า้นราเม็ง - สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ - ออิอน



02.10 น.
เดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXJ 620 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

10.40 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญปีุ่ น หลังจากผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศญปีุ่ นแลว้

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเมน (RAMEN VILLAGE) หมู่บา้นชอืดังของเกาะฮอกไกโด นับยอ้นหลังไปตังแตส่มัยตน้โชวะ
ซงึชว่งเวลานันเป็นชว่งเวลาทถีอืกําเนดิราเมนขนึ ณ เมอืงซปัโปโรโดยการผสมผสานบะหมหีลากหลายชนดิของประเทศจนีเขา้ดว้ยกัน
และตอ่มาหลังสงครามโลกครังท ี2 ไดเ้สร็จสนิลงราเมนของเมอืงอาซาฮกิาวา่ ก็ไดถ้อืกําเนดิขนึจากความคดิสรา้งสรรคต์า่ง  ๆเขา้ไวด้ว้ยกัน
อาทเิชน่ วธิกีารคงความรอ้นของน ้าํซปุใหอ้ยู่ไดน้านขนึโดยเคลอืบผวิน ้าํซปุดว้ยน ้าํมันหมู
หรือจะเป็นน ้าํซปุซอีวิทเีคยีวจากกระดกูหมูและน ้าํสตอ๊คซฟีู้ด ปลาซารด์นีแหง้ หรือ “นโิบะช”ิ
และเสน้บะหมทีมีสีว่นผสมของน ้าํนอ้ยกวา่ปกตแิละดว้ยความโดง่ดังและมเีอกลักษณ์ของราเมน
เมอืงอาซาฮกิาวา่แหง่นีเป็นทชีนืชอบของชาวญปีุ่ น

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ หมูบ่า้นราเม็ง (ทา่นละ 1,000 เยน)

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮกิาวา่

นําทา่นชม สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ ซงึไดรั้บความนยิมมากทสีดุในญปีุ่ น ซงึในแตล่ะปีจะมผีูเ้ขา้ชมความน่ารักของสตัวต์า่งๆ
ทไีม่ไดถู้กกักขังในกรงแบบททีา่นเคยเห็นในสวนสตัวทั์ว  ๆไปถงึกวา่ปีละ 3 ลา้นคนจากทัวโลก โดยสวนสตัวแ์หง่นีไดม้แีนวความคดิทวีา่
สตัวต์า่งๆควรทจีะอาศัยอยู่ในสภาพแวดลอ้มทดีแีละเป็นไปตามธรรมชาตขิองสตัวนั์นๆ
จงึทําใหท้กุทา่นไดส้มัผัสถงึชวีติความเป็นอยู่ทแีทจ้รงิของสตัวแ์ตล่ะประเภท อาทเิชน่ หมขีาวจากขัวโลก นกเพนกวนิสายพันธุต์า่งๆ
รวมถงึครอบครัวลงิอุลังอุตังแสนรู ้
หมายเหต ุ: เนืองจาก สวนสตัวอ์าซาฮยิาม่า ปิดใหบ้รกิารระหวา่งวันท ี30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2563 บรษัิทขอสงวนสทิธ ินําทา่นเขา้ชมพพิธิภัณฑห์มิะ
ซงึ พพิธิภัณฑนี์เป็นรูปแบบในสไตล ์Byzantine ทเีมอืงอะซะฮกิาวา่ บนเกาะฮอกไกโด โดยพพิธิภัณฑนี์ถูกออกแบบโดยใชค้อนเซ็ป “หมิะ”

ทพีกั
ART HOTEL ASAHIKAWA หรอืทยีบเทา่

หลังจากเขา้ทพัีกแลว้ นําทา่นชอ้ปปิงยังหา้งสรรพสนิคา้ หา้งจสัโกอ้อิอน ใหท้า่นไดซ้อืของฝากมากมายหลากหลายชนดิ อาทเิชน่ ขนมชนดิตา่งๆ
ผลไมต้ามฤดกูาล และพเิศษสดุกับรา้น 100 เยน ททีกุอย่างในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นัน

ค่าํ
**อสิระอาหารค่าํตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการเลอืกซอืสนิคา้**

วนัท ี3
ลานกจิกรรมหมิะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- ถนนซาไกมาช ิ- ชอ้ปปิงทานุกโิคจิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ลานกจิกรรมหมิะ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับ กจิกรรมหมิะใหเ้ลน่ เชน่ สโนวโ์มบลิ และสโนสเลด
หรือจะเลอืกเลน่ผาดโผนในสไตลท์า่นเอง (ไม่รวมคา่อุปกรณ์ และคา่เครืองเลน่ ประมาณ 5,000-15,000 เยน)
** ทังนีการเลน่กจิกรรมหมิะตา่งๆนัน ขนึกับสภาพภมูอิากาศ และปรมิาณความหนาของหมิะ ณ เวลานัน **

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ ซงึถอืเป็นเมอืงทา่ทมีบีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรือนนัน
สว่นใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวันตกเนืองจากในอดตี
เมอืงโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจากการทําการคา้ระหวา่งประเทศญปีุ่ นและประเทศในแถบยุโรป
อสิระใหท้า่นเดนิชมความสวยงามของเมอืงเลยีบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุเป็นคลองทเีกดิขนึจากการถมทะเล
สรา้งเสร็จเมอืปี ค.ศ. 1923 เพอืเป็นเสน้ทางขนถ่ายสนิคา้จากเรือใหญ่สูโ่กดังในเมอืง
ภายหลังเลกิใชจ้งึถมคลองครงึหนงึเป็นถนนสําหรับนักทอ่งเทยีวแทนโกดังตา่ง  ๆซงึเป็นอาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง
และไดป้รับปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของทรีะลกึนันเอง



จากนันนําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีซงึมอีายุเกอืบรอ้ยปี ทา่นสามารถชมกลอ่งดนตรีในรูปแบบตา่งๆ
สวยงามมากมายทถีูกสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจบัุน
อกีทังยังสามารถเลอืกคดิแบบทํากลอ่งดนตรีในสไตลข์องตัวเองขนึมาเป็นทรีะลกึหรือเป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย

ดา้นหนา้พพิธิภัณฑยั์งม ีนาฬกิาไอน้าํโบราณ สไตลอั์งกฤษ ทเีหลอือยู่เพยีง 2 เรือนบนโลกเทา่นัน ซงึเป็นของทรีะลกึทเีมอืง Vancouver
มอบใหแ้กเ่มอืง Otaru นาฬกิานีจะพน่ไอน ้าํประกอบกับมเีสยีงดนตรีดังขนึทกุ  ๆ15 นาท ีเหมอืนกับนาฬกิาไอน ้าํอกีเรือนหนงึทปีระเทศแคนนาดา

อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอื เลอืกชมสนิคา้มากมายท ีถนนซาไกมาช ิโดยดา้นขวามอืก็ตอ้งสะดดุตาสะดดุใจ
ไปกับความน่ารักของเจา้แมวนอ้ยคติต ีททีา้ทายรอใหท้กุๆทา่นเขา้ไปเยียมชม
เมอืเขา้ไปในรา้นทกุทา่นสามารถเลอืกแกว้เป็นลวดลายตามใจชอบแตล่ะทา่นไดเ้ลย ซงึแกว้ก็จะมมีากมายหลากหลายแบบใหเ้ลอืก
ราคาก็จะแตกตา่งกันออกไป เมอืซอืแกว้พรอ้มเครืองดมืเรียบรอ้ยแลว้สามารถเตมิเครืองดมืฟรีไดอ้กีรอบดว้ย

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ทานุกโิคจ ิเป็นแหลง่ชอ้ปปิงอาเขตบนถนนคนเดนิทมีหีลังคามุงบังแดดบังฝนและหมิะ มคีวามยาว 7 บล็อกถนน
มรีา้นคา้ตังเรียงรายอยู่กวา่ 200 รา้นคา้ตังขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหวา่งสถานี Subway Odori และ Susukino
ซงึรา้นคา้ภายในทานุกโิคจนัินมหีลากหลายรา้นทน่ีาสนใจไม่วา่จะเป็น Coach, Zara, Comme หรือกระเป๋า Bao Bao จากแบรนด ์Issey Miyake
ทสีาวๆตา่งตามลา่หามาครอบครองก็สามารถหาซอืไดท้ยี่านนี หรือจะเป็นรา้นขายขนมรา้นดังชอืวา่รา้น “Shirakaba”
มขีนมหลากหลายชนดิทมีชีอืเสยีงของฮอกไกโด โดยเฉพาะผลติภัณฑท์ทํีามาจากนม อาทเิชน่ เคก้โรล ลกูอมรสนมกลนิตา่งๆ
รสชาตหิอมหวานเหมาะแกก่ารซอืไปฝากเด็กๆเป็นอย่างมาก

ค่าํ
**อสิระอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั**

ทพีกั
RED PLANET SAPPORO หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
โนโบรเิบทส ึ- หบุเขานรกจโิกกุดาน ิ- นงักระเชา้ชมววิภเูขาไฟอสุซุาน - สวนหมโีชวะชนิซงั - เต็มอมิกบับุฟเฟ่ตข์าปู 3 ชนดิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่โนโบรเิบทส ึเมอืงทเีป็นเมอืงตากอากาศชอืดังแหง่หนงึของญปีุ่ น มชีอืเสยีงดา้นออนเซ็น
เป็นเมอืงทเีหมาะสําหรับไปพักคา้งคนืและเขา้ออนเซ็นเป็นอย่างยงิ

นําทา่นชม จโิกคดุาน ิหรือ หบุเขานรก ภายในบรเิวณนีประกอบไปดว้ยบอ่น ้าํพรุอ้นและบอ่โคลนเดอืดเกดิขนึตามธรรมชาติ
จากการระเบดิของภเูขาไฟเมอืหนงึพันปีกอ่น ทําใหม้ลัีกษณะคลา้ยกระทะทองแดง ซงึจะมคีวันพวยพุง่อยู่ตลอดเวลา จากใตพ้ภิพ
ทําใหผู้ค้นขนานนามทแีหง่นีวา่ หบุเขานรก และทนีียังเป็นตน้กําเนดิบอ่ออนเซนทมีปีระโยชนต์อ่สขุภาพและผวิพรรณแหง่เมอืงโนโบรเิบทสึ
ทมีชีอืสยีงทสีดุบนเกาะฮอกไกโดอกีดว้ย

จากนันนําทกุทา่น นงักระเชา้ไฟฟ้าสูภ่เูขาไฟอสุซุาน (Usuzan) เป็นภเูขาไฟททํีาใหเ้กดิทะเลสาบโทยะขนึมา จากหลักฐานพบวา่
ภเูขาไฟลกูนีมกีารปะทขุนึมาทกุ  ๆ20-50 ปี ดังนันจงึทําใหเ้กดิการเปลยีนแปลงภมูทัิศนข์องพนืทแีถบนีอย่างตอ่เนือง ลา่สดุมกีารปะทไุปเมอืปี
พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปลอ่งภเูขาไฟทยัีงคกุรุ่นมคีวันสขีาวลอยขนึมาตลอดเวลา (ขนึอยู่กับสภาพอากาศ) ภเูขาไฟอุสแุหง่นี มคีวามสงู
737 เมตร เมอืขนึกระเชา้ขนึสูย่อดแลว้จะมองเห็นทวิทัศนข์องภเูขาอุส ุโอะกะรยิะมะ โคะอุส ุและกนินุมะ คะโคะ
ซงึทังหมดเกดิจากการปะทขุองภเูขา

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นสู ่สวนหมโีชวะชนิซงั ตังอยุ่ใกลก้ับสถานีกระเชา้ภเูขาไฟอุส ุซงึทนีีเป็นแหลง่เพาะพันธุห์มสีนี ้าํตาล
ใหท้า่นอสิระเดนิเทยีวชมในสวนหมเีพอืชมความน่ารักฉลาดแสนรูข้องหมสีนี ้าํตาลนับ 100 ตัว ทใีกลส้ญูพันธุแ์ละหาดไูดย้าก
ในญปีุ่ นนีจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเทา่นัน ชาวไอนุเชอืกันวา่หมสีนี ้าํตาลนีถอืเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอกีดว้ย
สว่นทา่นไหนทตีอ้งการชมแบบใกลช้ดิสามารถชมผา่นกระจกใสได ้หากยังไม่จใุจสามารถเดนิมายังโซนหอ้งสงัเหตกุารณ์พเิศษไดอ้กีดว้ย
ซงึเรียกวา่ “กรงมนุษย”์ ทา่นจะไดเ้ห็นหมสีนี ้าํตาลเดนิผา่นไปมา ไดย้นิเสยีงและไดก้ลนิของหมผีาสนรุระบายอากาศเล็กๆ
ประหนงึวา่ไดอ้ยู่ใกลก้ับหมรีะยะประชดิ ทสีวนหมนีีมคีวามพเิศษตรงททีา่นสามารถป้อนอาหารหมทัีงหลายเหลา่นีดว้ยขนมปัง และแอปเปิล
ซงึมจีดุจําหน่ายบรกิารไวบ้รเิวณทางเขา้และดา้นใน

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร พเิศษกับเมนู บุฟเฟ่ตปิ์งยา่งปู 3 ชนดิ และอาหารทะเลนานาชนดิ อาทเิช่น ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ



หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชมิสิดๆ และซูชหินา้ตา่งๆ

ทพีกั
RED PLANET SAPPORO หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี5
ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด - หอนาฬกิาซปัโปโร - อทุยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตส ึ- ตลาดปลาซปัโปโรโจไง - ดวิตฟีร ี-
มติซุย เอา้ทเ์ล็ต

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมฃ

จากนันนําทา่นชม ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เรมิกอ่สรา้งเมอืปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร็อคอเมรกิาทใีชอ้ฐิมากกวา่ 2.5
ลา้นกอ้นเป็นอฐิททํีามาจากหมู่บา้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ตกึนีผา่นการใชง้าน มายาวนานกวา่ 80
ปีแตค่วามงดงามทเีห็นนันไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหมเ้มอืปี พ.ศ. 2454
แตด่ว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทหีลงเหลอือยู่ไม่กแีหง่ จงึไดรั้บการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมสําคัญของชาตเิมอืปีพ.ศ.
2512

นําทา่นผา่นชม หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาทเีกา่แกแ่ละเป็นอกีสญัลักษณ์ทสํีาคัญของเมอืงซปัโปโรอกีแหง่หนงึ สรา้งตังแตปี่ พ.ศ. 2421
เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัย ฮอกไกโด แตไ่ดป้รับเปลยีนสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆังตบีอกเวลาตังแต ่พ.ศ.2424
จนถงึปัจจบัุนก็ยังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู่ และดว้ยความเกา่แกท่อียู่คูก่ับเมอืงซปัโปโรมานานจงึไดรั้บการขนึทะเบยีน
ใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมทสํีาคัญอกีแหง่หนงึของญปีุ่ น

จากนันนําทา่นชม อทุยานโมอาย ทอีอกแบบโดย Tadao anda สถาปนกิชอืดังของโลก กอ่สรา้งตังแต ่ค.ศ. 1982
ไอเดยีคลา้ยวัฒนธรรมจากโมอายและอยีปิต ์ออกแบบรูปร่างตังใหอ้ยู่ในภเูขาของดอกลาเวนเดอร์
พระพทุธรูปเป็นแนวคดิโครงสรา้งจากการเรียงลําดับของจติวญิญาณ องคพ์ระมชีอืวา่ Atama Daibutsu เปิดใหเ้ขา้ชมอย่างเป็น ทางการ เมอืวันที
17 ก.ค. 2559 ทผีา่นมา

จากนันนําทา่นสู ่ตลาดซปัโปโรโจไง ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรียงรายตลอดบล็อกขนึไปนอกตลาดขายสง่ซปัโปโร
เป็นหนงึในตลาดทใีหญ่ทสีดุของเมอืง รา้นคา้ตา่งๆจําหน่ายอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ่ เชน่ ป ูหอยเม่นทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ
และหอยเชลล ์ผลผลติอนืๆในทอ้งถนิ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝรังตามฤดกูาล อาหารทอ้งถนิทขีนึชอืคอื อาหารทะเลสดๆเสริฟ์พรอ้มขา้ว
เรียกวา่ donburi

เทยีง
**อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลาซปัโปโรโจไง
ใหท้า่นไดเ้ลอืกทานอาหารไดต้ามใจชอบในแบบของทา่นไมว่า่จะเป็นปูทาราบะ ปูซูไซ หรอืจะเลอืกทานเป็นซูช ิซาซมิิ
ขา้วหนา้ปลาดบิ รบัรองวา่สด สะอาด ถูกใจทกุทา่นทชีอบทานอาหารญปีุ่ นแนน่อน**

บา่ย
จากนันนําทา่นชอ้ปปิงสนิคา้เครืองสําอางค ์อาหารเสรมิ เครืองประดับคณุภาพดทีรีา้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE
อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

จากนันนําทา่น ชอ้ปปิงทมีติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET)
ศนูยร์วมแฟชนัทันสมัยแหลง่รวมพลของสนิคา้แบรนดเ์นมชอืดังจากทัวโลกประกอบดว้ยแบรนดดั์งถงึ 128 แบรนด ์อาทเิชน่ Coach Armani,
Ralph Lauren, Seigo เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทกุคนตังแตส่นิคา้แฟชนัหญงิชาย และเด็ก จนถงึอุปกรณ์กฬีา และสนิคา้ทัวไป
นอกจากนีภายในหา้ง ยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญ่ ทจีไุด ้650 ทนัีง และม ีHokkaido Roko Farm Bridge
ซงีเป็นพนืททีมีสีนิคา้ทอ้งถนิและสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย

ค่าํ
**อสิระอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั**

ทพีกั
SMILE PREMIUM SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี6
สนามบนิชโิตเสะ - กรุงเทพฯ

เชา้



บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ เพอืเตรียมตัวเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย

11.55 น.
นําทกุทา่นเหริฟ้ากลับสู ่ประเทศไทย โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ ์เทยีวบนิท ีXJ 621 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

18.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี23 กันยายน 2562 เวลา 16:57 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด

อัตราคา่บรกิารรวม

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทมีี

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.

• คา่ารถรบั-สง่ และนําเทยีวตามรายการ

• คา่ทพีกัตามทรีะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ

• คา่อาหารตามมอืทรีะบุในรายการ

• คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน)
**ถา้กรณทีทีางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพมิ ทา่นละ 1,700 บาท**

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง
รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)

• คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์าํเทยีว ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• ตอ้งชําระเงนิมดัจาํเป็นเงนิจาํนวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพอืสํารองทนีงั

• ชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซไีมช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกาํหนด
รวมถงึกรณเีช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณใีดๆ ใหถ้อืวา่นักท่องเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ

• กรณทีนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษร
ทางบรษัิทไมร่บัยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณใีดๆ

• กรณนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล์
หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรบัเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื
โดยแนบหนังสอืมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ
และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี
• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ ***ในกรณทีวีันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์
ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน

• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้

• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด

• การเดนิทางทตีอ้งการนัตมีดัจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลาํ Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ



เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทังหมด

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง กรณมีนัีกท่องเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน

• ทัวรน์สีาํหรบัผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีวเท่านัน

• ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่่าน

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน
โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทไีมม่วีซีา่ และอยา่งนอ้ย 10
วันกอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทมีวีซีา่
แตห่ากทางนักท่องเทยีวทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกาํหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้
ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คาํนําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง และอนืๆ
เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ ในกรณทีนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจํา

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภมูอิากาศ และเวลา ณ
วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังน ีบรษัิทจะคาํนงึถงึความปลอดภยัของนักท่องเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักท่องเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น
ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้

• อตัราคา่บรกิารนคีาํนวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณทีมีกีารเปลยีนแปลงอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตวัเครอืงบนิ คา่ภาษีเชอืเพลงิ
คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ

•  มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อีาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทกาํกบัเท่านัน 

• กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทุกชนิไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร
โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิลอ็คปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซเ์รย ์อนญุาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ทกีาํหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• ประเทศญปีุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑท์ทีํามาจากพชื และเนอืสตัวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข ่เนอืสตัว ์ไสก้รอกฯ
เพอืเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทจีะมาจากสงิเหลา่น ีหากเจา้หนา้ทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรบัในอตัราทสีงูมาก
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