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SPRING IN HOKKAIDO 
จุดเด่น 

 

 ชม ศูนย์อนุรักษ์พันธห์ม่สนี ้ำตำล  

 ชม ภูเขำไฟโชวะซนิซัง 

 ชม โรงงำนช็อคโกแลตอชิยิะ  

 ชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO   

 พเิศษ บุฟเฟ่ตข์ำปู 

 

 
ชื่อโปรแกรม  SPRING IN HOKKA IDO   

จ ำนวน 5 วนั 3 คืน  
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วนัท ี ่ รำยละเอยีดกำรทอ่งเท ีย่ว มือ้อำหำร โรงแรม หรอืเทยีบเทำ่ 

D1 สมุทรปรำกำร (ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูม)ิ HB7904 20:00-23:00 - / - / -  

D2 ชโิตเซ่ - หมู่บำ้นชำวไอนุ – หบุเขำนรก - / L / D TOYA SUNPALACE 

HOTEL 

D3 ศูนย์อนุรักษ์พันธห์มสีนี ้ำตำล - คลองโอตำรุ - พพิธิภัณฑก์ล่องดนตรี - 

นำฬกิำไอน ้ำโบรำณ - โรงงำนช๊อคโกแล๊ต 

B / L / D SAPPORO NOVOTEL 

D4 อสิระเต็มวัน - ท ำเนยีบรัฐบำลเก่ำฮอกไกโด - หอนำฬกิำซัปโปโร - 

สวนโอโดริ - Mitsui Outlet - ไม่รวมค่ำรถไฟ 

B / - / - SAPPORO AREA HOTEL 

D5 ชโิตเซ่ - สมุทรปรำกำร (ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูม)ิ HB7905 

09:55-17:15 

B / - / -  

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง   

 

วนัท ี ่1 สมุทรปรำกำร (ทำ่อำกำศยำน สุวรรณภูม)ิ 

 

20:00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั ้น 4 ประตูทำงเขำ้ 6 เคำนเ์ตอร์  M สำยกำร

บนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES โดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องบริษัทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับ 

 

23:00 น. ออกเดนิทำงสู่ ท่ำอำกำศยำน ชโิตเซ่ ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบนิที ่ HB7904 

 

   
 

วนัท ี ่2 ชโิตเซ่ - หมู่บำ้นชำวไอนุ - หุบเขำนรก 

 

07:55 น. เด ินทำงถ ึง ท่ำอำกำศยำน ชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น หลังจำกนัน้น ำท่ำนผ่ำนพิธกีำรตรวจคนเขำ้เม ือ  งและตรวจ

สัมภำระเรียบรอ้ยแลว้  

 

เท ีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

น ำท่ำนเดนิทำงสู่  เม ือง Shiraoi ชมหมู่บำ้นชำวไอนุ ปัจจุบันทีน่ ี่จัดตั ้งเป็น พิพธิภัณฑช์นพืน้เมอืงไอนุ ท่ำนจะได ้

ชมกำรแสดงวถิชี ีวติ, เรื่องรำวควำมเป็นมำของชนเผ่ำ, ขำ้วของเครื่องใช ,้ อำวุธในกำรล่ำสัตว,์ และกำรด ำรงชวีิต

ของชำวไอนุจำกนั ้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงโนโบริเบ็ตซ ึเมอืงตำกอำกำศที่มชี ือ่ เส ียงแหง่หนึ่งของเกำะฮอกไก

โดอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชำตทิี่งดงำมไม่ว่ำจะเป็นตน้ไม ,้ ทะเลสำบ, หนองบึง และแหลมรูปร่ำงแปลกตำ

มำกมำย หบุเขำจโิกคุดำหนิ Jigokudani หรือเรียกอ ีกอย่ำงว่ำ หบุเขำนรก อยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำต ิShikotsu-

Toya เม ือง Noboribetsu ที่เรียกว่ำหบุเขำนรกนั ้นเพรำะทีน่ ี่มทัี ้งบ่อโคลนและบ่อน ้ำร ้อนที่เด ือดตำมธรรมชำติ

กระจำยไปท่ัวบริเวณเสมอืนนรกทีม่ ีกระทะทองแดงที่มคีวันรอ้นๆอยู่ตลอดเวลำ  และถอืเป็นแหล่งก ำเนดิน ้ำแร่และ

ออนเซนทีม่ชี ื่อเส ียงที่สุดบนเกำะฮอกไกโดทำงเขำ้หุบเขำจะมสีัญลักษณเ์ป็นยักษ์ส ีแดงตัวใหญ่ถ ือตะบองคอย

ตอ้นรับ หนำ้ตำอำจจะดูหนำ้กลัวไปหน่อย  แต่น ีเ่ป็นยักษ์ดทีี่จะคอยคุม้กันภัยใหผู้ม้ำเยือน  ดังนัน้ทุกบริเวณพืน้ที่

ของที่น ี่ ไม่ ว่ำจะเป็นร ้ำนขำยของทีร่ ะล ึก  หอ้งน ้ำจะม ีป้ำยต่ำงๆ ที่ม ีสัญลักษณ์รูปยักษ์ใหเ้ห็นโดดเด่นเป็น

เอกลักษณ ์ระหว่ำงกำรเดนิทำงเขำ้ไปจะมเีสน้ทำงเดินชมธรรมชำตใิหเ้ดนิเที่ยวชมได ้บริเวณนี้จะมโีรงแรมตัง้ข ึ้น

จ ำนวนมำกเพรำะใกลก้ับแหล่งบ่อน ้ำแร่จำกธรรมชำต ิท ำใหโ้รงแรมม ีออนเซนใหบ้ริกำรนักท่องเที่ยวตลอดทัง้ปี  
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เม ือ่ เด ินใกลเ้ขำ้ไปบริเวณหุบเขำจะมไีอก ำมะถันพวยพุงออกมำตลอดเวลำ บำงบริเวณก็จะมบ่ีอโคลนเดอืดซึ่ง

เกดิจำกควำมรอ้นใตพ้ภิพผุดขึน้มำไม่ขำดสำย 

 

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

หลังอำหำรใหท่้ำนไดผ่้อนคลำยกับกำร แช่น ้ำแ ร่ ธรรมชำตเิพือ่ ผ่อนคลำยควำมเม ื่อยลำ้ และจะท ำใหผ้ิวพรรณ

สวยงำม และยังช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

 

ท ีพ่กั TOYA SUNPALACE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 
 

วนัท ี ่3 
ศูนย ์อนุรกัษพ์นัธ ์หมสีีน ำ้ตำล - คลองโอตำรุ  -  พิพธิภณัฑ์กล่องดนตร ี- นำฬิกำไอน ำ้โบรำณ - โรง

งำนช๊อคโกแล๊ต 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์หม่ส ีน ้ำตำล หม ีหำยำกของเกำะเหนือ ท่ำนจะไดช้มควำมน่ำรักตอนทีห่มขีอ

อำหำร โดยกำรยกมอืไหว ้และท่ำทำงอันแสนรู ้ต่ำงๆ ของเจำ้หม ีจำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่  ภูเขำไฟอุสุ เป็นภูเขำ

ไฟทีม่ ีกำรปะทุบ่อยที่สุด ในช่วง 100 ปี ม ีกำรปะทุใหญ่ถ ึง 4 ครั้งดว้ยกัน ใหท่้ำนนั่งกระเชำ้ชม ภูเขำไฟโชวะซิน

ซัง ภูเขำไฟเกดิใหม่ประมำณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขำไฟนอ้งใหม่ที่เก ิดจำกกำรสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 

1946 ซึง่ระเบิดปะทุติดต่อกันนำนถงึ 2 ปี จนกลำยมำเป็นภูเขำโชวะ ดังทีเ่หน็อยู่  ปัจจุบันอยู่ในควำมดูแลของ

รัฐบำลในฐำนะเป็น อนุสรณท์ำงธรรมชำตแิหง่พเิศษ พรอ้มบันทกึภำพเป็นทีร่ะลกึ 

เท ีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

จำกนั ้น น ำท่ำน เดินทำงสู่  เม ืองโอตำรุ  เม ืองโรแ มนติกที่ควบคู่ไ ปกับควำมเก่ำแก่และ ควำมส ำคัญทำง

ประวัต ิศำสตร์ น ำท่ำนชม คลองโอตำรุ  ทีม่ ีควำมยำว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่ำวโอตำรุ  ในสมัยก่อน

ประมำณ ค.ศ.1920 ตรงกับยุคอุตสำหกรรมกำรขนส่งทำงเรือบริเวณปำกอ่ำว ซ ึ่งในยำมค ่ำคนืคลองแห่งน ี้ได ้

รับค ำขนำนนำมว่ำเป็นจุดทีโ่รแมนตกิที่สุด จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่  พพิธิภัณฑ ์กล่องดนตรี  อำคำรเก่ำแก่สองชั ้น 

ทีภ่ำยนอกถูกสรำ้งข ึน้จำกอฐิแดง แต่โครงสร ้ำงภำยในท ำดว้ยไม ้พพิธิภัณฑแ์หง่น ี้สร ้ำงข ึ้นในปี 1910 ปัจจุบัน

นับเป็นมรดกทำงสถำปัตยกรรมทีเ่ก่ำแก่และควรแก่กำรอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบัตขิองชำติ นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ สไตล์

อังกฤษทีเ่หลอือยู่เพยีง 2 เรือนบนโลกเท่ำนัน้ นำฬิกำนี้จะพ่นไอน ้ำ มเีส ียงดนตรีดังข ึ้นทุกๆ 15 นำท ีเหม ือนกับ

นำฬิกำไอน ้ำอกีเรือนทีแ่คนำดำ ไดเ้วลำเดนิทำงต่อไปชม โรงงำนช็อคโกแลตอ ิชยิะ แหล่งผลติช็อคโกแลตที่ม ี

ช ือ่เสยีงของญีปุ่่น ตัวอำคำรของโรงงำนถูกสรำ้งข ึน้ในสไตลยุ์โรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ซ ึง่ม ี ช็อคโกแลต

ทีข่ ึ้นชือ่ที่สุดของทีน่ ี้ค ือ  Shiroi Koibito ซึ่งม ีควำมหมำยว่ำ ช็อคโกแลตขำวแด่คนรัก ท่ำนสำมำรถเลอืกซื้อ

กลับไปใหค้นที่ท่ำนรักทำน หรือว่ำซือ้เป็นของฝำกติดไมต้ ิดมอืกลับบำ้นก็ได ้นอกจำกนีท่้ำนจะไดเ้ล ือกซื้อช็อค

โกแลตที่หำซือ้ทีไ่หนไม่ได ้และท่ำนก็ยังจะไดช้มประวัตคิวำมเป็นมำของโรงงำน จำกนั ้นน ำท่ำนชมดำ้นนอก

ของ ท ำเนยีบรัฐบำลเก่ำฮอกไกโด ตกึน ีผ่้ำนกำรใชง้ำนมำยำวนำนกว่ำ 80 ปี จึงไดรั้บกำรขึน้ทะเบียนใหเ้ป็น

สมบัตทิำงวัฒนธรรมส ำคัญของชำตเิม ือ่ ปี พ.ศ. 2512 

 

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร (เมนู บุฟเฟ่ตข์ำปู) 

 

ท ีพ่กั SAPPORO NOVOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัท ี ่4 
อสิระเต็มวนั - ท ำเนยีบรฐับำลเก่ำฮอกไกโด - หอนำฬิกำซปัโปโร - สวนโอโดร ิ - Mitsui Outlet - ไม่

รวมค่ำรถไฟ 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 อสิระเต็มวัน ไกดพ์ำนั่งรถไฟเที่ยวชมเม ือง และสถำนที่ส ำคัญของซัปโปโร  ศำลำกลำงจังหวัด หรือ  ท ำเน ียบ

รัฐบำลเก่ำฮอกไกโด เป็นอำคำรทีส่ร ้ำงในแบบของอเมริกัน  ทีเ่รียกว่ำ Neo Baroque สรำ้งปี 1888 เพือ่เป็นศำลำ

กลำงของฮอกไกโด มำเป็นเวลำ 80 ปี ซ ึง่เป็นอำคำรทีส่รำ้งดว้ยอฐิแดง  ปี1969ไดข้ ึ้นทะเบยีนเป็นมรดกทำง

วัฒนธรรมทีส่ ำคัญ ชมหอนำฬกิำซัปโปโร ซ ึง่เป็นโรงฝึกหดัของมหำวทิยำลัยฮอกไกโด ใกล ้ๆ กันก็จะเป็นสวนโอ

โดริ ซ ึง่ตั ้งอยู่ใจกลำงเมอืงซัปโปโร  ยำว 1.2 กม.เป็นที่พักผ่อนของประชำชนและเป็นสถำนที่ใชจั้ดงำนเทศกำล

หมิะดว้ย สวน Odori เป็นสวนสำธำรณะทีต่ัง้อ ยู่ในใจกลำงของ ม ีตน้ก ำเนดิมำจำกกำรทีเ่ด็กนักเรียนชัน้มัธยมตน้

และมัธยมปลำยในซัปโปโรแกะสลักรูปป้ันน ้ำแข็ง 6 ตัวไวท้ี่สวนโอโดริ  เม ื่อปีค.ศ.1950 (ปีโชวะที ่25) ปัจจุบัน

กลำยเป็นงำนเทศกำลฤดูหนำวขนำดใหญ่ งำนหนึ่งของซัปโปโรทีม่ ีผู เ้ขำ้เยี่ยมชมกว่ำ 2 ลำ้นคนทั้งในและ

ต่ำงประเทศที ่1 ~ 12 โจเมะของโอโดริ  ประมำณ 1.5 ก.ม. จะมปีระติมำกรรมหมิะใหญ่เล็กเรียงรำยอยู่ ตอน

กลำงคนืมกีำรส่องไฟดว้ยที่ 11 โจเมะซึง่มกีำรประกวดประติมำกรรมหมิะนำนำชำตนิัน้  จะม ีทมีจำกประเทศต่ำงๆ 

ท่ัวโลกเขำ้ร่วมประกวด สำมำรถชมขัน้ตอนกำรแกะสลักไดร้ะหว่ำงที่มกีำรจัดงำน  สถำนที่จัดงำนซโึดมนัน้จะ

มสีไลเดอร์ขนำดยักษ์  และจัดก ิจกรรมทีส่ำมำรถสัมผัสกับหมิะไดท้ีส่ถำนทีจั่ดงำนซุซุกนิัน้  ท่ำนจะสนุกสนำนกับ

กำรประกวดกำรแกะสลักน ้ำแข็ง ส่องไฟ และแท่งน ้ำแข็งไดง้ำนเทศกำลหมิะซัปโปโร ย่ำนซูซูกโินะ ซ ึง่เป็นย่ำน

บันเทงิและแหล่งรวมรำ้นอำหำรกว่ำ 4500 รำ้น หรือจะเป็นตรอกรำเม็ง ซ ึง่เปิดบริกำรตั ้งแต่  11.00 – 03.00 (ต ี

สำม)  MITSUI OUTLET PARK SAPPORO  ที่น ี่จ ะม ีส ิน คำ้แบรนด์เนมใหท่้ำน ไดเ้ล ือกซื้อ มำกม ำย  ร วมทั้ง

รำ้นอำหำรใหท่้ำนไดเ้ลอืกชมิหลำยสไตล ์ ฯลฯ เปิดท ำกำร 09.00-18.00 น. 

 

เท ีย่ง  อสิระใหท้ำ่นรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 

 

ค ่ำ  อสิระใหท้ำ่นรบัประทำนอำหำรค ่ำ ตำมอธัยำศยั 

 

ท ีพ่กั SAPPORO AREA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
  

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์   Spring In Hokkaido-APR-5D-HB-W02 

วนัท ี ่5 ชโิตเซ่ - สมุทรปรำกำร (ทำ่อำกำศยำน สุวรรณภูม)ิ 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

09:55 น. ออกเดนิทำงกลับสู่ ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES เทีย่วบนิที ่HB7905 

 

17:15 น. เดนิทำงถงึ ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิำพพรอ้มดว้ยควำมประทับใจ 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

 

วนัเดนิทำง หมำยเหตุ 

รำคำทวัร ์(บำท / ทำ่น) พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 

 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซ่ีำ 

เดอืน  เมษำยน 

02 เม.ย. 60 - 06 เม.ย. 60  37,900 37,900 36,900 9,900 - 

07 เม.ย. 60 - 11 เม.ย. 60  40,900 40,900 39,900 9,900 - 

09 เม.ย. 60 - 13 เม.ย. 60  45,900 45,900 44,900 9,900 - 

14 เม.ย. 60 - 18 เม.ย. 60  45,900 45,900 44,900 9,900 - 

16 เม.ย. 60 - 20 เม.ย. 60  37,900 37,900 36,900 9,900 - 

21 เม.ย. 60 - 25 เม.ย. 60  39,900 39,900 38,900 9,900 - 

23 เม.ย. 60 - 27 เม.ย. 60  37,900 37,900 36,900 9,900 - 

28 เม.ย. 60 - 02 พ.ค. 60  39,900 39,900 38,900 9,900 - 

30 เม.ย. 60 - 04 พ.ค. 60  37,900 37,900 36,900 9,900 - 

 

ขอ้แนะน ำก่อนกำรเดนิทำง 

 กรณทีี่ท่ำนตอ้งออกตั๋วเครื่องบนิภำยในประเทศ กรุณำจองตั๋วทีส่ำมำรถเลื่อนเวลำ และวันเดนิทำงได ้เพรำะจะมบีำง

กรณทีีส่ำยกำรบนิอำจมกีำรปรับเปลีย่นวันเวลำบนิ มฉิะนัน้ทำงบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณทีีท่่ำนเป็นอสิลำม หรือแพอ้ำหำรเน ือ้สัตวบ์ำงประเภท ใหท่้ำนโปรดระบุมำใหชั้ดเจน 

 กรุณำส่งรำยชื่อผูเ้ด ินทำง ส ำเนำหนำ้พำสปอร์ต ใหก้ับเจำ้หนำ้ทีห่ลังจำกที่ไดช้ ำระค่ำมัดจ ำทัวร์ หรือค่ำทัวร์ส่วนที่

เหลอื กรณทีีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครัวหลำยท่ำน กรุณำแจง้รำยชือ่คู่นอนกับเจำ้หนำ้ทีใ่หท้รำบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชื่อ-นำมสกุลผิด ทำงบริษัทจะไม่ รับผดิชอบหำกท่ำนไม่ด ำเน ินกำรส่งส ำเนำหนำ้

พำสปอร์ตใหท้ำงบริษัทในกำรออกตั๋วเครื่องบนิ 

 หลังจำกทีท่่ำนไดช้ ำระค่ำมัดจ ำ และค่ำทัวร์ส่วนทีเ่หลอืเรียบรอ้ยแลว้ ภำยใน 3-7 วนั ก่อนกำรเดินทำง ทำงบริษัทจะ

จัดส่งใบนัดหมำยเตรียมตัวกำรเดนิทำงใหท่้ำนทำงอเีมล ์ หรือแฟกซท์ีท่่ำนไดร้ะบุไว ้

 รำคำทัวร์ใชต้ั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สำมำรถเลือ่นวันเดนิทำงไดจ้ะตอ้งเดนิทำงไป-กลับตำมวันเดนิทำงทีร่ะบุเท่ำนัน้ 

 ทำงบริษัทไม่ม ีนโยบำยในกำรจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคำ้ที่ไม่ รูจั้กกัน กรณทีี่ท่ำนเดนิทำง 1 ท่ำน จะตอ้งจ่ำยค่ำพักเดีย่ว

เพิม่ตำมรำคำทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรทัวร์เท่ำนัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีำยุกำรใชไ้ม่นอ้ยกว่ำ 6 เดอืน ก่อนหมดอำยุ นับจำกวันเดนิทำง ไป-กลับ 

 ลูกคำ้ที่เด ินทำง 3 ท่ำน  อำจม ีค่ำใชจ่้ำยเพิม่เตมิ  (พักเดี่ยว) ข ึน้อยู่กับมำตรำฐำนโรงแรม  ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บำงประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 กำรใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบัิต ิส ำหรับนักท่องเทีย่วเดนิทำงไปต่ำงประเทศ จะตอ้งมกีำรเรียกเก็บเพือ่ เป็นสนิน ้ำใจกับ

ผูใ้หบ้ริกำรในส่วนต่ำงๆ จงึรบกวนทุกท่ำนเตรียมค่ำใชจ่้ำยส่วนนี้เพือ่มอบใหห้ัวหนำ้ทัวร์ระหว่ำงกำรเดนิทำง 

 ***หำกท่ำนถูกเจำ้หนำ้ทีต่ม .ญีปุ่่นกักตัวไม่ใหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศ ค่ำใชจ่้ำยที่เกดิข ึน้ในระหว่ำงถูกกักตัว และส่งตัว

กลับประเทศไทย ลูกคำ้จะตอ้งเป็นผูช้ ำระเองทัง้หมด 

 ***หำกท่ำนติดด่ำนตม.ทัง้ฝ่ังประเทศไทยหรือประเทศญีปุ่่นท ำใหไ้ม่สำมำรถเดนิทำงท่องเทยีวได ้ทำงบริษัทจะไม่

รับผดิชอบหรือคนืเงนิค่ำทัวร์ใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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อตัรำค่ำบรกิำรน ีร้วม 

 ค่ำตั๋วเครื่องบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สำยกำรบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES 

 ค่ำที่พักโรงแรมระดับมำตรำฐำนหรือเทียบเท่ำ 3-4 ดำว ส ำหรับพักหอ้งละ 2 ทำ่น  (ในกรณีม ีงำนเทรดแฟร์ กำร

แข่งขันกฬีำ หรือก ิจกรรมอ ืน่ๆ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นกำรยำ้ยพักในเม ืองใกลเ้ค ียงแทน อำจจะมกีำรปรับเปลีย่น

โปรแกรมตำมควำมเหมำะสม) 

 ค่ำอำหำรครบทุกม ือ้ ตำมทีร่ะบุในรำยกำร ทำงบริษัทจงึขอสงวนสทิธิน์กำรเปลีย่นแปลง 

 ค่ำรถรับ – ส่งสนำมบนิ และตลอดรำยกำรทัวร์ 

 ค่ำอัตรำเขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร  

 ค่ำมัคคุเทศกข์องบริษัทน ำเทีย่ว และกำรอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 

 ค่ำประกันภัยอุบัตเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำงในวงเงนิ ท่ำนละ 2,000,000 บำท (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 

หมำยเหตุ **ในกรณลีูกคำ้ท่ำนใดสนใจ  ซือ้ประกันกำรเดนิทำงเพือ่ใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ

สอบถำมรำยละเอ ียดเพิ่มเต ิมไดท้ีเ่จำ้หนำ้ของบริษัท** อัตรำเบี้ยประกันเริ่มตน้  390 บำท ขึ้นอยู่ระยะเวลำกำร

เดนิทำง 

 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ พรอ้มพนักงำนขับรถทีช่ ำนำญทำง (ไม่รวมทปิพนักงำนขับรถ) 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน ีไ้ม่รวม 

 ค่ำบริกำร และค่ำใชจ่้ำยส่วนตัวทีไ่ม่ไดร้ะบุในรำยกำร 

 ค่ำทปิมัคคุเทศกไ์ทย ค่ำทปิมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ และพนักงำนขับรถตำมธรรมเนยีมคอื 3,000 เยน /ทำ่น  

ตลอดทริปกำรเดนิทำง 

 ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบินก ำหนด ฉะนั ้นกระเป๋ำจะตอ้งไม่เกณฑ ์น ้ำหนักดังน ี้ กระเป๋ำ

โหลดใตเ้ครื่องบนิจ ำนวนไม่เกนิท่ำนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั และกรณถีอืข ึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

 ค่ำธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทำง อำหำรทีส่ั่งเพิม่ ค่ำโทรศัพท ์ ค่ำซักรีด ฯลฯ 

 ค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร และส ำหรับรำคำนีท้ำงบริษัทจะไม่รวมค่ำภำษีท่องเทีย่วหำกมกีำรเก็บเพิม่ 

 ค่ำท ำใบอนุญำตกลับเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิ หรือคนต่ำงดำ้ว 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%, ค่ำภำษีหกั ณ ทีจ่่ำย 3% 

 ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำสัมภำระ ทีห่นักเกนิสำยกำรบนิก ำหนด 

 ค่ำยกกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ่ในโรงแรมท่ำนละ 1 ใบ 

 ค่ำวซี่ำส ำหรับพำสปอร์ต ต่ำงดำ้ว กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1. พำสปอร์ต 2. ใบประจ ำตัวคนต่ำงดำ้ว 3. ใบส ำคัญถ ิน่ที่

อยู่ 4. ส ำเนำทะเบียนบำ้น (ถำ้ม ี) 5. สมุดบัญชีเงนิฝำก (ถำ้ม ี) 6. รูปถ่ำยส ี2 น ิว้ 2 รูป ทำงบริษัทจะเป็นผูด้ ำเน ินกำร

ยื่นวีซ่ำใหท่้ำน โดยช ำระค่ำบริกำรต่ำงหำก (ส ำหรับหนังสอืเดนิทำงต่ำงดำ้ว เจำ้ของหนังสอืเดนิทำงตอ้งท ำเรื่องแจง้

เขำ้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่ำ)  

 

เง ื่อนไขกำรเดินทำง  

 

เอกสำรในกำรเดนิทำง  ☒  พำสปอร์ต  ☐  วซี่ำ 

 

หมำยเหตุ 

 

1. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ยกเลิกกำรเด ินทำงก่อนล่วงหนำ้ ในกรณทีี่ไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงนอ้ย 15 ท่ำน ซึง่ในกรณนี ี้ 

ทำงบริษัทยินดคีนืเงนิใหทั้้งหมดโดยหกัค่ำธรรมเนยีมวีซ่ำ (ถำ้ม)ี หรือจัดหำคณะทัวร์อ ืน่ให ้ ถำ้ตอ้งกำร 

2. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวร์น ี้ เม ื่อเก ิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณทีี่สูญหำย สูญเส ียหรือไดรั้บบำดเจ็บทีน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของหวัหนำ้ทัวร์  

และเหตุสุดวสิัยบำงประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจลต่ำงๆ 

3. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยืนยันจำกบริษัทอกีครั้งหนึ่ง หลังจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเครื่อง และโรงแรม

ทีพั่กในต่ำงประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมเนือ่งจำกควำม

ล่ำชำ้ของสำยกำรบิน โรงแรมทีพั่กในต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเม ืองและภัย ธรรมชำติฯลฯ โดยบริษัทจะ

ค ำน ึงถ ึงควำมสะดวกของผูเ้ด ินทำงเป็นส ำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เม ืองหำ้มผู ้

เดนิทำงเน ือ่งจำกม ีส ิง่ผิดกฎหมำยหรือส ิ่งของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ หรือเอกสำรเด ินทำงไม่ถูกตอ้ง หรือควำมประพฤติ

ส่อไปในทำงเส ื่อมเสยี หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้  ทำงบริษัทไม่อำจคืนเงินให ้
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ท่ำนไดไ้ม่ ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ทำงบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณทีี่สถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันส ืบเน ื่องมำจำก

ผูโ้ดยสำรเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสำรเ ขำ้เมอืงใหก้ับ

ชำวต่ำงชำต ิ หรือคนต่ำงดำ้วทีพ่ ำพักอยู่ในประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก ์พนักงำน และตัวแทนของบริษัทไม่ม ีสทิธ ิ์ในกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ ทั้งส ิน้แทนบริษัทนอกจำกมเีอกสำรลง

นำมโดยผูม้อี ำนำจของบริษัทก ำกับเท่ำนัน้ 

5. เม ื่อท่ำนไดช้ ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด ไม่ ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัท หรือช ำระโดยตรงกับทำงทำง

บริษัทจะถอืว่ำท่ำนรับทรำบ และยอมรับในเงือ่นไขต่ำงๆ ของบริษัททีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

 

เง ื่อนไขกำรจอง / กำรยกเลิก  
 

กำรจอง หรอืส ำรองท ีน่ ัง่ 

 กรุณำจองล่วงหนำ้ก่อนกำรเดนิทำง พรอ้มช ำระ งวดแรก 10,000 บำท  

 ส่วนทีเ่หลอืช ำระทันทกี่อนกำรเด ินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 20 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่ำท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำง 

 

กำรยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 45 วนั ก่อนกำรเดนิทำง คนืเงนิมัดจ ำทัง้หมด  

 แจง้ล่วงหนำ้ 31 – 44 วนั ก่อนกำรเดนิทำง หกัค่ำมัดจ ำท่ำนละ 5,000 บำท  

 แจง้ล่วงหนำ้ 16 – 29 วนั ก่อนกำรเดนิทำง หกัค่ำมัดจ ำท่ำนละ 50% ของรำคำทัวร์ 

 แจง้ล่วงหนำ้ 1 – 15 วนั ก่อนกำรเดนิทำง หกัค่ำด ำเนนิกำรต่ำงๆ รวม 100% ของรำคำทัวร์  

 ยกเลกิกำรเดนิทำง ในวันเดนิทำง, ถูกปฎเิสธกำรเขำ้เมอืง จะไม่มกีำรคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย  จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ซ ึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง ทำงบริษัทฯ จะท ำกำร

ลืน่กำรเดนิทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้น ีท่้ำนจะตอ้งเสยีค่ำใชจ่้ำยทีไ่ม่สำมำรถเรียกคืนได ้คอื ค่ำธรรมเนยีม

ในกำรมัดจ ำตั๋ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่ รับผดิชอบต่อค่ำใชจ่้ำยใดๆ ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสิัย เช่น กำรยกเลกิหรือล่ำชำ้ของสำย

กำรบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนัดหยุดงำน, กำรจลำจล หรือส ิ่งของสูญหำยตำมสถำนทีต่่ำงๆ ทีเ่ก ิดข ึ้นเหนือ

กำรควบคุมของบริษัทฯ 

 


