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วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง)  

23.50 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง บรเิวณผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 1-2 เคาน์เตอร ์6 เคานเ์ตอรเ์ชค็อิน

สายการบนิ นกสกูต๊ (XW) โดยมเีจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอินรบับตัร

โดยสาร 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี  

วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง) – ฮอกไกโด – สวนสตัวอ์าซาฮยีาม่า – AEON ASAHIKAWA   

04.15 น.  บนิลดัฟ้าสู่ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบนิ นกสกูต๊  เทีย่วบนิที ่XW0931 ** ไม่มีอาหารบรกิารบนเครื่อง ** 

12.15 น.  เดินทางถงึ ท่าอากาศยาน ชินชิโตเซะ ภมิูภาคฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิา

ของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ต ัง้อยู่เหนือสุดของประเทศญี่ปุ่ น มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัที่ 2 รองจาก 

เกาะฮอนชู นอกจากนัน้แลว้ ฮอกไกโด ยงัประกอบไปดว้ยเกาะเลก็ๆ อกีหลายเกาะ มศูีนยก์ลางและเมอืงหลกัอยู่ที่เมอืงซปัโป

โร เน่ืองจากฮอกไกโกอยู่ทางตอนเหนือสุดติดกบัทะเลโอคอสท ์ไซบเีรีย และข ัว้โลกเหนือ จึงมอีากาศหนาวเยน็และมหีมิะปก

คลุมเป็นเวลาหลายเดือน อุณหภูมโิดยเฉลีย่ตลอดทัง้ปีอยู่ที่ประมาณ 21 องศา เกาะน้ีมชีนพื้นเมอืงอาศยัอยู่มานานแลว้คือ

ชาวไอนุ แต่ถูกกลนืชนชาติไป ปจัจุบนัหลงเหลอือยู่นอ้ยมาก ฮอกไกโดเคยมชีื่อว่าเอโซะจนสิ้นยุคเมจิ ในช่วงสงครามโบชิน

เมือ่ปี (ค.ศ. 1868) กองก าลงัสนบัสนุนรฐับาลโชกนุโทกูงาวะ ไดป้ระกาศเป็นรฐัอสิระในนามสาธารณรฐัเอโซะ แต่กล็ม่สลายใน

ภายหลงัและผนวกเขา้กบัรฐับาลส่วนกลาง หลงัจากน าท่านผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋า

เรยีบรอ้ยแลว้  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั แบบกล่อง (Box Set)   

 น าท่านเดนิทางสู่ สวนสตัวอ์ะซาฮยิาม่า เป็นสวนสตัว ์

ที่ออกแบบใหแ้ต่ละส่วนของสวน กลมกลืนก ับ

ธรรมชาติที่ส ัตว ์ชนิดนั้นๆ  อาศัยอยู่ ใหเ้ขา้ก ับ

ธรรมชาตแิละพฤตกิรรมของสตัวน์ ัน้ๆ ซึง่จะส่งผลให ้

มีสุขภาพจิตที่ดีและไดแ้สดงพฤติกรรมต่างๆ ตาม

ธรรมชาติไดอ้ย่างเต็มที่ ไฮไลทท์ี่ดึงดูดนกัท่องเที่ยว

มากทีสุ่ดจะอยู่ในช่วงฤดูหนาว โดยทางสวนสตัวจ์ะมี

การน า เหล่ า เพนกวินออกมา เดินท า้ลมหนาว 

นอกจากน้ียงัมีโซนจดัแสดงนิทรรศการจะแสดง

เกี่ยวกบัสตัวป่์าพื้นเมอืงของฮอกไกโด อย่าง กวาง นกอินทรี หมาป่า  และสตัวอ์ื่นๆจากท ัว่ทุกมมุโลก อาทิ หมขี ัว้โลก ลงิ

(apes) แมวใหญ่ และยรีาฟ (กรณีที่สวนสตัวปิ์ดขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม) จากนัน้น า

ท่าน อิสระช็อปป้ิง ณ หา้ง AEON ASAHIKAWA เป็นหา้งแบบ 2 ช ัน้ แบ่งเป็นซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ที่ขายท ัง้ของสด เช่น ผกั
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ผลไม ้ขา้วกล่อง อาหารปรุงสดใหม่ ขนมต่างๆ  อีกส่วนก็จะเป็นพวกเครื่องส าอางคต่์างๆ เครื่องใชไ้ฟฟ้า เครื่องใชใ้นบา้น 

และอื่นๆ อกีมากมาย   

ค า่     อสิระรบัประทานอาหารเยน็ ตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Art Hotel Asahikawa ระดบั 3  ดาว หรอืเทยีบเท่าในเมืองอาซาฮคีาว่า 

 
วนัที่สาม Snow Land - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี- นาฬกิาไอน ้ าโบราณ - โรงเป่าแกว้คิตาอชิิ – Duty 

Free  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ สวนชิกไิซโนะโอกะ สวน4 ฤดู ทีแ่ต่ละฤดู

จะมกีจิกรรมที่แตกต่างกนัไป ในช่วงฤดูหนาว (เดอืน ธ.ค. - 

เม.ย. ของทุกปี) สวนแห่งน้ีจะเปลีย่นเป็นแหล่งเล่นสกีชื่อดงั

แห่งหน่ึงของญี่ปุ่น ในชื่อ Snow Land เป็นทีรู่จ้กักนัดใีนหมู่

ผู ท้ี่ โ ปรดปรานการ เล่นกีฬ าฤ ดูหนาว  ไม่ ว่ า จ ะ เ ป็น 

Snowmobile  แพหมิะ และยานพานะอื่นๆ  

 (หมายเหตุ ค่าทวัรไ์ม่รวม Snowmobile: เริ่มตน้ 10,000 

เยนต่อคน Snow Raft: 600-1,000 เยนต่อคน Banana 

Boat: 600-1,000 เยนต่อคน Sled: 200 เยนต่อคน Tube: 

200 เยนต่อคน 

เที่ยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เป็นเมอืงท่าในฮอกไกโด ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของนครซปัโปโร เป็นเมอืงท่า

หลกัของอ่าวมาเป็นเวลานานจึง มอีาคารเก่าแก่มากมาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงแห่งหน่ึงในญี่ปุ่ น จากนัน้น าท่านเดิน

ชม คลองโอตารุ คลองสายเลก็ๆ ที่ไหลผ่านกลางเมอืง และประดบัตกแต่งดว้ยโคมไฟถนนแบบวคิตอเรียน คลองน้ีสรา้งขึ้น
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เมือ่ปี 1923 จากการถมทะเลเพื่อใชส้  าหรบัในการเทยีบเรือและเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ี่โกดงั  ต่อมาไดเ้ลกิใช ้

และมีการถมคลองครึ่งหน่ึงเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้อีกครึ่งหน่ึงที่เป็นโกดงัถูกดดัแปลงใหเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

รา้นอาหาร รา้นขายของ จากนัน้น าท่านชม พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ที่น่ีเป็นแหล่งรวบรวมกล่องดนตรีหลากหลายรูปแบบ 

หลากหลายสไตล ์ลกัษณะของอาคารเป็นอาหารเก่าแก่ 3 ช ัน้ ภายนอกถกูสรา้งขึ้นจากอฐิแดง และโครงสรา้งภายในท าดว้ยไม ้

พพิธิภณัฑแ์ห่งน้ีสรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1910 ตวัอาคารไดร้บัอิทธิพลสถาปตัยกรรมจากชาวยุโรปที่เขา้มาตัง้รกรากที่น่ี ภายในมี

สนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายกว่า 3,400 ชนิด มหีลายราคาใหเ้ลอืกซื้อไดต้ามสะดวก จากนัน้น าท่านชม นาฬกิาไอน ้ าโบราณ เป็น

นาฬกิาไอน า้โบราณสไตลอ์งักฤษ ทีย่งัหลงเหลอืจากสมยัยุคเมจิ มเีหลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบนโลก เป็นของทีร่ะลกึที่เมอืงแวนคู

เวอรป์ระเทศแคนาดา มอบใหแ้ก่เมอืงโอตารุ ประเทศญี่ปุ่น นาฬกิาน้ีจะพ่นไอน า้ประกอบกบัมเีสยีงดนตรีดงัขึ้นทกุๆ 15 นาท ี

จากนัน้น าท่านชม โรงเป่าแกว้คติาอชิิ โรงเป่าแกว้ชื่อดงัของเมอืงโอตารุ ชมการสาธติการเป่าแกว้ดว้ยวธิีกรรมดัง้เดิม หรอืหาก

ท่านใดชื่นชอบการประดิษฐส์ิ่งของที่ไม่เหมอืนใครก็สามารถเขา้ร่วมข ัน้ตอนท าเครื่องแกว้แบบ DIY เพื่อสรา้งผลงานเป็นของ

ตนเองได ้หรือจะเลอืกซื้อสนิคา้สวยๆที่มอีย่างหลากหลายก็ไดเ้ช่นกนั อุตสาหกรรมการท าผลติภณัฑจ์ากแกว้ของชาวโอตารุ

นัน้ เริ่มตน้หลงัจากอุตสาหกรรมประมงเริ่มถดถอยในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที่สอง ชาวเมอืงลายคนจึงหนัไปผลติเครื่อง

แกว้เพื่อเป็นการทดแทนรายได ้ปจัจุบนัเมอืงโอตารุก็ยงัขึ้นชื่อในอุตสาหกรรมเครื่องแกว้อยู่  จากนัน้น าท่านอิสระช็อปป้ิงที่ 

ดิวตี้ฟร ีอสิระใหท่้านเลอืกซื้อสนิคา้ปลอดภาษ ีท ัง้ เสื้อผา้ น า้หอม ต่างๆ ตามอธัยาศยั  

ค า่     รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษ บฟุเฟตข์าปู  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Tmark City Hotel Sapporo ระดบั 3  ดาว หรอืเทยีบเท่าในเมืองซปัโปโร 
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วนัที่สี่ หบุเขานรกจโิกคุดานิ - ศูนยห์มีภเูขาไฟโชวะชินซนั  - ซปัโปโร่ - ช็อปป้ิงทานุกโิคจ ิ– ช็อปป้ิงซูซุกโินะ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ หบุเขาจโิกคุดาหนิ หรือเรียก

อีกอย่างว่า “หุบเขานรก”  อยู่ในเขตอุทยาน

แห่งชาต ิShikotsu-Toya เมอืง Noboribetsu 

น ้ารอ้นในล าธารของหุบเขาแห่งน้ีมีแร่ธาตุ

ก ามะถนั ซึ่งบ่อน้ีส่วนใหญ่เป็นเป็นบ่อน า้รอ้น

ก ามะถนั อุณหภูมปิระมาณ 50 องศาเซลเซยีส 

ตลอดทาง ก็จะมบี่อน า้เลก็ๆ บางบ่อมอีุณหภมูิ

ที่รอ้นกว่าและยงัมีบ่อโคลนอีกดว้ย ถือเป็น

แหลง่ก าเนิดน า้แร่และออนเซนที่มชีื่อเสยีงที่สุด

บนเกาะฮอกไกโด และบริเวณทางเขา้ดา้นหนา้

หุบเขาจะมยีกัษถ์อืกระบองอยู่ ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมอืง เชื่อว่าช่วยปกป้องเมอืงน้ี ยกัษท์ี่อาศยัอยู่ในจิโกกุดานิเรียกว่า 

“ยุคิจิน” เป็นยกัษด์ีที่จะน าเอาโชครา้ยไปแลว้จะท าใหผู้ค้นมคีวามสุข น่ีเป็นยกัษ ์2 สอียู่ระหว่างทางขึ้นไปหุบเขานรก จากนัน้

น าท่านเดินทางสู่  สวนหมีภเูขาไฟโชวะชินซนั ตัง้อยู่บริเวณภูเขาไฟโชวะชินซนั เป็นสถานีที่เพาะพนัธุห์มสีนี า้ตาล เปิดตัง้แต่

ปี 1958 เพื่อศึกษาและสงัเกตการใชช้ีวิตของสตัวป่์าในฮอกไกโด คุณจะพบหมปีระมาน 100 ตวั ที่ใกลสู้ญพนัธุแ์ละหาดูได ้

ยากในญี่ปุ่ นจะพบเฉพาะบนเกาะ ฮอกไกโด เท่านัน้ ไฮไลทข์องสวนหมแีห่งน้ีอยู่ที่นกัท่องเที่ยวที่มาชมจะสามารถใกลช้ิดและ

สมัผสัความน่ารกัของพวกหมนี า้ตาลเหล่าน้ีไดใ้นระยะใกล ้หรือเยี่ยมชมลูกหมสีนี า้ตาลไดอ้ย่างใกลช้ิดผ่านกระจกใส หมโีต

เต็มวยัที่ไม่ดุรา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนกัท่องเที่ยว นอกจากน้ียงัยงัขายขนมปงั และแอปเป้ิล ใหน้กัท่องเที่ยวไดป้้อน

อาหารหม ีจากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัเมอืงซปัโปโร  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านอิสระช็อปป้ิง ถนนคนเดินทานูกโิคจิ เป็นตลาดเก่าแก่ที่เปิดตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 เขตการคา้ที่น่ีมหีลงัคาคลุมยาวตาม

แนวถนน ยาว 1 กโิลเมตร มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซื้อมากมายไมว่่าจะเป็นขนม เสื้อผา้ ของทีร่ะลกึ เครื่องส าอาง รา้นอาหาร และอื่นๆ

อกีมากมายดว้ยจ านวนรา้นคา้กว่า 200 แห่ง   จากนัน้น าท่านอสิระชอ็ปป้ิง ย่านซูซูกโินะ เป็นย่านกนิดื่ม เทีย่วกลางคืนที่ใหญ่

ที่สุดของภาคเหนือในประเทศญี่ปุ่ น และถอืเป็นย่านที่คึกคกัและมชีีวติชีวาที่สุดของเมอืงซปัโปโร ตลอดทัง้ย่านจะเต็มไปดว้ย 

รา้นคา้ บาร ์รา้นอาหาร รา้นคาราโอเกะ และตูป้าจงิโกะ รวมกว่า 4,000 รา้น บางรา้นน่ีเปิดจนถงึเทีย่งเทีย่งคืน 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารเยน็ ตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Tmark City Hotel Sapporo ระดบั 3  ดาว หรอืเทยีบเท่าในเมืองซปัโปโร  

วนัที่หา้ อสิระท่องเที่ยวเตม็วนั   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระใหท่้านท่องเที่ยวเมืองซปัโปโรอย่างจุใจ  
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กจิกรรมทีไ่มค่วรพลาดเมือ่มาถงึ ฮอกไกโด  

- ชมตน้ก าเนิดของเบยีรช์ื่อดงั ที ่โรงงานเบยีรซ์ปัโปโร       - 

- โรงงานชอ็กโกแลต คุโรอบิโิตะ ชมกรรมวธิขี ัน้ตอนการผลติชอ็กโกแลตชื่อดงัของญี่ปุ่น 

  หรอืหากลูกคา้ท่านใดทีส่นใจการท่องเที่ยวในเมอืงอื่นก็สามารถซื้อต ัว๋รถไฟ JR เพือ่เดนิทางไปเมอืงใกลเ้คียง เช่น ฮาโกะดา 

  เตะ, นิเซโกะ,ฟูราโนะ และ อื่นๆ   

ค า่     อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค า่เพือ่ใหท่้านอสิระท่องเที่ยวไดอ้ย่างเตม็ที่  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Tmark City Hotel Sapporo ระดบั 3  ดาว หรอืเทยีบเท่าในเมืองซปัโปโร 

 

วนัที่หก ที่ว่าการฮอกไกโดหลงัเกา่ - ตลาดโจไก – ฮอกไกโด - กรุงเทพ  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านชม ที่ว่าการฮอกไกโดหลงัเก่า ที่ถูกใชเ้ป็นที่ว่าการถึง 80 ปี ที่ท  าการรฐับาลเก่าฮอกไกโดเป็นสิ่งที่ก่อสรา้ง

รูปแบบ นีโอบาร็อค อเมริกนั ถูกสรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1888 ตวัอาคารมชีื่อเรียกส ัน้ๆ ว่า ท าเนียบอิฐแดง ที่ไดม้าจากชื่อของสี

อาคารที่ท  ามาจากอิฐอบดว้ยความรอ้นจนเป็นสแีดง ภายในมกีารตกแต่งอย่างหรูหรา มกีารจดัแสดงขอ้มลูสิ่งของที่เกี่ยวขอ้ง

เชื่อมโยงกบัประวตัิศาสตรข์องฮอกไกโด จากนัน้น าท่านอิสระชอ็ปป้ิงที ่ตลาดโจไก ตลาดสดของซปัโปโรที่รวบรวมเอารสชาติ

ความสดของฮอกไกโดไวม้ากมาย ไม่ว่าจะ

เป็น ผกั ผลไม ้ทีเ่กบ็มาสดๆ จากท ัว่ฮอกไก

โด และปลาที่จบัมาสดๆ จะถูกน ามายงั

ศูนย์กลางตลาดที่ น่ี   นอกจากนั้นยงัมี 

รา้นอาหารทะเลแบบปรุงตามส ัง่ ซูชิ , ซาซิ

ม ิ, ราเมง และอื่นๆ อกีมากมาย นอกจากน้ี

บริเวณโดยรอบของตลาดยงัมีรา้นขาย

ผลไม ,้ รา้นขนมหวาน และรา้นเหลา้ครบั

และอื่นๆ เรยีงรายกว่า 60 รา้น 

เที่ยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

สมควรเวลาเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาติ ชิน ชิโตเซะ  

14.15 น.  ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ นกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW0932 ** ไม่มีอาหารบรกิารบนเครื่อง ** 

19.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืงประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

........................................................................................  
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ผงัที่นัง่บนเครื่อง 

 
 
 

หมายเหต ุทางสายการบนิมีนโยบายการ

ขายที่นัง่ส าหรบัทา่นลูกคา้ที่ตอ้งการ

อพัเกรดที่นัง่หรอืลอ็คที่นัง่ โดยมีราคา

เริ่มตน้ดงัน้ี 

 
1. Economy Seat (สฟ้ีา) ขนาดที่นัง่ 31 น้ิว 

ราคาเริม่ตน้ 500 บาทต่อเที่ยว/ท่าน 

 

2.Super Seat  (สเีหลอืง) ขนาดที่นัง่ 35 น้ิว 

ราคาเริม่ตน้ 1,000 บาทต่อเที่ยว/ท่าน 

 

3.Stretch Seat  (สสีม้) (Longleg)  

ราคาเริม่ตน้ 1,200 บาทต่อเที่ยว/ท่าน 

 
ส าหรบัท่านที่ตอ้งการอพัเกรดที่นัง่ Business ( 

ที่นัง่ 38 น้ิว กรุณาสอบถามราคาและที่นัง่กบั

ทางเจา้หนา้ที่กอ่นท าการจองและช าระเงนิทกุ

คร ัง้)  
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อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไข 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 4 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อท่าน 

✓ ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

✓ ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

Hokkaido Snow Fin Fin 6 วนั 4 คืน 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ2-3ท่าน 

 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

เสรมิเตยีง 

 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

ไม่เสรมิเตียง 

 

ไม่รวมตัว๋

เครือ่งบนิ 

 

พกัเดี่ยว 

07-12 มี.ค.62 29,991 29,991 28,991 14,991 10,900 

14-19 มี.ค.62 29,991 29,991 28,991 14,991 10,900 

21-26 มี.ค.62 29,991 29,991 28,991 14,991 10,900 

28 มี.ค.-02 เม.ย.62 32,991 32,991 31,991 15,991 10,900 

18-23 เม.ย.62 30,991 30,991 29,991 15,991 10,900 

25-30 เม.ย.62 32,991 32,991 31,991 15,991 10,900 

02-07 พ.ค.62 33,991 33,991 32,991 15,991 10,900 
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 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน ้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้20 กก. 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 6,000 เยน หรอื 1,800 บาท /ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ช าระที่สนามบนิในวนัเดินทาง) 

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาท าการจองกอ่นการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรือกอ่นหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รืออเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนังสอืเดินทางเพือ่

ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์่วนที่เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทาง

ของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ 

3.เม่ือท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้รกิารที่ได ้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3.ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการคนืค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 34 ท่านรวมในคณะตามทีก่  าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นก าหนดการเดินทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน ตอ้ง

เพิม่เงนิท่านละ 3,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 20-24 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่าน

ละ 1,500 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 25-31 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท 
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2.ในกรณีที่ทางประเทศญี่ปุ่นระงบัการอนุมตัวิซ่ีา ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เกบ็ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในกรณีตอ้งท าเรื่องยืน่ขอวซ่ีา 

3.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

4.บรษิทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดินทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นส าคญั 

5.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเที่ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบรกิารคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการใน

กรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นได ้

ปรบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไมใ่ชบ้ริการใดๆ ไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

8.หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงนิได ้

9.ค่าบรกิารที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดที่ท  าใหท่้านไมไ่ดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไมไ่ด ้

10.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไมค่ืนเงนิใหส้  าหรบั

ค่าบริการนัน้ๆ 

11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

12.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื่น 

ๆ ทีเ่ขา้ขา่ยผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัดี บรษิทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรอื มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักลา่วท ัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่

นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบคืนเงนิท ัง้หมดทุกกรณี 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวน้ี 

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

16.บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษิทั

ขนส่ง โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 
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17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนดั

หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตัิ รฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรอืทางออ้ม 

เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัิเหตุต่างๆ 

18.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กิดจากอุบตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

21.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

22.ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เรยีกเกบ็ค่าบริการเพิม่เตมิ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทาง เป็นชาวต่างชาต,ิ พระสงฆ ์หรอืนกับวช จะตอ้งเพิม่จากราคาค่าทวัร์

ปกตอิกี 2,000 บาทต่อท่าน 

23 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น หนงัสอื

เดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้ 

24. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการหรอืหนงัสอืเดนิทางทูต (เลม่สนี า้เงนิและสแีดง) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัรห์ากท่านถกูปฏเิสธใน

การเขา้ –ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

 


