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วันแรก  สนามบนิสุวรรณภมิู                                                                                                              ( - / - / - ) 

20.00 น       พร้อมกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ M สายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES (HB) 
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยตอนรับ 

23.40 น      ออกเดินทางสูเ่กาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES เที่ยวบินที่ HB7904 (บริการ
อาหารร้อนพร้อมเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
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วันที่สอง สนามบนิชิโตเซะ – เมืองฟุราโนะ – ลานสกีฟุราโนะ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์) – โรงงานชีสฟุราโนะ - เมืองบเิอะ - สระ

น า้สนี า้เงนิ - เมืองอาซาฮคิาว่า - เมนู JAPAN SET - อาบน า้แร่แช่ออนเซน็                                  (- / L / D) 

07.55 น.       เดินทางถงึ สนามบนิชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ ปุ่น หลงัจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว น า 
ทา่นเดินทางสู ่ลานสกีฟุราโนะ มีช่ือเสยีงมากใน Hokkaido เพราะเคยใช้ในการแขง่ขนั World cup มาแล้ว และนอกจากจะ
เลน่สกีและสโนว์บอร์ดแล้ว ลานสกีที่น่ียงัมี Family Snow land ซึง่เป็นสถานท่ีทีใ่ห้นกัทอ่งเที่ยวได้เล่นกิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวกบั
หิมะ เช่น นัง่เรือกล้วยบนหิมะ ขี่รถส าหรับขี่บนหิมะ หรือนัง่รถลากเลือ่นสนุขั จะเปิดให้บริการในชว่งปลายเดือนพฤศจิกายนถงึ
ต้นเดือนพฤษภาคมของทกุปี ภายในลานสกีมีลฟิท์บริการจ านวน 10 ตวั มีบริการให้เช่าอปุกรณ์สกี สโนว์บอร์ด ชดุส าหรับเลน่
สกี และกิจกรรมอื่นๆ (ค่าบริการโดยประมาณ 1. เช่าอุปกรณ์สกี ราคา 5,500 เยน // 2. เช่าอุปกรณ์สโนว์บอร์ดราคา 
5,500 เยน // 3. เช่าชุด ประกอบด้วยเสือ้ กางเกง ถุงมือ หมวกและแว่นตา ในราคา 5,500 เยน)  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  
บา่ย น าทา่นชมโรงงานชีสฟุราโนะ อยูห่า่งจากตวัเมืองฟรุาโนะ มาทางใต้ประมาณ 3.5 กิโลเมตรเทา่นัน้ โรงงานตัง้อยูบ่นเขา เปิด

ให้นกัทอ่งเที่ยวเข้าชมขัน้ตอนการผลิตชีสท้องถ่ินคาเมมเบิร์ท (CAMEMBERT) ผา่นทางกระจก และสามารถลิม้รสตวัอยา่งชีส
ในร้านค้าของโรงงานได้ ชีสที่พิเศษคือชีสสีด า ที่ท าจากหมึกของปลาหมึก เดินทางสู่เมืองบิเอะ เมืองเล็ก ๆ ที่ตัง้อยู่บริเวณ
กลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ช่ือว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills”  ความเล็กที่แสนน่ารักของเมืองนีอ้ยู่ที่ภาพวิว
ทิวทศัน์แบบพาโนรามา ระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เลย์่สีเหลืองทองตดัสลบักับไร่ข้าวโพดและมนัฝร่ังสีเขียว
สด โดยมีสฟี้าครามของท้องฟ้าตดัเป็นฉากหลงั สลบัเนินเขา  ชมความงามของภเูขาไดเสทซึ นบัเป็นสถานที่ท่ีสวยงามเหมาะ
กบัการถ่ายรูป และบนัทกึไว้ในความทรงจ าอยา่งยิ่ง โดยสถานท่ีแหง่นีเ้ป็นท่ีรู้จกักนัดี และได้รับความนิยมของชาวญ่ีปุ่ นเพราะ
ได้ถกูใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ และโฆษณาสนิค้าตา่ง ๆ มากมาย น าทา่นเดินทางชม สระน า้สีน า้เงนิหรืออาโออิเคะ 
สระน า้สีน า้เงินท่ีสวยงามจบัตาเหมือนต้องมนต์สะกด สระนีเ้กิดหลงัจากการสร้างเขื่อนในต้นน า้ของแม่น า้บิเอะ เขื่อนได้สร้าง
ขึน้เพื่อปอ้งกนัการระเบิดของภเูขาโทคาชิ ซึง่เกิดระเบิดขึน้ ในเดือนธนัวาคม ปี 1988 การสร้างเขื่อนได้มีผลท าให้กระแสน า้ของ
แม่น า้บิเอะไหลย้อน และสะสมจนก าเนินเกิดบ่อน า้สีน า้เงินในป่าขึน้ แร่ธาตใุนน า้ซึ่งเป็นแร่อลมูิเนียมไฮดอกไซด์ ท าให้เกิด
คลื่นแสงสีฟ้าเช่นเดียวกับชัน้บรรยากาศโลก สะท้อนเป็นกระจก ส่อง
ประกายระยบัตดักบัทิวไม้ที่ลอบล้อมในธรรมชาติได้งดงามจบัใจ อิสระให้
ท่านได้เก็บภาพประทบัใจ ตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมือง
อาซาฮิคาว่า เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 2 ของเกาะฮอกไกโด อยูท่างตอนกลาง
ของเกาะได้ช่ือวา่หนาวเย็นที่สดุในฤดหูนาว ของประเทศญ่ีปุ่ น  

เยน็     รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนู JAPAN SET 
ที่พัก  NATURAL SPA HOTEL PACO ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า 
 หลงัอาหารเย็นให้ทา่นได้สมัผสัความเป็นญ่ีปุ่ นโดยแท้กบัการแช่ออนเช็นธรรมชาติ 
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วันที่สาม อุทยานแห่งชาติไดเซต็สึซัง - น า้ตกริวเซ น า้ตกกนิกะ– เมืองอาซาฮคีาว่า - หมู่บ้านราเมน – เมืองโอตารุ – คลองโอ
ตารุ – พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร                                                                         (B / L / D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางไปชมใบไม้เปลีย่นสทีี่ อุทยานแห่งชาติไดเซต็สซึัง เป็นอทุยานท่ีใหญ่ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น พืน้ท่ีของ 4 เมือง

บนเกาะฮอกไกโด ตัง้แตท่างใต้ของอะซาฮิกาวา่ คามิกาวา่ ไลล่งไปทางบิเอะจนถงึฟรุาโน ่เป็นแนวเทือกเขาสงู ฤดทูี่ดจูะตื่นตา
ตื่นใจของเหลา่นกัทอ่งเที่ยวมากที่สดุก็คงจะเป็นช่วง ฤดใูบไม้เปลีย่นส ีหรือช่วงฤดใูบไม้ร่วงของฮอกไกโดช่วงเดือน กนัยายน - 
พฤศจิกายน ของทกุปี ทัว่ทัง้อทุยานจะเต็มไปด้วยสสีนัของใบไม้ทีพ่ากนัเปลีย่นสอีวดความสวยงามของธรรมชาติ น าชม จดุนี ้
ถือเป็นอีกจดุไฮไลท์ที่นกัทอ่งเทีย่วนิยมมาเทีย่ว คือ น า้ตกริวเซ (Ryusei) และน า้ตกกินกะ (Ginga) น า้ตกทัง้สองหา่งกนั
เพียง 300 เมตร เป็นน า้ตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาสงูทัง้คู ่แตน่ า้ตกริวเซนัน้ถกูตัง้ให้เป็นตวัแทนบรุุษเพศ ด้วยสายน า้ที่ไหลแรง
ดแูข็งแกร่ง เดด็เดี่ยว รุนแรง เที่ยงตรง แตง่ดงาม กวา่น า้ตกกินกะที่เมื่อถงึฤดรู้อนน า้จะไหลลงมาเป็นริว้เลก็ดอู้อนช้อยสวยงาม
จึงให้น า้ตกกินกะเป็นตวัแทนของสตรีเพศ สายธารท่ีไหลลงมานัน้สวยงาม ออ่นช้อย มีจงัหวะจะโคน ประหนึง่การแสดงของ
เกอิชาในชนชัน้สงู น า้ตกทัง้สองนีจ้ะอยูท่างตะวนัออกของหมู่บ้านโซอนุเคียว จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านราเมนอาซาฮิ
คาว่า ราเมนของที่นีม่ีรสชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์และได้รับการกลา่วขานถงึความอร่อยมายาวนานกวา่ทศวรรษ หมูบ้่านราเมน
อาซาฮิคาวา่ได้ถือก าเนิดขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมนช่ือดงัของเมืองอาซาฮิคาวา่ทัง้ 8 ร้านมาอยูร่วมกนัเป็นอาคาร
หลงัคาเดียว เสมือนเป็นไฮไลท์หมูบ้่านราเมนที่รวบรวมร้านดงัขัน้เทพไว้ในท่ีเดียว และยงัมีห้องเลก็ๆที่จดัแสดงประวตัิความ
เป็นมาของหมูบ้่านแหง่นีใ้ห้ส าหรับผู้ที่สนใจได้มาศกึษาอีกด้วย ทกุๆ ร้านจะสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของร้านตนเองขึน้มาเพื่อ
ดงึดดูความสนใจของลกูค้า เช่น ร้าน Asahikawa Ramen Aoba ที่แสนภาคภมูิใจในความเป็นราเมนเจ้าที่เกา่แก่ที่สดุในอา
ซาฮิคาวา่ หรือจะเป็นร้าน Ramen Shop Tenkin ที่เช่ือมัน่ในน า้ซปุของตวัเองวา่เป็นหนึง่ไมแ่พ้ใครที่ส าคญั ราเมง ถือเป็น
อาหารเมนยูอดนยิมของคนญ่ีปุ่ น เพราะด้วยความที่กินงา่ยและมีรสชาติที่หลากหลายจึงเป็นท่ีถกูใจของคนญ่ีปุ่ นทกุเพศทกุวยั 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบราเมน (Ramen) ถอืเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญ่ีปุ่น เพราะด้วยความที่กนิ
ง่ายและมีรสชาติที่หลากหลายจึงเป็นที่ถกูใจของคนญ่ีปุ่นทุกเพศทุกวัย  

บา่ย นำ าทา่นเดินทางสูเ่มอืงโอตารุ เป็นเมืองทา่ส าคญัของซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยูบ่นที่ลาดต า่ของภเูขาเท็งง ุซึง่เป็น
แหลง่สกีและกีฬาฤดหูนาวที่มช่ืีอเสยีง “คลองโอตารุ” หรือ “โอตารุอนุงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสญัลกัษณ์ของ
เมือง โดยมีโกดงัเกา่บริเวณโดยรอบซึง่ได้รับการปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู ่ไฮไลท์ของที่นี ่คือ บรรยากาศสดุแสนโร
แมนติก คลองแหง่นีส้ร้างเมื่อปี 1923 จากการถมทะเล เพื่อใช้ส าหรับเป็นเส้นทางการขนถา่ยสนิค้ามาเก็บไว้ที่โกดงั แต่
ภายหลงัได้เลกิใช้และมีการถมคลอง คร่ึงหนึง่เพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลอือีกคร่ึงหนึง่ไว้เป็นสถานท่ีทอ่งเทีย่ว มกีาร
สร้างถนนเรียบคลองด้วยอฐิแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร อิสระเดินชมตามอธัยาศยั น าทา่นชม พิพิธภณัฑ์

กล่องดนตรี เป็นไฮไลท์หนึง่ในร้านค้าทีใ่หญ่ที่สดุของพิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรีในญ่ีปุ่ น โดยตวัอาคารมีความเกา่แก่สวยงาม 
และถือเป็นอีกหนึง่ในสถานท่ีส าคญัทางประวตัศิาสตร์เมือง ชมนาฬิกาไอน า้โบราณ ตัง้อยูด้่านหน้าของตวัอาคาร  

เยน็      รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั  WATERMARK SAPPORO HOTEL // T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่สี่ ศาลเจ้าฮอกไกโด - ภเูขาไฟโชวะชินซัง - ศูนย์อนุรักษ์พนัธ์ุหมีสีน า้ตาล (ไม่รวมค่ากระเช้าและค่าเข้า) - โรงงานช็อค

โกแลตอิชิยะ - ตึกท าเนียบรัฐบาลเก่า - สวนโอโดริ - หอนาฬิกาซัปโปโร - ถนนทานุกโิคจ ิ- บุฟเฟต์ปู 3 ชนิด       
(B / อิสระ / D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซปัโปโร ในปีค.ศ.1869 จากพระบรมราชโองการของจกัรพรรดิ 
เมจิที่โปรดเกล้าให้สร้าง สถานท่ียดึเหน่ียวจิตใจของผู้คนยคุบกุเบกิและสกัการะเทพเจ้าแหง่การบกุเบิกทัง้สาม คือจดุเร่ิมต้น
ประวตัิศาสตร์ของศาลเจ้าฮอกไกโด โดยในสมยันัน้ชิมาโยชิทาเกะ ทตูบกุเบิกผู้ เป็นคนด าเนินการออกแบบวางผงัเมืองซปัโปโร
เป็นผู้ตกลงใจที่จะสร้างศาลเจ้าขึน้ ณ พืน้ท่ีของมารุยามะที่ถกูโอบล้อมด้วยภเูขาทัง้สามด้านและอกีด้านแผข่ยายออกสูทุ่ง่ราบ 
ในปีค.ศ.1964 ได้มีการสถาปนาจกัรพรรดิเมจิขึน้เป็นเทพพิทกัษ์โดยได้รับพระบรมราชานญุาตจากจกัรพรรดิโชวะ ในปัจจบุนั
จึงมกีารสกัการะเทพสีอ่งค์ เทพพิทกัษ์ผู้ เฝา้มองการพฒันาของฮอกไกโดและความสงบสขุของผู้คน แม้ในปัจจบุนัก็ยงัคงมี
ความเก่ียวข้องผกูพนักบัวิถีชีวติของชาวฮอกไกโดอยา่งลกึซึง้ เร่ิมตัง้แตก่ารมาสกัการะในวันปีใหม ่ การปัดเป่ารังควาญ 
วนัเซต็สบึนุ พิธีสมรสและอื่นๆ เป็นต้น จากนัน้น าชม ภเูขาไฟโชวะชินซัง ในอดีตเป็นภเูขาไฟลกูเลก็ที่เกิดขึน้จากการ
สัน่สะเทือนของผิวโลกในปี ค.ศ. 1943 และอยูข้่างๆ ภเูขาไฟอซุุซงั ซึง่เป็นภเูขาที่เกิดการประทแุละระเบิดตลอดเวลาติดตอ่กนั
เป็นเวลานานถงึ 2 ปี จนกลายเป็นภเูขาโชวะชินซงัที่ตัง้ช่ือตามช่วงเวลาที่เกิดการระเบิดครัง้นัน้ ซึง่ก็คือชว่งปีโชวะนัน่เอง และ
ลา่สดุภเูขาไฟแหง่นีก็้เกิดการระเบิดขึน้อีกครัง้ในปี 2000 และหากใครต้องการท่ีจะชมปากปลอ่งภเูขาไฟก็ต้องนัง่เคเบิลคาร์ที่
อยูเ่ชิงเขาขึน้ไป จากนัน้ชม ศูนย์อนุรักษ์พนัธ์ุหมีสีน า้ตาล (ค่าเข้าฟาร์มหมี 800 เยน และค่ากระเช้า 1,500 เยน) ตัง้อยู่
ภายในเกาะฮอกไกโด ซึง่หมีสนี า้ตาลนัน้เป็นหมีพนัธุ์ที่หายาก มีถ่ินก านิดในดินแดนแถบไซบีเรียและเกาะฮอกไกโด ปัจจบุนั
พบได้ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมูเ่กาะคริูนเทา่นัน้ แตก็่คอ่นข้างจะหาดไูด้ยากเพราะใกล้สญูพนัธุ์แล้ว โดยศนูย์
อนรัุกษ์พนัธุ์หมีสนี า้ตาลแหง่นีภ้ายในมีฝงูหมีสนี า้ตาลนบัร้อยตวัทา่มกลางธรรมชาติที่สมบรูณ์และเหมาะสม รวมทัง้ยงัมีหมีสี
น า้ตาลที่ทางศนูย์สต๊าฟเอาไว้ มข้ีอมลูเก่ียวกบัหมีสนี า้ตาล และยงัมีร้านขายของที่ระลกึที่เก่ียวกบัหมีอีกด้วย 

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน 
บา่ย  น าทา่นไปชมโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ชมด้านนอก) เป็นโรงงานผลติช็อคโกแลตยี่ห้อ "ชิโร่ย โคยบิโตะ" (Shiroi Koibito)  

 ที่มีช่ือเสยีงที่สดุในเกาะฮอกไกโด น าทา่นชม ตึกท าเนียบรัฐบาลเก่าหรืออะคะเร็งงะ ในภาษาญ่ีปุ่ นแปลวา่ อิฐสแีดง เร่ิม
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนยีบรัฐบาลแหง่รัฐแมสซาซู
เซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อฐิไปจ านวนมากกวา่ 2.5 ล้านก้อน ตกึแดงหลงันีใ้ช้เป็นท่ีท าการรัฐบาลฮอกไกโดตัง้แตปี่ พ.ศ.
2429 ซึง่ผู้วา่ราชการคนแรกที่ได้ท างานในตกึนีค้ือ มิจิโตชิ อวิามูระ (Michitoshi Iwamura) แล้วใช้งานตอ่เนื่องยาวนานถึง 
80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ท าการหลงัใหม ่ซึง่เป็นอาคาร ทนัสมยัสงู 10 ชัน้ และตัง้อยูด้่านหลงัตกึเกานัน้เอง จากนัน้น าทา่นชม 
สวนโอโดริ เป็นสวนที่ได้ถกูปรับปรุงเปลีย่นแปลงกลายเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ สามารถดดู นกัทอ่งเที่ยวท ารายได้ให้แกฮ่อกไก
โดมากมาย ผา่นชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวซึง่เป็นอาคารท่ีสร้างขึน้จากไม้ ตัง้อยูใ่นเขตจโูอ เมืองซปัโปโร 
เมืองใหญ่ที่สดุของจงัหวดัฮอกไกโด จากนัน้ชม ถนนทานุกโิคจิ เป็นยา่นการค้าเกา่แก่ของเมืองซปัโปโร โดยมีพืน้ท่ีทัง้หมด 7 
บลอ็ก ภายในนอกจากจะเป็นแหลง่รวมร้านค้าตา่งๆ อยา่งร้านขายกิโมโน เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยงัมี
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ร้านอาหารมากมาย ทัง้ยงัเป็นศนูย์รวมของเหลา่วยัรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้อนดองกี ร้อน
100 เยน นอกจากนัน้ท่ีนี่ยงัมกีารตกแตง่บนหลงัคาด้วยตุ๊กตาทานกิุขนาดใหญ่ 

เยน็      รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟต์ปู 3 ชนิด (ปูขน ปูซูไว ปูทาราบะ) พร้อม เบียร์ ไวน์ สาเก ไม่อัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
ที่พกั  WATERMARK SAPPORO HOTEL // T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่ห้า อิสระท่องเที่ยวเต็มวนั                                                                                               (B / อิสระ / อิสระ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อิสระรับประทานอาหารกลางวันและเยน็) 
 >>>>> อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และช้อปป้ิงได้อย่างเต็มอิ่ม หรือถ้าหาก

ทา่นต้องการท่ีจะสมัผสัเมืองซปัโปโรแบบมมุสงูๆ แนะน าต้องเป็น JR TOWER เป็นจดุชมววิของเมอืงจากระดบัความสงูถงึ 160 
เมตร (ไมร่วมตัว๋ขึน้ จดุชมวิวราคาประมาณ700เยน) เป็นสถานท่ีดงึดดูใจที่รวมทัง้ห้างสรรพสนิค้าศนูย์การค้าและโรงแรมไว้
ด้วยกนั JR TOWER อยูต่ิดกบัสถานีรถไฟ JR และรถไฟใต้ดิน ซึง่เป็นจดุเร่ิมต้นในการทอ่งเทีย่วหรือการเลอืกซือ้สนิค้า ทา่น
สามารถนัง่รถรางชมเมืองซปัโปโระ ด้วยตวัเอง แหลง่ทอ่งเที่ยวที่นา่สนใจ สามารถเลอืกเทีย่วได้ใน 1 วนั    

 - ช้อปปิง้สสึกิึโนะ                   - ตลาดปลายามเช้า - ร้านร้อยเยน                         - ช้อปปิง้ JR TOWER                          
 - สวนสตัว์มารุยามะ  -โรงงานเบียร์ซปัโปโระ          - ภเูขาโมอวิะ    - โรงงานซ็อกโกแลต             
 - จดุชมววิบนเขาโอครุะ -หอคอย ทีวีทาวเวอร์          - ตรอกราเมน              - สวนสาธารณะโมเอะเระนมุะ  
ที่พกั  WATERMARK SAPPORO HOTEL // T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่หก สนามบนิชิโตเซะ – กรุงเทพฯ                                                                                                   (B / - / -) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซะ โดยสายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES เที่ยวบนิที่ HB7905 (บริการอาหาร

ร้อน พร้อมเคร่ืองดื่ม บนเคร่ือง) 
16.10 น.  เดินทางถงึสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
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อัตราค่าบริการ 
 

วันเดนิทาง ผู้ใหญ่  เด็กมีเตียง / เดก็ไม่มีเตียง พักเดี่ยว จอยแลนด์ 

5 – 10 ธันวาคม 2016   วนัพ่อ 35,900 35,900 10,000 27,777 
12 - 17 ธันวาคม 2016    36,900 36,900 10,000 27,777 

เงื่อนไขห้องพัก :  
1. โรงแรมที่ระบใุนรายการทวัร์ยงัไมค่อนเฟิร์ม 100% ซึง่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางบริษัททวัร์จะแจ้งให้ทราบพร้อมกบัใบนดัหมายเตรียมตวั ประมาณ 1-3 วนั 
ก่อนการเดินทาง โดยจะจดัโรงแรมให้อยูใ่นระดบัเดียวกนั 
2. โรงแรมในประเทศญ่ีปุ่ น ห้องพกัจะมีขนาดค่อนข้างเล็กและบางโรงแรมจะไมมี่บริการห้องพกัแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัน้ทางบริษัททวัร์จะจดัห้องพกัให้ทา่นแยก
เป็น 2 ห้องพกัแทน คือ 1 ห้องนอนคู ่(พกั 2 ทา่น) และ 1 ห้องพกัเดี่ยว (พกั 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญ่ีปุ่ น ไมมี่บริการห้องพกัแบบเตียงคู ่(TWIN) หรือกรณีที่ห้องพกัแบบเตียงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทางบริษัททวัร์จะจดัห้องพกัแบบ 1 เตียง
ใหญ่ (DOUBLE) ให้ทา่นแทน 
4. กรณีโรงแรมที่เข้าพกั ไมมี่บริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททวัร์จะน าคณะเข้าใช้บริการออนเซ็นที่อยูบ่ริเวณใกล้เคียงแทน (เฉพาะรายการทัวร์ทีร่ะบุ
โปรแกรมอาบน ้าแร่ธรรมชาติเท่าน้ัน) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

7 
 

     รหัสโปรแกรมทัวร ์HB666 HI COOL APR176D4N-HB-W10 

14 - 19 ธันวาคม 2016    37,777 37,777 10,000 27,777 
19 - 24 ธันวาคม 2016    37,777 37,777 10,000 27,777 
21 - 26 ธันวาคม 2016    37,777 37,777 10,000 27,777 
26 - 31 ธันวาคม 2016    43,333 43,333 10,000 27,777 
4 – 9 มกราคม 2017 34,900 34,900 10,000  27,777 

11 – 16 มกราคม 2017 34,900 34,900 10,000  27,777 

18 – 23 มกราคม 2017 34,900 34,900 10,000  27,777 

25 - 30 มกราคม 2017 (ตรุษจนี) 36,900 35,900 10,000 27,777 

1 – 6 กมุภาพนัธ์ 2017 (snow festival) 39,900 39,900 15,000 30,777 
8 – 13 กมุภาพนัธ์ 2017(snow festival) 47,900 47,900 17,000 32,777 
15 – 20 กุมภาพนัธ์ 2017 35,900 35,900 10,000  27,777 
22 - 27 กุมภาพนัธ์ 2017 35,900 35,900 10,000 27,777 
1 - 6 มีนาคม 2017 35,900 35,900 10,000 27,777 
8 - 13 มีนาคม  2017 35,900 35,900 10,000 27,777 
15 - 20 มีนาคม 2017 35,900 35,900 10,000 27,777 
22 - 27 มีนาคม 2017 35,900 35,900 10,000 27,777 
29มี.ค.-3 เม.ย. 2017 35,900 35,900 10,000 27,777 
3-8 เมษายน 2017 36,900 36,900 10,000 27,777 

5-9 เมษายน 2017 36,900 36,900 10,000 27,777 

10-15 เมษายน 2017 (สงกรานต์) 47,900 47,900 12,000 30,777 
12-17 เมษายน 2017 (สงกรานต์) 49,900 49,900 15,000 32,777 
17-22 เมษายน 2017 36,900 36,900 10,000 27,777 

19-24 เมษายน 2017 36,900 36,900 10,000 27,777 

24-29 เมษายน 2017 36,900 36,900 10,000 27,777 

26 เม.ย. -1 พ.ค. 2017(แรงงาน) 42,900 42,900 12,000 27,777 
***ไม่มีราคาเด็ก INFANT 6,000 บาท*** 

 
***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมกีารเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเคร่ืองบินภาษีสนามบนิภาษีน า้มนัของสายการบนิ*** 

***บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 
 
 
 
 

 
 

 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทวัร์ * 

* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่น่ัง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่ น่ังโดยระบบสายการบิน * 
การจัดที่ น่ังบนเคร่ืองบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

แต่จะท าการ Request ให้ได้เท่านัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลิกการเดนิทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคนืเงนิบางส่วน 
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ราคาทัวร์รวม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ 
3. คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ   4.คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่มี 
7. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก.  8.หวัหน้าทวัร์น าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 
ราคาทัวร์ไม่รวม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง คา่โทรศพัท์สว่นตวั คา่ซกัรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่ม 

3. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งชาติ 
5. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 4,000 เยน หรือ 1,400 บาท ต่อทริป (ช าระ ณ วนัเชคอนิที่สนามบนิสุวรรณภมิู) 

 
การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ าทัง้หมด เน่ืองจากทาง
บริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน า้มันที่ยังมิได้ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
กรุณาช าระ 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์) 

 
เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดนิทาง หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง 

• กรณีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์หรือชว่งเทศกาล ผู้จองทวัร์ต้องแจ้งเปลีย่นวนัเดินทางหรือเปลีย่นช่ือผู้ เดินทางอยา่งน้อย 45 
วนั ก่อนการเดินทาง (ไมน่บัรวมเสาร์-อาทติย์) สามารถเปลีย่นได้เพียง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจ้งหลงัจากนี ้ผู้ เดินทางควรหาผู้ เดินทางทา่น
ใหมม่าแทนผู้ที่ไมส่ามารถเดินทางได้ 

• กรณีวนัเดินทางไมต่รงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทวัร์ต้องแจ้งเปลีย่นวนัเดินทางหรือเปลีย่นช่ือผู้ เดินทางอยา่งน้อย 30 
วนั ก่อนการเดิน (ไมน่บัรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลีย่นได้เพยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจ้งหลงัจากนี ้ผู้ เดินทางควรหาผู้เดินทางทา่นใหม่
มาแทนผู้ที่ไมส่ามารถเดินทางได้ 

หากผู้โดยสารถกูปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศญ่ีปุ่น 
จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญ่ีปุ่นทางผู้จัด

และทางสายการบนิจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ทุกกรณี 
ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศญ่ีปุ่นเรียกเก็บ 

ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบนิถดัไปที่มีที่น่ังว่างหรือตามวนัเดินทางของตั๋วเคร่ืองบนิ 

ทัง้นีแ้ล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบนิ ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
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• กรณีจองทวัร์ภายใน 15 วนัก่อนออกเดินทาง (ไมน่บัรวมเสาร์-อาทิตย์) ผู้จองทวัร์ไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดินทางหรือเปลีย่นช่ือผู้ เดินทาง
ได้ทกุกรณี 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลกิการเดินทาง หรือเลือ่นการเดินทาง นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ 
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจ
พร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของคา่บริการที่ช าระแล้ว***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน 

2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 50 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 

2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินคา่บริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 

ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากคา่บริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นกัทอ่ งเที่ยว เช่น การ
ส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 9.00 

น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางกรณีมีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางไมถ่ึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการ
เข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไมค่ืนเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบันกัท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่ทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับ
ประเทศที่มีวีซา่  แตห่ากทางนกัทอ่งเที่ยวทกุทา่นยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนกัทอ่งเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกวา่ที่ทางบริษัท
ก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการตอ่ไป 
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทางและ
อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้สง่หน้าหนงัสอืเดินทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดั
จ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ภมูิอากาศ และ
เวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้บริษัทจะค านงึถึงความปลอดภยัของนักทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ  อบุตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ช้า เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง ค่า
ประกนัภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแตม่ีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจ
ของบริษัทก ากบัเทา่นัน้  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจภุณัฑ์ไมเ่กิน 100 มิลลิลติรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกิน 1,000 
มิลลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึ่งมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ือ งบิน
เทา่นัน้  
2. สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง
เคร่ืองบินเทา่นัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายห้ามน าผลติภณัฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทกุชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด  ไข ่เนือ้สตัว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็น
การปอ้งกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีคา่ปรับในอตัราที่สงูมาก 

ข้อควรทราบ 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทยผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 

15 วันไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจจะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง 

เพื่อยนืยนัการมีคุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี ้

- ตั๋วเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่นทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

- สิ่งที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้  
(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ เป็นต้น) 

- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น  
(เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 

- ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
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หมายเหตุ 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการออกทัวร์ตัง้แต่ 25 ท่านขึน้ไป หากมีลกูทัวร์ต ่ากว่านีอ้าจจะต้องมีการปรับราคาขึน้ 
2.ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลกิเทีย่วบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีที่ทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืง หรือเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และ
ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

3.ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลกูค้าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 

4.ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่านอาหารบาง 

มือ้ เพราะคา่ใช้จา่ยทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จา่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแล้ว 

 
 
 
 

 

 
 

โปรดอ่านทุกข้อในรายการทวัร์โดยละเอียด  
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนท าการจองทุกครัง้ 


