
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  CTS11 HOKKAIDO 6D4N JUN18-XJ-W65 

CTS11 ฮอคไกโด นอ้งพีท่ ีร่กั  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  CTS11 HOKKAIDO 6D4N JUN18-XJ-W65 

วนั

ที ่
รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

 
น ้ำตกกงิกะ และ น ้ำตก รวิเซย ์- สวนสตัวอ์ำซำฮยิำมำ่ - หมูบ่ำ้นรำเมง - ท ำเนียบรัฐบำลเกำ่ - หอ
นำฬกิำซปัโปโร - ยำ่นเกำ่ทำนุกโิคจ ิ
พเิศษ !! เมนูบฟุเฟ่ตป้ิ์งยำ่งป ู3 ชนดิ และ อำหำรทะเลนำนำชนดิ            

1  กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - เมอืงฮอกไกโด (ชโิตเสะ)                                  &amp 

2  

เมอืงฮอกไกโด (ชโิตเสะ) - เมอืงซปัโปโร - โรงงำนชอ็กโกแลต อชิยิะ - เมอืงโอตำร ุ- คลองโอ
ตำร ุ- ถนนคนเดนิ คลองโอตำร ุ- พพิธิภัณฑเ์ครือ่งแกว้ - พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ี– รำ้น 
DutyFree   (-/L/-
)                                                                                                                          
                                  

3  เมอืงซปัโปโร – เมอืงฟรูำโน – ฟำรม์โทมติะ– เมอืงบเิอะ – สวนดอกไมช้กิไิชโนะโอกะ – บอ่น ้ำสี

ฟ้ำ – Patchwork Road -  เมอืงอำซฮิกิำวำ่ (B/L/D)                          

4  

เมอืงซปัโปโร – มติซยุ เอำทเ์ล็ท -พพิธิภัณฑเ์บยีรซ์ปัโปโร - ท ำเนียบรัฐบำลเกำ่ - หอนำฬกิำซปั
โปโร 

– ยำ่นเกำ่ทำนุกโิคจ ิ   (B/-/D) 

5  อสิระทอ่งเทีย่วตำมอธัยำศยั โดยมไีกดค์อยแนะน ำกำรเดนิทำง                                  

6  เมอืงฮอกไกโด (ชโิตเสะ) - กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)       (B/-/-)                             

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

04 - 09 Jun 2018  29,988  29,988 29,988 10,000 7,500 

11 - 16 Jun 2018  29,988  29,988 29,988 10,000 7,500 

18 - 23 Jun 2018  29,988  29,988 29,988 10,000 7,500 
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รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่ 
น า้ตกกงิกะ และ น า้ตก รวิเซย ์- สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ - หมูบ่า้นราเมง - 
ท าเนยีบรฐับาลเกา่ - หอนาฬกิาซปัโปโร - ยา่นเกา่ทานุกโิคจ ิ
พเิศษ !! เมนูบฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งป ู3 ชนดิ และ อาหารทะเลนานาชนดิ            

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - เมอืงฮอกไกโด (ชโิต
เสะ)                                  &amp  
20.30     คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศ
ไทย อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ 
หมายเลข 3-4 สายการบนิ Air Asia X โดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ำร
ตอ้นรับ อ ำนวยควำมสะดวกตลอดขัน้ตอนกำรเชค็อนิ และ หวัหนำ้ทัวรใ์หค้ ำแนะน ำเพือ่
เตรยีมควำมพรอ้มกอ่นออกเดนิทำง 

** ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก เนื้อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขำ้
ประเทศ หำกฝ่ำฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของเจำ้หนำ้ทีศ่ลุกำกร 
ดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืง ** 

** ทำ่นสำมำรถโหลดกระเป๋ำสมัภำระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิโดยมนี ้ำหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. 
(1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้ำหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ ำกดัจ ำนวนชิน้ แตท่ัง้นี้
เจำ้หนำ้ทีจ่ะพจิำรณำตำมควำมเหมำะสม) ตอ่ทำ่น (ตำมเงือ่นไขของสำยกำรบนิ) กรณี
ตอ้งกำรซือ้น ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระโหลดลงใตท้อ้งเครือ่งบนิเพิม่ จ ำเป็นตอ้งมคีำ่ใชจ้ำ่ย
เพิม่เตมิ ** 

** สำยกำรบนิ Air Asia X ใชเ้ครือ่งบนิ Airbus A330-300 (333) จ ำนวนทัง้หมด 377 
ทีน่ั่ง แบง่เป็น 12 ทีน่ั่งชัน้ธรุกจิพรเีมีย่มแฟลตเบด (Premium Flatbed) และทีน่ั่ง
มำตรำฐำน (Economy) 365 ทีน่ั่ง ลกัษณะแถวทีน่ั่งเป็น 3-4-3 ทัง้นี้ สำยกำรบนิอำจ
ปรับเปลีย่นรุน่เครือ่งบนิไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ ** 

** เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจำกบตัรโดยสำร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป 
อตัรำพเิศษ) สำยกำรบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคำ้
เดนิทำงดว้ยกนั กรณุำเชค็อนิพรอ้มกนั และ สำยกำรบนิจะพยำยำมทีส่ดุใหท้ำ่นไดน่ั้ง
ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ำกทีส่ดุ กรณีตอ้งกำรอพัเกรดทีน่ั่ง จ ำเป็นตอ้งมคีำ่ใชจ้ำ่ย
เพิม่เตมิ ตำมรำยละเอยีดทำ้ยโปรแกรม ทัง้นี้กรณุำเชค็ทีน่ั่งวำ่งอกีครัง้ ** 
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23.55     น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ น โดย
สายการบนิ Air Asia X เทีย่วบนิที ่XJ 620 

** ส ำหรับเทีย่วบนินี้ บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลำบนิประมำณ 6 
ชัว่โมง 45 นำท ี** 

วนั

ที ่

2 

เมอืงฮอกไกโด (ชโิตเสะ) - เมอืงซปัโปโร - โรงงานช็อกโกแลต อชิยิะ - เมอืงโอตาร ุ- 
คลองโอตาร ุ- ถนนคนเดนิ คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ - พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี
– รา้น DutyFree   (-/L/-
)                                                                                                                                  
                           
08.40     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ น 

** ตำมเวลำทอ้งถิน่ เร็วกวำ่เมอืงไทยประมำณ 2 ชัว่โมง กรณุำปรับนำฬกิำของทำ่นเพือ่ควำม
สะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ ** 

หลงัทกุทำ่นผำ่นขัน้ตอนกำรตรวจหนังสอืเดนิทำง และตรวจรับสมัภำระเรยีบรอ้ย 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงซปัโปโร (Sapporo) เป็นศนูยก์ลำงของกิง่จังหวัดอชิกิะร ิในจังหวัดฮอก
ไกโด ประเทศญีปุ่่ น เป็นศนูยก์ลำงควำมเจรญิของเกำะ และใหญเ่ป็นอนัดบั 5 ของประเทศ และ
เป็นหนึง่ในเมอืงใหมท่ีส่ดุในญีปุ่่ น มปีระชำกรประมำณ 2 ลำ้นคน แตเ่มือ่ปี ค.ศ. 1857 (พ.ศ. 
2400) มปีระชำกรยคุบกุเบกิเพยีง 7 คน ในชว่งตน้ของยคุเมจ ิขณะนัน้เพิง่เริม่กอ่ตัง้เขตกำร
ปกครองฮอกไกโด และซปัโปโรถกูเลอืกเป็นศนูยก์ลำงกำรจัดกำรและพัฒนำ ตำมค ำแนะน ำของ
ผูเ้ชีย่วชำญจำกสหรัฐอเมรกิำ ท ำใหซ้ปัโปโรถกูสรำ้งขึน้บนพืน้ฐำนแบบอเมรกิำเหนือ จงึมกีำร
สรำ้งระบบถนนแบบสีเ่หลีย่มผนืผำ้สวยงำม 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่โรงงานช็อกโกแลต อชิยิะ (Ichiya Chocolate Factory) เป็นโรงงำน
ของบรษัิท อชิยิะ Ishiya บรษัิทชอ็กโกแลตของทอ้งถิน่ ผลติภัณฑท์ีข่ ึน้ชือ่ของบรษัิท คอื คุก้กี ้
Shiroi Koibio ของฝำกทีน่ยิมของฮอกไกโด (คุก้กีเ้นยสอดไสช้อ็กโกแลตขำว) ภำยในบรเิวณสวน
สนุกประกอบดว้ย รำ้นคำ้ รำ้นกำแฟ รำ้นอำหำร และพพิธิภัณฑโ์รงงำนชอ็กโกแลตพรอ้มจ ำหน่ำย
ชอ็กโกแลตหลำกหลำยรปูแบบ ซึง่ผูเ้ขำ้ชมสำมำรถสงัเกตกระบวนกำรผลติคุก้กี ้หรอืเขำ้รว่ม
กจิกรรมเวริค์ชอ้ปท ำคุก้กีด้ว้ยตนเอง นอกจำกนีย้ังมสีนำม Shiroi Koibito Park สนำมฟตุบอลที่
เคยเป็นสถำนทีแ่ขง่ขนัฟตุบอลทอ้งถิน่ J-League อกีดว้ย และในชว่งหนำ้หนำวนัน้ทีโ่รงงำนแหง่
นี้จะมกีำรเปิดไฟ Illumination ดว้ยตกึเป็นอำคำรสไตลย์โุรปจงึท ำใหบ้รรยำกำศนัน้เหมอืนหลดุ
ไปเดนิอยูใ่นเมอืงโรแมนตคิของยโุรปเลยก็วำ่ได ้

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงโอตาร ุ(Otaru) ซึง่ถอืเป็นเมอืงทำ่ทีม่บีรรยำกำศสดุแสนโรแมนตกิ 
รวมถงึกำรตกแตง่ของบำ้นเรอืนนัน้ สว่นใหญไ่ดถ้กูออกแบบเป็นสไตลต์ะวันตกเนื่องจำกในอดตี 
เมอืงโอตำรไุดร้ับอทิธพิลมำจำกกำรท ำกำรคำ้ระหวำ่งประเทศญีปุ่่ นและประเทศในแถบยโุรป ให ้
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ทำ่นเดนิชมควำมสวยงำมของเมอืงเลยีบ คลองโอตำร ุ(Otaru Canal) อนัสวยงำมน่ำประทับใจ 
คลองโอตำรเุป็นคลองทีเ่กดิขึน้จำกกำรถมทะเล สรำ้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1923 เพือ่เป็นเสน้ทำงขน
ถำ่ยสนิคำ้จำกเรอืใหญสู่โ่กดงัในเมอืง ภำยหลงัเลกิใชจ้งึถมคลองครึง่หนึง่เป็นถนนส ำหรับ
นักทอ่งเทีย่วแทนโกดงัตำ่งๆ ซึง่เป็นอำคำรอฐิสแีดงจงึกลำยเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง และได ้
ปรับปรุงเป็นรำ้นอำหำร รำ้นขำยของทีร่ะลกึน่ันเอง อสิระใหท้ำ่นเดนิเลน่ชมควำมสวยงำมน่ำรัก
ของ ถนนคนเดนิ คลองโอตำร ุ(Walk Street of Otaru Canal) 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ (Glass Museum) โดยกำรเป่ำแกว้ดว้ยเทคนคิใน
แบบตำ่งๆ จงึท ำใหเ้ครือ่งแกว้ทีอ่อกมำมรีปูแบบและสทีีแ่ตกตำ่งกนั 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี(Music Box Museum) ซึง่มอีำยเุกอืบรอ้ยปี ทำ่น
สำมำรถชมกลอ่งดนตรใีนรปูแบบตำ่งๆ สวยงำมมำกมำยทีถ่กูสะสมมำจำกอดตีจนถงึปัจจบุนั อกี
ทัง้ยังสำมำรถเลอืกคดิแบบท ำกลอ่งดนตรใีนสไตลข์องตวัเองขึน้มำเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝำก
ใหค้นรักไดอ้กีดว้ย 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่รา้นคา้ Duty Free ใหท้ำ่นไดซ้ือ้ของฝำกมำกมำยหลำกหลำยชนดิ อำทเิชน่ 
เครือ่งส ำอำงค ์โฟมลำ้งหนำ้ วติำมนิตำ่งๆ เซร่ัม คอลลำเจน ฯลฯ 

              อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั เพือ่สะดวกแกก่ำรเดนิทำงทอ่งเทีย่ว 

ทีพ่กั        Karaksa Hotel , Sapporo หรอืเทยีบเทา่   
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วนั

ที ่3 
เมอืงซปัโปโร – เมอืงฟูราโน – ฟารม์โทมติะ– เมอืงบเิอะ – สวนดอกไมช้กิไิชโนะโอกะ – 
บอ่น า้สฟ้ีา – Patchwork Road -  เมอืงอาซฮิกิาวา่ (B/L/D)                          

 
เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

               น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงฟูราโน (Furano) ตัง้อยูใ่จกลำงภมูภิำคฮอกไกโด มภีมู ิ
ทัศนแ์บบชนบททีง่ดงำม ในเดอืนกรกฎำคมเป็นชว่งเวลำทีด่ทีีส่ดุในกำรชมทุง่ดอกลำเวนเดอร ์
และในชว่งฤดหูนำวเมอืงแหง่นี้จะเปลีย่นเป็นทีน่ยิมส ำหรับเลน่สกยีดินยิม 

              น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ฟารม์โทมติะ (Tomita Farm) ฟำรม์ชือ่ดงัแหง่เมอืงฟรุำโน 
(Furano) ตัง้อยูท่ี ่Hokusei Nakafurano-cho ซึง่อยูท่ำงเหนือของเมอืงฟรุำโน ภมูภิำคฮอกไก
โด (Hokkaido) มผีูค้นไปเยีย่มเยอืนมำกมำยในชว่งฤดรูอ้นของทกุปี 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงบเิอะ (Biei) เป็นเมอืงเล็กๆ ลอ้มรอบดว้ยภมูทิัศนท์ีง่ดงำมของภเูขำและ
ทุง่นำอนักวำ้งใหญ ่ทำ่นจะไดช้มววิทวิทัศน ์และ ทุง่ดอกไมม้ำกมำยสวยงำม 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สวนดอกไม ้ชกิไิซ โนะ โอกะ (Shikisai No Oka) หรอืแปลวำ่เนนิสีฤ่ด ูมี
สญัลกัษณ์เป็นตุก๊ตำฟำงดำ้นหนำ้ ไดแ้กเ่จำ้โรลคงุ กบั โรลจัง อกีหนึง่สถำนทีช่มดอกไมย้อดฮติ
บนเชงิเขำของเมอืง ทีน่ี่ไดรั้บค ำชมจำกคนญีปุ่่ นวำ่เป็นทุง่ดอกไมห้ลำกส ีมดีอกไมห้ลำกหลำย
สำยพันธุจั์ดเรยีงสลบัสกีนัอยำ่งสวยงำม และดไูดต้ลอดทกุฤดกูำล 

น ำทำ่นไปยัง บอ่น า้สฟ้ีา (Blue Pond) บอ่น ้ำสฟ้ีำแหง่เมอืงบเิอ เพิง่จะเกดิขึน้จำกกำรกัน้เขือ่น
เพือ่ป้องกนัไมใ่หโ้คลนภเูขำไฟทีเ่กดิจำกกำรปะทขุองภเูขำไฟ Tokachi เมือ่ปี ค.ศ. 1988 ไหล
เขำ้สูเ่มอืงเอกลกัษณท์ีส่ ำคญัของบอ่น ้ำทีน่ี่ คอื กน้บอ่น ้ำจะมแีรธ่ำตทุีเ่กดิจำกโคลนภเูขำไฟท ำ
ใหน้ ้ำมสีฟ้ีำหรอืเขยีวมรกตสดใส ทำ่มกลำงตอไมท้ีโ่ผลอ่อกมำจำกพืน้ผวิน ้ำเป็นควำมงำมทีม่ี
มนตเ์สน่หไ์ปอกีแบบน ำทกุทำ่นแวะถำ่ยรปู Patchwork Road ตัง้อยูท่ำงทศิตวันตกเฉียงเหนือ
ของใจกลำงเมอืงบเิอะ มบีรรยำกำศแบบชนบท เป็นพืน้ทีท่ีส่วยงำมตลอดทัง้ปี โดยเฉพำะชว่งฤดู
รอ้น มคีวำมเขยีวขจขีองตน้ไม ้ฤดใูบไมร้ว่ง ใบไมก็้จะมสีสีนัสวยงำม และฤดหูนำว ก็จะมหีมิะ
หนำๆปกคลมุอยูท่ั่วพืน้ที ่

นอกจำกนี้ยังมจีดุทีน่่ำสนใจ คอื หอชมววิโฮกเุซ(Hokusei Hill Observatory) โครงสรำ้ง
อำคำรเป็นแบบปิรำมดิ สำมำรถมองเห็นทุง่หญำ้ของเมอืงบเิอะ และเนนิเขำซเีรบ(ุZerebu Hill) ที่
เต็มไปดว้ยดอกไม ้นักทอ่งเทีย่วสำมำรถเดนิ หรอืน่ังรถเพือ่ชมควำมสวยงำมของววิทุง่ดอกไมก้็
ได ้

จำกนัน้ท ำทกุทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงอำซฮิกิำวำ่ 
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ค า่           บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูบฟุเฟ่ 

ทีพ่กั        Smile Hotel , Asahikawa หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัที ่

4 

เมอืงซปัโปโร – มติซุย เอาทเ์ล็ท -พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร - ท าเนยีบรฐับาลเกา่ - หอ
นาฬกิาซปัโปโร 

– ยา่นเกา่ทานุกโิคจ ิ   (B/-/D) 

 เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงซปัโปโร (Sapporo) เป็นศนูยก์ลำงของกิง่จังหวัดอชิกิะร ิในจังหวัดฮ
อกไกโด ประเทศญีปุ่่ น เป็นศนูยก์ลำงควำมเจรญิของเกำะ และใหญเ่ป็นอนัดบั 5 ของประเทศ 
และเป็นหนึง่ในเมอืงใหมท่ีส่ดุในญีปุ่่ น มปีระชำกรประมำณ 2 ลำ้นคน แตเ่มือ่ปี ค.ศ. 1857 (พ.ศ. 
2400) มปีระชำกรยคุบกุเบกิเพยีง 7 คน ในชว่งตน้ของยคุเมจ ิขณะนัน้เพิง่เริม่กอ่ตัง้เขตกำร
ปกครองฮอกไกโด และซปัโปโรถกูเลอืกเป็นศนูยก์ลำงกำรจัดกำรและพัฒนำ ตำมค ำแนะน ำของ
ผูเ้ชีย่วชำญจำกสหรัฐอเมรกิำ ท ำใหซ้ปัโปโรถกูสรำ้งขึน้บนพืน้ฐำนแบบอเมรกิำเหนือ จงึมกีำร
สรำ้งระบบถนนแบบสีเ่หลีย่มผนืผำ้สวยงำมน ำทำ่นเดนิทำงสู ่มติซยุ เอำทเ์ล็ท (Mitsui Outlet) 
แหลง่ชอ้ปป้ิงทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ในญีป่นุทีร่วบรวมของแบรนดเ์นมชัน้น ำรำคำพเิศษ ใหท้ำ่นได ้
เพลดิเพลนิกบักำรเลอืกซือ้สนิคำ้ชือ่ดงัมำกม 

กลางวนั   อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร(Sapporo Beer Museum) เปิดเมือ่ปี 1987 ใน
สมัยเมจเิคยเป็นโรงกลัน่ ภำยในพพิธิภัณฑจ์ะแนะน ำประวัตขิองเบยีรใ์นญีปุ่่ น และกระบวนกำร
ขัน้ตอนกำรผลติเบยีร ์ฮอกไกโดเป็นแหลง่ผลติเบยีรค์รัง้แรกของประเทศญีปุ่่ น เมอืงซปัโปโรจงึ
เป็นแหลง่ผลติทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุ และเป็นยีห่อ้ทีน่ยิมทีส่ดุในประเทศ ซึง่มกีำรกลัน่เบยีรต์ัง้แต ่ปี 
1877 มำจนถงึปัจจุบนั และยังสง่ออกไปทั่วโลกอกีดว้ย 
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น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) 
เริม่กอ่สรำ้งเมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็นอำคำรสไตลน์ีโอบำร็อคอเมรกิำทีใ่ชอ้ฐิมำกกวำ่ 2.5 ลำ้นกอ้น
เป็นอฐิทีท่ ำมำจำกหมูบ่ำ้นซโิรอชิแิละโทโยชริำ่ ตกึนีผ้ำ่นกำรใชง้ำน มำยำวนำนกวำ่ 80 ปีแต่
ควำมงดงำมทีเ่ห็นนัน้ไดรั้บกำรบรูณะซอ่มแซมใหมห่ลงัจำกถกูไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ. 2454 แตด่ว้ย
ควำมสวยงำมของสถำปัตยกรรมทีห่ลงเหลอือยูไ่มก่ีแ่หง่ จงึไดร้ับกำรขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัิ
ทำงวฒันธรรมส ำคญัของชำตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่หอนาฬกิาซปัโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็นหอนำฬกิำทีเ่กำ่แกม่ำก
และเป็นอกีสญัลกัษณ์ทีส่ ำคญัของเมอืงซปัโปโรอกีแหง่หนึง่ สรำ้งตัง้แตปี่ พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็น
โรงฝึกงำนของมหำวทิยำลยั ฮอกไกโด แตไ่ดป้รับเปลีย่นสรำ้งเป็นหอนำฬกิำและมรีะฆังตบีอก
เวลำตัง้แต ่พ.ศ.2424 จนถงึปัจจุบนัก็ยังสำมำรถบอกเวลำไดอ้ยู ่และดว้ยควำมเกำ่แกท่ีอ่ยูคู่ก่บั
เมอืงซปัโปโรมำนำนจงึไดรั้บกำรขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทำงวัฒนธรรมทีส่ ำคญัอกีแหง่หนึง่ของ
ญีปุ่่ น  

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ยำ่นเกำ่ ทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji Old Town) เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงอำเขตบน
ถนนคนเดนิที ่มหีลงัคำมงุบงัแดดบงัฝนและหมิะ มคีวำมยำว 7 บล็อกถนน มรีำ้นคำ้ตัง้เรยีงรำยอยู่
กวำ่ 200 รำ้นคำ้ตัง้ขวำงในแนวตะวนัออก-ตะวนัตกอยูร่ะหวำ่งสถำนี Subway Odori และ 
Susukin 

ค า่           บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟ่ตช์าบ ู     

ทีพ่กั        Karaksa Hotel , Sapporo หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัที ่5 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั โดยมไีกดค์อยแนะน าการ
เดนิทาง                                   
เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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อสิระทอ่งเทีย่วตำมอธัยำศยั โดยมหีวัหนำ้ทัวรค์อยใหค้ ำแนะน ำกอ่นกำรเดนิทำง ** 
ทัง้นี้ ทำนควรเตรยีมควำมพรอ้ม วำงแผนกำรเดนิทำงมำเบือ้งตน้กอ่น เพือ่ไมใ่หเ้ป็น
กำรเสยีเวลำกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วของทำ่นเอง ** 

-         อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR Tower) เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซปัโปโร ตัง้อยูต่ดิ
กบัสถำนีเจอำร ์ซปัโปโร เป็นทัง้หำ้งสรรพสนิคำ้ โรงแรม โรงภำพยนตร ์และศนูย์
อำหำร มรีำ้น BIG CAMERA จ ำหน่ำยกลอ้งดจิติอล , เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและ
อเิล็คทรอนคิส ์, รำ้น100 เยน , รำ้น UNIQLO ขำยเสือ้ผำ้แฟชัน่วยัรุน่ , รำ้น 
MATSUMOTO KIYOSHI ขำยยำและเครือ่งส ำอำงอำคำร JR TOWER มจีดุชมววิตัง้อยู่
ทีช่ัน้ 38 เรยีกวำ่ T38 (Tower Three Eight) ทีร่ะดบัควำมสงู 160 เมตร จงึมองเห็น
ทวิทัศนเ์หนือเมอืงซปัโปโรไดก้วำ้งไกลสวยงำมทัง้กลำงวันกลำงคนื โดยเฉพำะยำมค ำ่
คนืจะมองเห็นทวีทีำวเวอรต์ัง้อยูก่ลำงสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจำกกลุม่ตกึ ยำ่นซซูกู ิ
โนะ สอ่งสวำ่งทีจ่ดุกลำงเมอืงตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็นศนูยร์วมรำ้นรำเมน 
ซึง่มอียูป่ระมำณ 10 รำ้น ใหเ้ลอืกชมิอรอ่ยไมแ่พต้รอกรำเมนในยำ่นซซูกูโิน่ (ไมร่วมตัว๋
ขึน้ จดุชมววิรำคำประมำณ 700-1000 เยน) 

-         ตลาดปลานโิจ (Niji Fish Market) ตลำดอำหำรทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืง
ซปัโปโร ตลำดปลำแหง่นี้ สรำ้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1903 และตลำดแหง่นี้รูจั้กกนัในนำม 
“ครัวทะเลของชำวเมอืงซปัโปโร” เพรำะสตัวท์ะเลทีจั่บไดส้ว่นใหญจ่ะหำไดจ้ำกทะเล
แถบนี้ทัง้ส ิน้ ซึง่จะมคีวำมสดมำกเหมอืนไปเดนิซือ้ที ่ทำ่เรอืเลยทเีดยีว ลกูคำ้สว่นใหญ่
จะมทีัง้นักทอ่งเทีย่วในประเทศและตำ่งประเทศรวมถงึชำวบำ้นเขำ้ มำจับจำ่ยใชส้อยกนั
เสมอ ทีน่ีย่ังขึน้ชือ่เรือ่ง ไขห่อยเมน่และไขป่ลำแซลมอน 

-         ยา่นซูซูกโินะ (Susukino) ตัง้อยูใ่นบรเิวณรอบๆ สถำนีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ 
เมอืงซปัโปโร โดยอยูถ่ัดลงมำทำงใตข้องสวนสำธำรณะโอโดรปิระมำณ 500 เมตร ซึง่
ถอืเป็นยำ่นทีค่กึคกัและมชีวีติชวีำทีส่ดุของซปัโปโร โดยเฉพำะในยำมค ำ่คนืทีม่กีำรเปิด
ไฟตำมป้ำยไฟโฆษณำสสีนัตำ่งๆ บนตกึทีต่ัง้อยูใ่นยำ่นแหง่นี้ นอกจำกนัน้ยังเป็น
แหลง่ชอ้ปป้ิง รำ้นอำหำร ภัตตำคำร สถำนบนัเทงิเรงิรมยย์ำมรำตรตีำ่งๆ ทัง้ไนทค์ลบั 
บำร ์คำรำโอเกะ สถำนอำบอบนวด มำกกวำ่ 4,000 รำ้น ตำมตรอกซอกซอย จงึไม่
แปลกทีนั่กทอ่งเทีย่วจะนยิมมำ ณ สถำนทีแ่หง่นี 

อสิระอำหำรกลำงวัน และ ค ำ่ ตำมอธัยำศยั เพือ่สะดวกแกก่ำรเดนิทำงทอ่งเทีย่ว 

ทีพ่กั        Karaksa Hotel, Sapporo หรอืเทยีบเทา่  
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วนั

ที ่6 เมอืงฮอกไกโด (ชโิตเสะ) - กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)       (B/-/-)                             

 
เชา้         บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง 

ไดเ้วลำอนัสมควร น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทำ่อำกำศยำนนำนำชำต ิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ น 

09.55     น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย 
โดยสายการบนิ Air Asia X เทีย่วบนิที ่XJ 621 ** ส ำหรับเทีย่วบนินี้ บรกิำรอำหำรและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลำบนิโดยประมำณ 6 ชัว่โมง 45 นำท ี** 

15.10     เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภำพและควำมประทับใจ 

 

หมายเหต ุ

** อตัรำนี้ยังไมร่วมคำ่ทปิพนักงำนขบัรถ หวัหนำ้ทวัร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตำมธรรมเนยีม 1,500 
บำท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคำ้ ผูเ้ดนิทำง 1 ทำ่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอำยไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทำงกลบั 
(Infant) ทัง้นี้ทำ่นสำมำรถใหม้ำกกวำ่นี้ไดต้ำมควำมเหมำะสมและควำมพงึพอใจของทำ่น โดยสว่นนี้ 

ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บกอ่นเดนิทำงทกุทำ่น ทีส่นำมบนิ ในวันเชค็อนิ ** 

  

** รำคำเด็กอำยไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทำงกลบั (Infant) ทำ่นละ 10,000 บำท ** (ไมม่ทีีน่ั่งบน
เครือ่งบนิ) 
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** ทำงบรษัิทไมม่นีโยบำยเรยีกเก็บเงนิประกนัใดๆทัง้ส ิน้กอ่นออกเดนิทำงทีส่นำมบนิ ** 

  

** ทำ่นทีถ่อืหนังสอืเดนิทำงไทย และมวีัตถปุระสงคเ์ดนิทำงไป เพือ่กำรทอ่งเทีย่ว ประเทศญีปุ่่ น ไม่
จ ำเป็นตอ้งยืน่ขอวซีำ่ โดยสำมำรถพ ำนักไดไ้มเ่กนิ 15 วัน ตอ่ครัง้ ** 

  

** บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์อตัรำนี้เฉพำะนักทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนังสอืเดนิทำงไทยเทำ่นัน้ กรณีถอืหนังสอื
เดนิทำงตำ่งประเทศ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคำ่ธรรมเนยีมเพิม่จำกรำคำทัวร ์ทำ่นละ 100 

USD. หรอื (เป็นเงนิไทยประมำณ 3,200 บำท) 

  

** กรณีตอ้งกำรตดักรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมำทีส่ถำนะผูเ้ดนิทำงเป็น เด็กนักเรยีน นักศกึษำ คร ู ธรุกจิขำย
ตรงเครือ่งส ำอำงค ์หมอ พยำบำล ชำวตำ่งชำต ิหรอืคณะทีต่อ้งกำรใหเ้พิม่สถำนทีข่อดงูำน กรณุำตดิตอ่

แจง้รำยละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจำ้หนำ้ทีเ่พือ่ท ำรำคำใหใ้หมท่กุครัง้ ** 

  

** ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ใหบ้รกิำรเฉพำะผูเ้ดนิทำง ทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ ** 

  

** ประกำศส ำคญัจำกสำยกำรบนิ กรณีลกูคำ้ผูเ้ดนิทำงไมผ่ำ่นดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืงประเทศปลำยทำง 
ท ำใหล้กูคำ้ตอ้งถกูสง่ตวักลบัประเทศไทย ในสว่นนี้อำจจ ำเป็นตอ้งมคีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเปลีย่นแปลงบตัร
โดยสำร (ตัว๋) เทีย่วบนิขำกลบั รวมถงึคำ่บรกิำรอืน่ๆ รวมไปถงึคำ่ปรับทีท่ำงประเทศปลำยทำง เรยีกเก็บ
เพิม่ ไมว่ำ่กรณีใดก็ตำม ลกูคำ้ผูเ้ดนิทำงจ ำเป็นตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นนี้เอง

ทัง้หมด ** 
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  อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

ü  คำ่บตัรโดยสำรโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึ
คำ่ภำษีสนำมบนิและคำ่ภำษีน ้ำมันทกุแหง่ กรณีตอ้งกำรอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัร
โดยสำร ไมว่ำ่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอำ้งองิคำ่ใชจ้ำ่ยกำรจอง

ทัวรแ์บบ ไมใ่ชต่ัว๋เครือ่งบนิ ตำมทีต่ำมทีต่ำรำงอตัรำคำ่บรกิำรระบ ุ

ü  คำ่ธรรมเนยีมกำรโหลดกระเป๋ำสมัภำระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สำยกำรบนิ Air Asia X อนุญำตใหโ้หลด
กระเป๋ำสมัภำระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี ้ำหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิได ้

น ้ำหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ ำกดัจ ำนวนชิน้ แตท่ัง้นี้เจำ้หนำ้ทีจ่ะพจิำรณำตำมควำมเหมำะสม) ตอ่ทำ่น 
(ตำมเงือ่นไขของสำยกำรบนิ) ** 

ü  คำ่รถโคช้ปรับอำกำศตลอดเสน้ทำงตำมรำยกำรระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงำนขบัรถ) 

ü  คำ่โรงแรมทีพ่ักระดบัมำตรฐำนตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทำ่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีำนเทรดแฟร ์
กำรแขง่ขนักฬีำ หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ ำใหโ้รงแรมตำมรำยกำรทีร่ะยเุต็ม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำร
ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ัก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อำ้งองิมำตรฐำนคณุภำพและควำมเหมำะสมเดมิ 

โดยค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั 

ü  คำ่ธรรมเนยีมเขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถำนทีใ่นโปรแกรม 

ü  คำ่อำหำร ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุโดยทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม   

ü  คำ่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 

ü  คำ่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วตำ่งประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุทำ่นละ 1,000,000 
บำท (เงือ่นไขตำมกรรมธรรม)์ กรณีตอ้งกำรซือ้ประกนัเพิม่เพือ่คุง้ครองสขุภำพ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที่

เป็นกรณีพเิศษ 
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อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

×        คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทำง อำท ิคำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง คำ่โทรศพัท ์คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ 
คำ่ซกัรดี คำ่มนิบิำรใ์นหอ้งและคำ่พำหนะตำ่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรำยกำร 

×        คำ่ทปิพนักงำนขบัรถ หวัหนำ้ทวัร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตำมธรรมเนยีม 4,000 เยน (หรอื
ค ำนวนเป็นเงนิไทย ประมำณ 1,300 บำท) ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคำ้ ผูเ้ดนิทำง 1 ทำ่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้
เด็กอำยไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทำงกลบั (Infant) ทัง้นีท้ำ่นสำมำรถใหม้ำกกวำ่นี้ไดต้ำมควำมเหมำะสม
และควำมพงึพอใจของทำ่น โดยสว่นนี้ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บกอ่นเดนิทำงทกุทำ่น ที่

สนำมบนิ ในวันเชค็อนิ 

×    คำ่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋ำสมัภำระทีม่นี ้ำหนักเกนิกวำ่ทีส่ำยกำรบนินัน้ๆก ำหนดหรอืสมัภำระ
ใหญเ่กนิขนำดมำตรฐำน 

×        คำ่ธรรมเนยีมกำรจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตำมควำมตอ้งกำรเป็นกรณีพเิศษหำกสำมำรถท ำได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อำจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ำย

กำรบนิเป็นผูก้ ำหนด 

×        คำ่ภำษีน ้ำมนั ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภำยหลงัจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

×        คำ่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนำ้ทวัรอ์ ำนวยควำมสะดวก ตลอดกำรเดนิทำง 

×        ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% กรณีตอ้งกำรออกใบเสร็จรับเงนิในนำมบรษัิท 

×    คำ่ธรรมเนยีมกำรขอวซีำ่ทอ่งเทีย่ว กรณีทีส่ถำนทตูแจง้ใหย้ืน่ขอวซีำ่แบบกระทันหนักอ่นเดนิทำง
ตำมจรงิ ประเทศญีปุ่่ น อนุญำตใหท้ำ่นทีถ่อืหนังสอืเดนิทำงไทย และมวีัตถปุระสงคเ์ดนิทำงไปประเทศ
เกำหลใีต ้เพือ่กำรทอ่งเทีย่ว ไมจ่ ำเป็นตอ้งยืน่ขอวซีำ่ โดยสำมำรถพ ำนักไดไ้มเ่กนิ 90 วัน ตอ่ครัง้ 
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เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

-   กรณุำท ำกำรจองลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทำง พรอ้มช ำระเงนิมัดจ ำครัง้ที ่1 ทำ่นละ 
10,000 บำท หลงัจำกสง่เอกสำรยนืยนักำรจอง 1 วัน ตวัอยำ่งเชน่ ทำ่นจองวนันี ้กรณุำช ำระเงนิในวัน
ถัดไป กอ่นเวลำ 16.00 น. เทำ่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมัตทินัท ีหำกยังไมไ่ดร้ับยอดเงนิตำมเวลำ
ทีก่ ำหนด และหำกทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะตอ้งเดนิทำงในพเีรยีดเดมิ ทำ่นจ ำเป็นตอ้งท ำจองเขำ้มำใหม ่
น่ันหมำยถงึวำ่ กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตำมระบบ ตำมล ำดบั เนื่องจำกทกุพเีรยีด 

เรำมทีีน่ั่งรำคำพเิศษจ ำนวนจ ำกดั 

-   กรณุำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอือยำ่งนอ้ย 20 วัน กอ่นออกเดนิทำง หำกทำ่นไมช่ ำระภำยในระยะเวลำ
ทีท่ีบ่รษัิทก ำหนด ทำงบรษัิทจะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ำมำรถคนื

เงนิมัดจ ำใหท้ำ่นใดไมว่ำ่สว่นในสว่นหนึง่ก็ตำม 

-   กรณีลกูคำ้ท ำกำรจองภำยในระยะเวลำคงเหลอืไมถ่งึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทำง ทำงบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บคำ่ทัวรเ์ต็มจ ำนวน 100% 

  

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

     -    ยกเลกิกำรเดนิทำง ไมน่อ้ยกวำ่ 30 วัน กอ่นวนัเดนิทำง คนืเงนิคำ่บรกิำรรอ้ยละ 100 ของ
คำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้ 

     ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 45 วัน กอ่นเดนิทำง ** 

-    ยกเลกิกำรเดนิทำง 15-29 วัน กอ่นวนัเดนิทำง คนืคำ่บรกิำรรอ้ยละ 50 ของคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้ 

-    ยกเลกิกำรเดนิทำง 15 วัน กอ่นวันเดนิทำง ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคำ่บรกิำรทีช่ ำระ
มำแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทำงบรษัิทจะหกัคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่ดจ้ำ่ยจรงิจำกคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้เนื่องในกำร
เตรยีมกำรจัดกำรน ำเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ กำรส ำรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ กำรจองทีพ่ัก ฯลฯ 

-      ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคำ่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้ำ่นไดไ้มว่ำ่กรณีใดๆ
ทัง้ส ิน้ เชน่ สถำนทตูปฏเิสธวซีำ่ ดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืง ฯลฯ 

-    กรณีตอ้งกำรเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทำง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษัิททรำบลว่งหนำ้ อยำ่งนอ้ย 
20 วัน กอ่นออนออกเดนิทำง กรณีแจง้หลงัจำกเจำ้หนำ้ทีอ่อกเอกสำรเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่ำ่สว่นใดสว่น
หนึง่ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัชว่งพเีรยีด
วันทีเ่ดนิทำง และกระบวนกำรของแตล่ะคณะ เป็นส ำคญัดว้ย กรณุำสอบถำมกบัเจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษ 
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-    กรณีตอ้งกำรเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทำง (เลือ่นวันเดนิทำง) ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรหกั
คำ่ใชจ้ำ่ยกำรด ำเนนิกำรตำ่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส ำหรับกำรด ำเนนิกำรจองครัง้แรก ตำมจ ำนวนครัง้ที่

เปลีย่นแปลง ไมว่ำ่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

  

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

-      คณะจะสำมำรถออกเดนิทำงไดต้ำมจ ำเป็นตอ้งมขี ึน้ต ำ่ อยำ่งนอ้ย 25 ทำ่น หำกต ำ่กวำ่ก ำหนด 
คณะจะไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้หำกผูเ้ดนิทำงทกุทำ่นยนิดทีีจ่ะช ำระคำ่บรกิำรเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้

ทำงบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสำนงำน เพือ่ใหท้กุทำ่นเดนิทำงตำมควำมประสงคต์อ่ไป 

-      ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำง หรอื เลือ่นกำรเดนิทำงไปในพเีรยีดวันอืน่ตอ่ไป 
โดยทำงบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้เพือ่วำงแผนกำรเดนิทำงใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิร์
มลำงำน กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หำกทำ่นลำงำนแลว้ไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้

-    กรณีทีท่ำ่นตอ้งออกบตัรโดยสำรภำยใน (ตัว๋ภำยในประเทศ เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋
รถไฟ) กรณุำตดิตอ่สอบถำมเพือ่ยนืยนักบัเจำ้หนำ้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสำรภำยในที่

สำมำรถเลือ่นวนัและเวลำเดนิทำงได ้เพรำะมบีำงกรณีทีส่ำยกำรบนิอำจมกีำรปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื 
เวลำบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัฤดกูำล สภำพภมูกิำศ และ ตำรำงบนิของทำ่อำกำศ
ยำนเป็นส ำคญัเทำ่นัน้ สิง่ส ำคญั ทำ่นจ ำเป็นตอ้งมำถงึสนำมบนิเพือ่เชค็อนิกอ่นเครือ่งบนิ อยำ่งนอ้ย 3 
ชัว่โมง โดยในสว่นนี้หำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยที่

เกดิขึน้ใดๆทัง้ส ิน้   

-    กรณีทีท่ำ่นเป็นอสิลำม ไมท่ำนเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้ำหำรบำงประเภท กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณี
พเิศษ 

-      กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุำแจง้
บรษัิทฯ อยำ่งนอ้ย 7 วันกอ่นกำรเดนิทำง หรอืตัง้แตท่ีท่ำ่นเริม่จองทวัร ์เพือ่ใหท้ำงบรษัิทประสำนงำน
กบัสำยกำรบนิเพือ่จัดเตรยีมลว่งหนำ้ กรณีมคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ ทำงบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บ

คำ่ใชจ้ำ่ยตำมจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทำง 

-    กรณุำสง่รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง พรอ้มส ำเนำหนำ้แรกของหนังสอืเดนิทำงทกุทำ่นใหก้บัเจำ้หนำ้ที่
หลงัจำกช ำระเงนิกรณีทีท่ำ่นเดนิทำงเป็นครอบครัว (หลำยทำ่น) กรณุำแจง้รำยนำมคูน่อนกบัเจำ้หนำ้ที่

ใหท้รำบ 

-    กรณีทีอ่อกบตัรโดยสำร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีำยละเอยีดสว่นใดผดิ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำร
รับผดิชอบไมว่ำ่สว่นใดสว่นหนึง่ หำกทำ่นไมด่ ำเนนิกำรสง่ส ำเนำหนำ้แรกของหนังสอืเดนิทำงใหท้ำง

บรษัิทเพือ่ใชใ้นกำรออกบัตรโดยสำร 
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-    หลงัจำกทำ่นช ำระคำ่ทวัรค์รบตำมจ ำนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทำงบรษัิทจะน ำสง่ใบนัดหมำยและเตรยีม
ตวักำรเดนิทำงใหท้ำ่นอยำ่งนอ้ย 3 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทำง 

-    อตัรำทวัรน์ี้ เป็นอตัรำส ำหรับบตัรโดยสำรเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ทำ่นจะไมส่ำมำรถเลือ่น
ไฟลท์ วัน ไป หรอื กลบัสว่นใดได ้จ ำเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตำมก ำหนดกำรเทำ่นัน้ หำกตอ้งกำร

เปลีย่นแปลงกรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

-    ทำงบรษัิทไมม่นีโยบำยจัดคูน่อนใหก้บัลกูคำ้ทีไ่มรู่จั้กกนัมำกอ่น เชน่ กรณีทีท่ำ่นเดนิทำง 1 ทำ่น 
จ ำเป็นตอ้งช ำระคำ่หอ้งพักเดีย่วตำมทีร่ะบ ุ

-    หนังสอืเดนิทำง หรอื พำสปอรต์ ตอ้งมอีำยใุชง้ำนไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน ณ วนักลบั 

-    ส ำหรับลกูคำ้ทีเ่ดนิทำง 3 ทำ่น และ ตอ้งกำรพักหอ้งส ำหรับ 3 ทำ่น อำจมคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิไดใ้น
บำงกรณี ขน้อยูก่บัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพักวำ่มหีอ้งรอบรับส ำหรับ 3 ทำ่น หรอื (Triple Room) หรอืไม ่
กรณีไมม่ ีทำ่นจ ำเป็นจะตอ้งช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ (พักเดีย่ว) ตำมจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี ณ 

วันเดนิทำงกลบั 

-    กำรใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ ำหรับนักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทำงไปตำ่งประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิำร
จะตอ้งหวังสนิน ้ำใจเล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้ำ่นเตรยีมคำ่ใชจ้ำ่ยในสว่นนี้เพือ่มอบให ้

เล็กๆนอ้ยๆ ตำมควำมเหมำะสม 

-      ฤดหูนำวในตำ่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภำพอำกำศจะมดืเร็วกวำ่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ 
สถำนทีท่อ่งเทีย่วตำ่งๆ จะปิดเร็วกวำ่ปกต ิประมำณ 1-2 ช.ม. กำรเดนิทำงควรเผือ่เวลำใหเ้หมำะสม 
และ หำกมสีถำนทีท่อ่งเทีย่วกลำงแจง้ เวลำเดนิบนหมิะ อำจลืน่ไดต้อ้งใชค้วำมระมัดระวังในกำรเดนิ

เป็นอยำ่งสงู หรอื ใชร้องเทำ้ทีส่ำมำรถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวำ่ง
สะทอ้นเขำ้ตำ อำจท ำใหร้ะคำยเคอืงตำได ้

-      ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกฤดกูำล สภำพ
ภมูอิำกำศ เหตกุำรทำงกำรเมอืง กำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำรของรถในแตล่ะประเทศ 

เป็นตน้ โดยสว่นนี้ทำงบรษัิทจะค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั หำกกรณีทีจ่ ำเป็นจะตอ้งมี
คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ ทำงบรษัิทจะแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

-      เนื่องจำกกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นกำรช ำระแบบเหมำจำ่ยขำดกบับรษัิทตวัแทนใน
ตำ่งประเทศ ทำงบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ำมำรถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิำรบำงสว่น หรอื สว่นใดสว่น
หนึง่ทีท่ำ่นไมต่อ้งกำรไดร้ับบรกิำร หำกระหวำ่งเดนิทำง สถำนทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ำมำรถเขำ้ชมได ้ไม่
วำ่ดว้ยสำเหตใุดก็ตำม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่สว่นใดสว่นหนึง่ให ้
ทำ่น เนื่องจำกทำงบรษัิทไดท้ ำกำรจองและถกูเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยแบบเหมำจำ่ยไปลว่งหนำ้ทัง้หมดแลว้ 
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-    กรณีทีท่ำ่นถกูปฎเิสธกำรเดนิทำงเขำ้เมอืง ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ะ
เกดิขึน้ตำมมำ และ จะไมส่ำมำรถคนืเงนิคำ่ทวัรท์ีท่ำ่นช ำระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่ำ่สว่นใดสว่นหนึง่ 

-      หำกวนัเดนิทำง เจำ้หนำ้ทีส่ำยกำรบนิ หรอื ดำ่นตรวจคนออก และ เขำ้เมอืง ตรวจพบ หนังสอื
เดนิทำง 

(พำสปอรต์) ของทำ่นช ำรดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้ำ ขำดไปหนำ้ใดหนำ้หนึง่ มหีนำ้ใดหนำ้หนึง่
หำยไป มกีระดำษหนำ้ใดหนำ้หนึง่หลดุออกมำ มรีอยแยกระหวำ่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทำง เป็นตน้ 
ไมว่ำ่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทำงสำยกำรบนิ หรอื เจำ้หนำ้ทีด่ำ่นตรวจคนออก และ เขำ้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญำต
ใหท้ำ่นเดนิทำงตอ่ไปได ้ดงันัน้กรณุำตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทำงของทำ่นใหอ้ยูใ่นสภำพดอียู่
ตลอดเวลำ ขณะเดนิทำง กรณีช ำรดุ กรณุำตดิตอ่กรมกำรกงสลุกระทรวงกำรตำ่งประเทศเพือ่ท ำหนังสอื
เดนิทำงฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเกำ่ไปอำ้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มำทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยัน
กำรเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทำง หำกทำ่นไดส้ง่เอกสำรมำทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไมแ่ 
(ตัว๋เครือ่งบนิ) ทำ่นสำมำรถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีำ่ใชจ้ำ่ย แตห่ำกออกบตัรโดยสำร (ตัว๋เครือ่งบนิ) 

เรยีบรอ้ยแลว้ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่
ตัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทำงประมำณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บักระบวนกำรและ

ขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

-      เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจำกบตัรโดยสำร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัรำพเิศษ) 
สำยกำรบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคำ้เดนิทำงดว้ยกนั กรณุำเชค็อนิพรอ้ม

กนั และ สำยกำรบนิจะพยำยำมทีส่ดุใหท้ำ่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ำกทีส่ดุ 

-      ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนื่องจำกกำรวำงแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะ
โรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ 
หอ้งพักแบบ 3 ทำ่น (Triple) จะแตกตำ่งกนั บำงโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอำจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไม่

ตดิกนัเสมอไป) 

-      กรณีทีท่ำ่นไมผ่ำ่นดำ่นตรวจคนออก หรอื เขำ้เมอืง (หำ้มไมใ่หเ้ดนิทำงตอ่ ไมว่ำ่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 
ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่ใชจ้ำ่ยใหไ้มว่ำ่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

-      ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่น ้ำมันและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทำง 

-      มัคคเุทศก ์พนักงำน และตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใดๆทัง้ส ิน้แทนบรษัิทผูจั้ด 
นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของผูจั้ดก ำกบัเทำ่นัน้ 

-      บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในกำรไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ , กำร
ยกเลกิบนิ , กำรประทว้ง , กำรนัดหยดุงำน , กำรกอ่กำรจลำจล , ภัยธรรมชำต ิ, กำรน ำสิง่ของผดิ

กฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิท 
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-      บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในกำรไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำยระหวำ่งกำรเดนิทำง 
ไมว่ำ่กรณีใดๆก็ตำม และ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยตำมจรงิ กรณีทำ่นลมืสิง่ของไวท้ี่

โรงแรมและจ ำเป็นตอ้งสง่มำยังจดุหมำยปลำยทำงตำมทีท่ำ่นตอ้งกำร 

-      รำยกำรนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยนัจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจำกไดส้ ำรอง
โรงแรมทีพ่ักในตำ่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่น

ตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม 

** เมือ่ทำ่นช ำระเงนิคำ่ทวัรใ์หก้บัทำงบรษัิทฯแลว้ ไมว่ำ่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตำม ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่
ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนี้แลว้ ** 

ค ำแนะน ำเพิม่เตมิ เกีย่วกบั มำตรำกำรกำรยกเวน้กำรขอวซีำ่ 

จำกมำตรำกำร กำรยกเวน้กำรขอวซีำ่เขำ้ ประเทศญีปุ่่ น ส ำหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทำง
ไทย                                                                                                                            
                                                                                                                                  
      ทีม่คีวำมประสงคเ์พือ่เดนิทำงไปเพือ่ทอ่งเทีย่วในระยะสัน้ไมเ่กนิ 15 วัน ทำ่นจงึควรเตรยีมเอกสำร

เพือ่ยืน่ส ำหรับขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืง เพือ่ยนืยนักำรมคีณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศ เบือ้งตน้ 
ดงัตอ่ไปนี้  

1. หลกัฐำนกำรท ำงำน เชน่ บตัรพนักงำน นำมบตัร จดหมำยรับรองกำรท ำงำนภำษำองักฤษ (กรณี
เดนิทำงคนเดยีว) 

2. หำกเป็นหนังสอืเดนิทำงใหม ่ควรน ำหนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ตดิตวัไปดว้ย 

3. สิง่ทีย่นืยันวำ่ทำ่นจะเดนิทำงไปประเทศเกำหลใีตเ้พือ่ทอ่งเทีย่วจรงิๆ และจะตอ้งกลบัมำปฏบิตังิำนที่
ประเทศไทยแน่นอน เชน่ หนังสอืรับรองกำรท ำงำน บตัรพนักงำน เป็นตน้ 

4. หลกัฐำนกำรเงนิ ในระหวำ่งกำรทอ่งเทีย่วประเทศในตำ่งประเทศ ควรทีจ่ะน ำเงนิสดตดิตวัไปดว้ย
ประมำณ 600 เหรยีญสหรัฐ (USD) หรอื ประมำณ 20,000 บำท ส ำหรับกำรเดนิทำง 5-6 วนั (กรณีไมม่ี
บตัรเครดติกำรด์) หำกมบีตัรเครดติกำรด์ เชน่ Visa Card , American Express , Dinners Club หรอื 
Master Card ควรน ำตดิตวัไปดว้ย หรอืสิง่ทีย่นืยันวำ่ทำ่นสำมำรถรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีอ่ำจเกดิขึน้

ระหวำ่งพ ำนักในตำ่งประเทศได ้

5. ใบรับรองสถำนศกึษำหำกทำ่นยังอยูใ่นระหวำ่งกำรศกึษำ หรอืบตัรนักศกึษำ และควรเดนิทำงกบั
ผูป้กครองทีม่นีำมสกลุเดยีวกนัจะดทีีส่ดุ 

6. กรณีผูเ้ยำว ์อำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปี เดนิทำงกบับคุคลอืน่ (คนละนำมสกลุ) หรอื เดนิทำงไปกบับคุคลอืน่ 
จ ำเป็นตอ้งถอื หนังสอืยนิยอมใหผู้เ้ยำวเ์ดนิทำงไปตำ่งประเทศ ทีอ่อกโดยส ำนักงำนเขตทอ้งถิน่ทีอ่ยู่
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อำศยั โดยมผีูป้กครอง (นำมสกลุเดยีวกนั) ลงนำมยนิยอมตอ่หนำ้พนักงำนเจำ้หนำ้ที ่พรอ้มตรำประทับ 
(ฉบบัจรงิ) 

7. ควรแตง่กำยดว้ยชดุสภุำพ มดิชดิ ลกัษณะเหมอืนนักทอ่งเทีย่วทัว่ไป ไมค่วรสวมรองเทำ้แตะ 

8. ตัว๋เครือ่งบนิขำไป และ กลบั (ทำงบรษัิทฯ จัดเตรยีมใหทุ้กทำ่นในซองเอกสำร ณ วนัเดนิทำง) 
9. ชือ่ ทีอ่ยู ่(โรงแรม) และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศตำ่งประเทศ (ทำงบรษัิทฯ 

จัดเตรยีมใหท้กุทำ่นในซองเอกสำร ณ วันเดนิทำง) 

10. โปรแกรมกำรทอ่งเทีย่ว และ สถำนทีท่อ่งเทีย่วส ำคญั ผูเ้ดนิทำงควรทรำบขอ้มลูเบือ้งตน้เพรำะ
เจำ้หนำ้ทีด่ำ่นตรวจคนเขำ้เมอืงอำจสุม่ถำมขอ้มลูได ้

  

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

  

  

  

  

 


