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รหัสโปรแกรมทวัร์  CTS22  KASIPRUK 5D3N OCT18-XJ-W65 

ทัวร์ญี่ปุ่น บินดึก กลับกลางวัน (5D3N) 
“JAPAN HOKKAIDO” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 
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บินด้วยสายการบิน แอร์เอเซียเอ็กซ ์(XJ) : ขึ้นเครื่องสนามบินดอนเมือง (DMK) 

XJ 620 DMK(กรุงเทพ) - CTS(ชิโตเสะ) 23.55 – 08.40 

XJ 621 CTS(ชิโตเสะ)- DMK(กรุงเทพ) 09.55 – 15.10 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ น) และ ถือขึ นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

วันที่ 1      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                 (-/-/-) 
 

21.00  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย  อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ฯ คอยให้การต้อนรับ อ้านวยความสะดวกตลอดขั นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค้าแนะน้าเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

23.55  น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Air Asia X 

เที่ยวบินที ่XJ620 บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง 

** ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินโดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ น) และ ถือขึ น
เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ้ากัดจ้านวนชิ น แต่ทั งนี เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อ
ท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) กรณีต้องการซื อน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดลงใต้ท้องเครื่องบินเพิ่ม 
จ้าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ** 

 
 

 วันที่ 2 
      ชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรก จิโกกุดานิ -  สวนหมีโชวะ –  กระเช้าอุสุซัง -                      

     ทะเลสาบโทยะ – นิเซโกะ (พิเศษ โรงแรมอาบน้้าแร่ธรรมชาติ)                               (-/L/D)                          
08.40  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น 
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  ** ตามเวลาท้องถิ่น เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด

หมายเวลา ** ทุกท่านผ่านขั นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย น้าเข้าสู่ที่พัก 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ตสึ (Noboribetsu) เป็นเมืองในกิ่งจงัหวัดอิบุริ ในจังหวัดฮอกไกโด ของ 

ประเทศญี่ปุ่น จัดตั งในฐานะต้าบล เมื่อ ค.ศ. 1961 ตั งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของนครซัปโปโร นอกจากนี เมือง 

ยังกินพื นที่ของอุทยานแห่งชาติชิโกะสึ - โทยะ บางส่วนด้วย เนื่องด้วยตัวเมืองเป็นเมืองที่ตั งอยู่บนปากแม่น ้า  

ดังนั นจึงมีพื นที่ค่อนข้างแคบ ซึ่งห่างจากชายฝั่งราว 6 กิโลเมตร ยังเป็นท่ีตั งของ โนะโบะริเบะส-ึออนเซ็น ที่ผู้คน 

สามารถเพลิดเพลินกับน ้าพุร้อนจ้านวนมาก โดยท่ีนี่เป็นหนึ่งในรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงมากในประเทศญี่ปุ่น และถือ 

เป็น "เมืองน ้าพุร้อน" ที่ใหญ่ที่สุดในในฮอกไกโด ซึ่งสถานที่แห่งนี  ยังเป็นที่ตั งของ หุบเขานรก จิโกกุดานิ  

นอกจากนี  โนโบริเบ็ตสึ ยังเป็นท่ีตั งของอุทยานหมีสีน ้าตาล ซึ่งเป็นหมีเฉพาะถิ่นของฮกไกโด ซึ่งหมีสีน ้าตาล ที่ 

ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองนี อีกด้วย   

น้าท่านเดินทางสู่ หุบเขานรก จิโกกุดานิ (Jikokudani) มีความหมายว่าหุบเขาผานรก หุบเขาผานรก แห่งนี เกิด 

จากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน ้าพุร้อนและบ่อโคลนเดือด อันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ช่ัว 

กัลป์ อุดมไปด้วยแร่ก้ามะถันซ่ึงเกิดจากความร้อนใต้ดิน บริเวณด้านบนของผิวดินจะมีแร่ก้ามะถันสีเหลืองเป็น 

จ้านวนมากสวยงามแปลกตาแบบที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน  

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย ท่านเดินทางสู่  สวนหมีโชวะชินซัง ปาร์ค (Showa Shinzan Park) น้าท่านนั่งกระเช้าอุสุซัง (Usuzan 

Ropeway) สู่ ภูเขาไฟอุสึ (Mt. Usuzan) (ขอสงวนไม่ขึ นในกรณีที่อากาศไม่เอื ออ้านวย) ชมภูเขาไฟโชวะชินซัน 

(Showa Shinzan) เป็นภูเขาไฟที่เกิดขึ นใหม่มีอายุน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เกิดขึ นจากการเกิดแผ่นดินไหวและ

ก่อตัวขึ นบนพื นที่ราบทุ่งข้าวสาลี สูง 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 สมัยจักรรพรรดิโชวะ ปัจจุบันยังคงมี

ควันก้ามะถันลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟ ตั งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟอุสุ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น

อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ ให้ท่านชมและบันทึกภาพเป็นที่ระลึก 

น้าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ (Enoshima) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 

กิโลเมตร เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ ซึ่งเกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปีมาแล้ว ซึ่งทะเลสาบที่

เกิดจากระเบิดครั งนั นได้แก่ ทะเลสาบชิค็อทสึ (Lake Shikotsu) ทะเลสาบคัททะระ (Lake Kattara) ทะเลสาบ

ฮังเง็ตสึ (Lake Hangetsu) และทะเลสาบโทยะ ในบรรดาทะเลสาบที่เกิดขึ นนั น ทะเลสาบโทยะ ถือว่าเป็น
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ทะเลสาบที่มีธรรมชาติที่สวยงามมากกว่าแห่งอื่นด้วยมีภูเขาไฟอยู่กลางทะเลสาบ รอบบริเวณทะเลสาบโทยะมี

แหล่งอาบน ้าแร่ชั นดีให้ได้แช่กันอีกด้วย และทะเลสาบแห่งนี มีความพิเศษตรงท่ีน ้าจะไม่แข็งตัวในช่วงฤดูหนาว ใน

หน้าร้อน อากาศก็เย็นสบาย เหมาะส้าหรับเดินเล่น ปั่นจักรยาน หรือล่องเรือชมทิวทัศน์อันงดงาม 

ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่าน สู่โรงแรมที่นิเซโกะ 

ค่้า      บริการอาหารค่้า ณ โรงแรมที่พัก 
ที่พัก       NISEKO NORTHERN ANNUPURI HOTEL หรือเทียบเท่า 

จากน ัน้ อสิระใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แร ่ออนเซ็นธรรมชาต ิซึง่ชาวญีปุ่่ นมคีวามเชือ่
วา่หากไดแ้ช่น า้แรอ่อนเซ็น ธรรมชาตนิีแ้ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณเปลง่ปล ัง่ สวยงาม และช่วยให้
ระบบการหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น้าท่านเดินทางสู่ โอตารุ(Otaru) เป็นเมืองเล็กๆ ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซัปโปโรห่างออกไป       

         ประมาณ 40 กิโลเมตร เป็นเมืองท่าเล็กๆ อีกเมืองหนึ่ง ในอดีตเป็นท่าเรือที่คึกคักในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่  

 20 เรือล้าใหญ่จะถ่ายสินค้าลงเรือล้าเล็กและล้าเลียงไปตามคลอง ต่อมาเมื่อมีสิ่งอ้านวยความสะดวกที่ทันสมัยมา 

 ขึ น ก็สามารถขนส่งสินค้าผ่านเรือล้าใหญ่โดยตรงได้เลย  จนมาถึงช่วงปี ค.ศ.1980ที่บริเวณคลองแห่งนี ได้รับการ 

 บูรณะให้สวยงามขึ นจนน่าเที่ยวมากขึ น  ส่วนโกดังริมคลองต่างๆก็เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และ 

 ชื่อเสียง ให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบ คลองโอตารุ (Otaru Canal) อันสวยงามน่าประทับใจ  

 คลองโอตารุเป็นคลองที่เกิดขึ นจากการถมทะเล สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือ 

วันที่ 3 
นิเซโกะ – โอตารุ –พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – โรงงานช็อกโกแลต       
-  DUTY FREE - อิออน มอลล์ –                                                                               (B/L/-)                                                     
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 ใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองครึ่งหนึ่งเป็นถนนส้าหรับนักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป็น 

 อาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกนั่นเอง อิสระ 

 ให้ท่านเดินเล่นชมความสวยงามน่ารักของ ถนนคนเดิน คลองโอตารุ (Walk Street of Otaru Canal) 

 น้าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี (Music Box Museum) ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่อง 

 ดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั งยังสามารถเลือกคิดแบบท้า 

 กล่องดนตรีในสไตล์ของตัวเองขึ นมาเป็นท่ีระลึกหรือเป็นของฝากให้คนรักได้อีกด้วย 

 น้าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว (Glass Museum) โดยการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงท้าให้ 

 เครื่องแก้วที่ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกต่างกัน  

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (Sapporo) เป็นศูนย์กลางของกิ่งจังหวัดอิชิกะริ ในจังหวัดฮอกไกโด ประเทศ

ญี่ปุ่น เป็นศูนย์กลางความเจริญของเกาะ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ และเป็นหนึ่งในเมืองใหม่ที่สุดใน

ญี่ปุ่น มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน แต่เมื่อปี ค.ศ. 1857 (พ.ศ. 2400) มีประชากรยุคบุกเบิกเพียง 7 คน ในช่วง

ต้นของยุคเมจิ ขณะนั นเพิ่งเริ่มก่อตั งเขตการปกครองฮอกไกโด และซัปโปโรถูกเลือกเป็นศูนย์กลางการจัดการ

และพัฒนา ตามค้าแนะน้าของผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา ท้าให้ซัปโปโรถูกสร้างขึ นบนพื นฐานแบบอเมริกา

เหนือ จึงมีการสร้างระบบถนนแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงาม 

 น้าท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต (Chocolate Factory) ที่หมู่บ้านอิชิยะซึ่งเป็นแหล่งผลิต ช็อกโกแลตที่ มี

ชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื อช็อกโกแลตต่างๆและที่พลาดไม่ได้เลยคอื  ช็อกโกแลตสีขาวแด่คน

รัก (ShIroi Koibito) ซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่ขึ นชื่อที่สุดของที่นี่เลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศ

โดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงาม สไตล์ยุโรป นอกจากนี ท่านจะได้เลือกซื อช็อคโกแลตที่หาซื อที่ไหน

ไม่ได้ และท่านก็ยังจะได้ชมประวัติความเป็นมาของโรงงานอีกด้วย 

 น้าท่านเดินทางสู่ ร้านค้า Duty Free ให้ท่านได้ซื อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น เครื่องส้าอางค์ โฟ

มล้างหน้า วิตามินต่างๆ เซร่ัม คอลลาเจน ฯลฯ 

 น้าท่านช้อปป้ิง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อิออน มอลล์ (Aeon Mall) เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมใน ห มู่

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า  150 ร้าน

จ้าหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี ยังมีร้านเสื อผ้าแฟชั่น ม ากม า ย  เ ช่ น 
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MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกต ขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่ง

บางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าส้าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มีให้ เลือกมากมายจ้าหน่าย

อาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร 

 จากนั นน้าท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก    

      อิสระอาหารค่้า เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว  
ที่พัก       KARAKSA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

 

  

 
 

วันที่ 4 โจซังเค – สะพานแขวนฟุตามิ – เขื่อนโฮเฮเคียว - มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ท้าเนียบรัฐบาลเก่าฮ
อกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – ทานุกิโคจิ – ซัปโปโร- ทานป ู3 ชนดิ      (B/-/L) 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองโจซังเค เป็นเมืองที่มีแหล่งออนเซ็นขึ นช่ือที่สุดในฮอกไกโด เพราะไม่ไกลจากซัปโปโร  

      มีที่พักสวยงามท่ามกลางธรรมชาติ โดยเฉพาะช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ผู้คนจะนิยมไปเดินเขาชมธรรมชาติกันอย่าง    
คับคั่ง 
น้าท่านเดินทางสู่ สะพานแขวนฟุตามิ (Jozankei Futami Suspension Bridge) เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
ที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันงดงามจากทั ง 2 ฟากฝั่ง เราสามารถนั่งกระเช้าขึ นไปชมใบไม้เปลี่ยนสีจากบนยอด
เขาได ้                  
น้าท่านสู่ เขื่อนโฮเฮเคียว สัมผัสความยิ่งใหญ่ของเขื่อนคอนกรีตโค้งมีความสูงถึง 102.5 เมตร   สร้างเสร็จ
สมบูรณ์ในปีค.ศ.1972 โดยมีจุดประสงค์เพื่อบริหารจัดการน้้าของแม่น ้าโฮเฮและผลิตกระแสไฟฟ้า เขื่อนนี ถือเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวขึ นชื่อแห่งหนึ่งของเมือง อีกทั งยังเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงที่ขึ นชื่ออย่างมากอีก
ด้วย 

เที่ยง       อิสระอาหารค่้า เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว  
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น้าท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์

เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo 

เพียบพร้อมด้วยสินค้าส้าหรับทุกคนตั งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทั่วไป  

ถัดไปจากห้างสรรพสินค้ายังมีโรงภาพยนตร์ Humax Cinema เปิดให้บริการ 

น้าท่านเดินทางสู่ ท้าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) เริ่มก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. 

2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ท้ามาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโท

โยชิร่า ตึกนี ผ่านการใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามที่เห็นนั นได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจาก

ถูกไฟไหม้เม่ือปี พ.ศ. 2454 แต่ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รับการขึ น

ทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมส้าคัญของชาติเม่ือปีพ.ศ. 2512  

น้าท่านเดินทางสู่ หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีก
สัญลักษณ์ที่ส้าคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย 
ฮอกไกโด แต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยัง
สามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับการขึ นทะเบียน ให้เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมที่ส้าคัญอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น                                                  
น้าท่านเดินทางสู่ ย่านเก่า ทานุกิโคจิ (Tanukikoji Old Town) เป็นแหล่งช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินท่ี มี
หลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้าตั งขวางใน
แนวตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin                                         ได้เวลา
อันสมควร น้าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก   

ค่้า              บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  พิเศษ !! เมนูบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างปู 3 ชนิด ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ และ                                    
      อาหารทะเลนานาชนิด !! ซาชิม และ ซูชิหน้าต่างๆ                                                                               ได้ 
      เวลาอันสมควร น้าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก                    

ที่พัก           KARAKSA HOTEL หรือเทียบเท่า                                                                                             

 
                                                                                                        

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  CTS22  KASIPRUK 5D3N OCT18-XJ-W65 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
    อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยมีหัวหน้าทัวร์คอยให้ค้าแนะน้าก่อนการเดินทาง ทั งนี  ทานควรเตรียม

ความพร้อม วางแผนการเดินทางมาเบื องต้นก่อน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาการเดินทางท่องเที่ยวของท่านเอง 

- อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR Tower) เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ ซัปโปโร เป็นทั ง
ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีร้าน BIG CAMERA จ้าหน่ายกล้องดิจิตอล , 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ , ร้าน100 เยน , ร้าน UNIQLO ขายเสื อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น , ร้าน MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครื่องส้าอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั งอยู่ที่ชั น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three 
Eight) ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั งกลางวันกลางคืน 
โดยเฉพาะยามค่้าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตั งอยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึก ย่านซูซูกิโนะ ส่อง
สว่างที่จุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งท่ีชั น 10 เป็นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือก
ชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ (ไม่รวมตั๋วขึ น จุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)  
- ตลาดปลานิโจ (Niji Fish Market) ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี  สร้างขึ น
เม่ือปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี รู้จักกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตว์ทะเลที่จับได้ส่วน
ใหญ่จะหาได้จากทะเลแถบนี ทั งสิ น ซึ่งจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซื อที่ ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกค้าส่วนใหญ่จะมี
ทั งนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบ้านเข้า มาจับจ่ายใช้สอยกันเสมอ ที่นี่ยังขึ นชื่อเรื่อง ไข่
หอยเม่นและไข่ปลาแซลมอน 
- ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ตั งอยู่ในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลงมา
ทางใต้ของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร 
โดยเฉพาะในยามค่้าคืนที่มีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสันต่างๆ บนตึกที่ตั งอยู่ในย่านแห่งนี  นอกจากนั นยัง
เป็นแหล่งช้อปป้ิง ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรีต่างๆ ทั งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถาน
อาบอบนวด มากกว่า 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานท่ีแห่งนี 
อิสระอาหารกลางวัน และ ค่้าเพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว 

ที่พัก           KARAKSA HOTEL หรือเทียบเท่า         

 

 

 

 

 

วันที่ 5    อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน                                (B/-/-) 
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วันที่ 6    สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)                                                                    (B/-/-) 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.55  น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X 

เที่ยวบินที ่XJ620 บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง 

ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง  

15.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความ

ประทับใจ     

 

****************************************************************** 

 

** หากลูกค้าท่านใดที่จ้าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษัท ทุกครั้งก่อนท้าการออกตัว๋เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบ

ในวันจองทัวร์ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 
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ก้าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี) 

อัตราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ ่
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี) 

อัตราเด็ก ท่าน
ละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

อัตรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เครื่องบิน

อัตรา  
ท่านละ 

วันเดินทางเดือนกันยายน 2561 
17 - 22 กนัยายน 61 33,999 33,999 33,999 8,000 19,900 

24 - 29 กนัยายน 61 34,999 34,999 34,999 8,000 19,900 

วันเดินทางเดือนตุลาคม 2561 
01 – 06 ตลุาคม 61 37,999 37,999 37,999 8,000 21,900 

08 – 13 ตลุาคม 61 39,999 39,999 39,999 9,000 23,900 

22 – 27 ตลุาคม 61 39,999 39,999 39,999 9,000 23,900 

 

** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ 

(Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกวา่นี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน) 
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** ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น ไม่

จ้าเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพ้านักได้ไมเ่กิน 15 วัน ต่อครั้ง **  

 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตรานี้เฉพาะนักทอ่งเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทวัร์ ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อัตราค่าบริการนี้ รวม 
✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง  

  อัตราค่าบริการระบุ 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ   

  ลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ้ากัด 

  จ้านวนชิ น แต่ทั งนี เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 

✓ ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา  

   หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท้าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป  

   เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ 

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะชี แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    

✓ ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าเบี ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข   

  ตามกรรมธรรม์)  
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน

ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 

1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั งนี ท่านสามารถให้มากกว่านี ได้ตาม

ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่

สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั นๆก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท้าได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับสายการบิน 

และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ท่ีสายการบินเป็นผู้ก้าหนด 

× ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช้าระเงิน 
• กรุณาท้าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจ้าท่านละ 15,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 

2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี  กรุณาช้าระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั น โดยระบบจะยกเลิก

อัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก้าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม 

ท่านจ้าเป็นต้องท้าจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล้าดับ 

เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจ้านวนจ้ากัด  

• กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆใน

กรณีที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
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• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช้าระแล้ว 
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช้าระแล้ว 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช้าระมาแล้วทั งหมดทั งนี  
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช้าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน้าเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การส้ารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น เช่น สถานทูต

ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนอ

อกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริงทั งหมด ทั งนี ขึ นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นส้าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ

ด้าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ นจริงส้าหรับการด้าเนินการจองครั งแรก ตามจ้านวนครั งท่ีเปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น 

 

เง่ือนไขส้าคัญอื่นๆที่ทา่นควรทราบก่อนการเดินทาง 
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ้าเป็นต้องมีขึ นต่้า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต่้ากว่าก้าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช้าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน 

เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั ง ทั งนี  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

เป็นกรณีพิเศษทุกครั งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

• กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ 

เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั งนี ขึ นอยู่
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กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส้าคัญเท่านั น สิ่งส้าคัญ ท่านจ้าเป็นต้องมาถึง

สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นใดๆทั งสิ น   

• กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 

วันก่อนการเดินทาง หรือตั งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า 

กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ นกับผู้เดินทาง  

• กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากช้าระเงินกรณีที่

ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

• กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด้าเนินการส่งส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตร

โดยสาร 

• หลังจากท่านช้าระค่าทัวร์ครบตามจ้านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน้าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้

ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

• อัตราทัวร์นี  เป็นอัตราส้าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ 

กลับส่วนใดได้ จ้าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก้าหนดการเท่านั น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

เป็นกรณีพิเศษ 

• ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่า

ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบ ุ

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  

• การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติส้าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผู้ให้บริการจะต้องหวังสินน ้าใจ

เล็กๆน้อยๆ เป็นเร่ืองปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี เพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
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กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบน

หิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท้าให้ระคายเคืองตาได้ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี ทางบริษัทจะ

ค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ หากกรณีที่จ้าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั งนี  เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัท

จึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  

หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท้าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั งหมดแล้ว 

• กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ นตามมา และ จะ

ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช้าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช้ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น ทาง

สายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง  มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั นกรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช้ารุด กรุณาติดต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท้าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย 

พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัท

เรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่แ (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว

เครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริงทั งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋ว

เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั งนี ขึ นอยู่กับกระบวนการและขั นตอนของแต่ละคณะ 

• เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน

สิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายาม

ที่สุดให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด  
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• ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง

อาจท้าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง

กัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

• กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงทั งสิ น 

• ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ นก่อนวันเดินทาง  

• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใดๆทั งสิ นแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั น 

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัท  

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายังจุดหมาย

ปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

• รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช้าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดน้ีแล้ว* 

 

** ขอขอบพระคุณทกุท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


