
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  PJP034 HOKKAIDO ASAHISAWA HILL 5D3N MAR19-TG-W41 

 

     โปรแกรมการเดนิทาง B L D โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ-ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ 

TG670 23.45-08.30+1 
    

2 ชโิทเซ-่อะซาฮกิาวะ-หมู่บา้นราเมง-สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ-
ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิเฮวะ-ออิอน มอลล ์

 

 

  ART ASAHIKAWA 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 ลานสกชีกิไิซ-เมอืงทา่โอตาร-ุคลองโอตาร-ุพพิธิภณัฑ์    MYSTAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

บนเครือ่ง 
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หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนทําการจองและขอความกรุณาใหท้่านซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภทที่
สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็น
การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง 

ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยู่เหนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผล
เชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ปประมาณ 7-10 

วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

วนัที ่1  กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ - ชโิทเซ ่(ฮอกไกโด) 
20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาระหวา่งประเทศช ัน้4 สนามบนิสวุรรณภูมปิระตู

ทางเขา้หมายเลข 2 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทรอใหก้าร

ตอ้งรับ พรอ้มทัง้แจกเอกสารในการเดนิทางและอํานวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเซ ่โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG670  
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ชัว่โมง)  

 

 
 
 
 

 
วนัที ่2 ชโิทเซ-่อะซาฮกิาวะ-หมูบ่า้นราเมง-สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ-ชอ้ปป้ิงถนนคน

เดนิเฮวะ-ออิอน มอลล ์
08.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิชโิทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาทีญ่ีปุ่่ น เร็ว

กว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ ***
สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม ้เขา้

ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรับและจับ *** 
นําท่านเดนิทางสู่ อะซาฮคิาวะ (Asahikawa) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด รอง

จากเมอืงซปัโปโร เป็นเมอืงหนึง่ในบรเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมอืงแหง่นี้อดุมไปดว้ย
แมน้ํ่าลําธารหลายสายและลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา และยังเป็นเมอืงทีห่นาวทีส่ดุของญีปุ่่ น นําท่าน
เดนิทางสู ่“หมูบ่า้นราเมง” หมูบ่า้นราเมนอะซาฮคิาวะ ไดถ้อืกําเนดิขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวม

รา้นราเมนชือ่ดังของเมอืงอาซาฮคิาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดยีว เสมอืน
หมู่บา้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดังขัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว และยังมีหอ้งเล็กๆทีจั่ดแสดงประวัตคิวาม

เป็นมาของหมูบ่า้นแหง่นี้ใหสํ้าหรับผูท้ีส่นใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย นอกจากนี้ราเมนยังมวีัฒนธรรม
การทานทีนั่กทอ่งเทีย่วอยา่งเราควรรูเ้พือ่ทีจ่ะไดเ้ขา้ใจคนญีปุ่่ นมากขึน้นัน้คอืเวลาทานหา้มคบี

กลอ่งดนตร ีโรงเป่าแกว้คติาอชิ-ิJTC -MITSUI OUTLET   

4 เนนิเขาพระพุทธเจา้-โรงเบยีรซ์ปัโปโร-หอนาฬกิาประจํา
เมอืง-สวนโอโดร-ิอาคารทีว่า่การของ ฮอกไกโดหลงัเกา่-
อสิระชอ้ปป้ิงย่านทานูกโิคจ-ิซซูกูโิน๊ะ(เมนพูเิศษ !! ชาบ ู

บฟุเฟ่ตข์าป)ู 

   MYSTAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

5 ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ – กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  
TG671 10.30-15.30 

    

 บนเครือ่ง 
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เสน้มาใสช่อ้นกอ่นแลว้คอ่ยทาน แตต่อ้งใชต้ะเกยีบคบีเสน้และเครือ่งเคยีงแลว้เอาเขา้ปากเลย 
ชอ้นมไีวสํ้าหรับซดน้ําซปุเทา่นัน้ และถา้ราเมนรา้นไหนอรอ่ยมากๆคนญีปุ่่ นก็จะไม่เหนียมอายที่

จะยกชามสด เสยีงดังเป็นการใหส้ัญญาณกับพ่อครัวว่า “ราเมนอร่อยมากกก” ยิง่ดังเท่าไหร่ยิง่
อรอ่ยเทา่นัน้  

เทีย่ง ใหท้า่นเลอืกชมิราเมงรา้นดงั ณ หมูบ่า้นราเมง ตามอธัยาศยั 
นําทา่นชม สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตวท์ีม่ชี ือ่เสยีงในแถบรอบ
นอกของเมอืงอะซาฮกิาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชม

สัตวน์านาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ทีไ่ม่เหมอืนสวนสัตวแ์ห่งอืน่ ๆ ไฮไลท ์
ไดแ้ก ่การเดนิขบวนพาเหรดของเหลา่เพนกวิน้ และโดมแกว้ขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซน

หมีขัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน ในส่วนของนิทรรศการจะแสดง
เกีย่วกับสตัวป่์าพืน้เมอืงของฮอกไกโด เชน่ กวาง นกอนิทร ีเครน หมาป่า และสตัวอ์ืน่ ๆ จากทั่ว
ทกุมมุโลก เชน่ หมขีัว้โลก ลงิ แมวใหญ ่และยรีาฟ  

 
 

 
 

 
 
 

 
จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงยา่นใจกลางเมอืงบรเิวณชอ้ปป้ิงยา่นถนนเฮวะ (Heiwa Dori) เป็น

ถนนคนเดนิหลักของเมืองอะซาฮกิาวะ สองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทั่วไป หา้งสรรพสนิคา้ 
รา้นแบรนด์เนม และในฤดูรอ้นจะมีแผงขายของสด ผักผลไม ้และอื่น ๆ มาเปิดขายกันอย่าง

คกึคัก ซึง่ถนนแหง่นี้เป็นแนวแบง่เขตระหวา่งยา่นธรุกจิทางฝ่ังตะวันออก กับยา่นรา้นอาหาร และ
คลับ บาร ์ทางฝ่ังตะวันตก เริม่เปิดตัง้แตปี่ 1972 นับเป็นแห่งแรกของญีปุ่่ นทีจั่ดใหเ้ป็นถนนคน
เดนิแบบถาวร และยังมรีะบบทําความรอ้นทีพ่ืน้เพือ่ไมใ่หน้ํ้าแข็งจับจนลืน่ในชว่งฤดหูนาวอกีดว้ย 

และทา่นสามารถเดนิขา้มฝ่ังถนนมายัง ออิอนมอลล ์(Aeon Mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมใน
หมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่ น  มีรา้นคา้ที่

หลากหลายมากกว่า 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น 
นอกจากนี้ยังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชั่นมากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom 
games arcade และซุปเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึง่บางรา้นไม่ตอ้งเสยีภาษีสนิคา้

สําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิส่วนรา้นอาหารก็มีใหเ้ลือกมากมายจําหน่ายอาหารหลาย
ประเภท รา้นกาแฟ และศนูยอ์าหารบรกิาร 

เย็น อสิระอาหารคํา่ ภายในศนูยอ์าหารของออิอน มอลล ์
 พกัที ่ART ASAHIKAWA หรอืระดบัเดยีวกนั 
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วนัที ่3 ลานสกชีกิไิซ-เมอืงทา่โอตารุ-คลองโอตารุ-พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีโรงเป่า
แกว้คติาอชิ-ิJTC -MITSUI OUTLET   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (1) 
จากนัน้นําท่านสู ่ลานสกชีกิไิซ (Shikisai no oka) เนินทีร่าบกวา้งใหญ่ทีม่โีรลคุงและโรลจัง 

เป็นหุ่นฟางขนาดใหญ่ ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของลานสกีแห่งนี้ ท่านสามารถสนุกสนานกับลาน
กจิกรรมทีม่ีบรกิารอยู่ทีน่ี่ ทัง้แบบ Snow Raft เรอืยางขนาดใหญ่ทีส่ามารถน่ังเป็นกลุ่ม หรือ

เดีย่ว ไหลลงจากเนนิตามเนนิเขาทีกํ่าหนด และยังม ีBanana Boat ทีล่ากดว้ยสโนวโมบวิทีล่าก
ซกิแซกตามสันเนิน สรา้งความสนุกสนานตืน่เตน้ไดม้ากเลยทเีดยีว และ Sled สําหรับพาหนะ

ส่วนตัว ที่ไหล่ลงจากเนินสูง โดยใชข้าของผูเ้ล่นในการบังคับทศิทางความชา้เร็ว และยังมี
กจิกรรมหมิะต่างๆ เช่น ขับรถสโนวโ์มบวิ (ราคาไม่รวมอุปกรณ์เครือ่งเล่นต่างๆ) และนําท่าน
เดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุเมอืงทา่ทีเ่จรญิรุง่เรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษ

ที ่19 ถงึ 20 และยังเป็นเมอืงมชีือ่เสยีงเกีย่วกับการทําเครือ่งแกว้ทีส่วยงาม และมสีไตลร์ูปทรง
อันเป็นเอกลักษณ์   

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่งแบบ  JAPANESE SET (2) 

นําทา่นชม คลองโอตาร ุสญัลักษณ์ของเมอืงโอตารทุีไ่ดร้ับความนิยมถ่ายภาพ มฉีากหลังเป็น 

หลังคาอาคารกอ่อฐิแดง โดยคลองโอตารสุรา้งเสร็จในปี 1923 ถอืวา่เป็นคลองทีเ่กดิจากการถม
ทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถา่ย สนิคา้จากเรอืใหญ่ ลงสูเ่รอืขนถ่าย แลว้นําสนิคา้มาเก็บไวภ้ายใน
โกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลองครึง่หนึ่งทําเป็นถนนหลวงสาย 17 ส่วนที่เหลือไว ้

ครึง่หนึง่ก็ไดทํ้าการปรับปรุงเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว ทัง้ยังปรับปรุงทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอฐิสี

แดง อสิระใหท้า่นรปูเป็นทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงโอตารุตามอัธยาศัย เชน่ 

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้ ทีร่วบรวมกลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้อันงดงามและหา
ยากไวม้ากมาย ทา่นสามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืงงานฝีมอืตา่ง ๆ อาทเิชน่ ตุ๊กตา
แกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกับรา้นขายกล่องดนตรี  ซึง่มกีล่องดนตรขีนาดเล็กไป

จนถงึขนาดใหญ ่โดยทา่นสามารถเลอืกเพลงตา่ง ๆ ไดด้ว้ยตัวของท่านเอง รา้นขายเครือ่งแกว้ 
ทีม่ีตัง้แต่กระดิง่แกว้อันจิว๋ไปจนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนมอบต่างๆ ทีท่่านสามารถชมิตามใจ

ชอบโดยเฉพาะรา้น KITAKARO ซึง่มขีนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหม่ๆ ใหอ้ร่อยจนลมือว้นกัน
เลยทเีดยีว และเหมาะทีจ่ะซือ้ของฝากเป็นอยา่งด ี และยังมอีกีหนึง่รา้นทีท่า่นตอ้งมเีวลากับรา้น

นี้ คอืรา้น LeTAO  รา้นชสีเคก้แสนอรอ่ย ดว้ยบรรยากาศในรา้นตกแตง่ดว้ยไมท้ีแ่สนอบอุน่ ขับ
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กล่อมดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบ๊อกซ ์นําท่านสู ่JTC DUTY FREE อสิระใหท้่านเลอืกซือ้
สนิคา้ปลอดภาษี เชน่ เสือ้ผา้ น้ําหอม ตามอัธยาศัย และนําท่านเดนิทางสู ่MITSUI OUTLET 

PARK เอา้ทเ์ลทซึง่เปิดตัวเป็นครัง้แรกในฮอกไกโด เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทุกคนตัง้แต่
แบรนดช์ัน้นําจากต่างประเทศ สนิคา้แฟชั่นหญงิชาย และเด็ก จนถงึอุปกรณ์กฬีาและกจิกรรม

กลางแจง้และสนิคา้ทั่วไป ประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 130 แบรนด ์ซึง่ในบรรดาแบรนดด์ังเหลา่นี้ 
จะมถีงึ 58 แบรนดท์ีเ่ป็นแบรนด์ทีเ่พิง่เปิดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนดท์ี่เปิดตัวเป็นครัง้
แรกในประเทศญี่ปุ่ น  นอกจากนี้ภายในหา้งยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ที่จุได  ้650 ที่น่ัง 

เชน่เดยีวกับ Hokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์ 
เย็น    อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 

พกัที ่ MYSTAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
(ทีพ่กัใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิงและรถไฟฟ้า) 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

วนัที ่4  เนนิเขาพระพทุธเจา้-โรงเบยีรซ์ปัโปโร-อาคารทีว่า่การของฮอกไกโดหลงั
เกา่-หอนาฬกิาประจําเมอืง-สวนโอโดร-ิอสิระชอ้ปป้ิงยา่นทานูกโิคจ-ิซูซูก ิ
โนะ๊(เมนูพเิศษ !! ชาบ ูบุฟเฟ่ตข์าปู) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 
 จากน่ันนําทา่นเดนิทางสู ่UNSEEN OF SAPPORO ไฮไลท!์!! 

Hill of the Buddha หรอืเนนิเขาพระพุทธเจา้  ทีเ่ป็นฝีมอืการ
ออกแบบและสรา้งสรรโดยสถาปนิกชือ่ดังของญี่ปุ่ น ทะดะโอะ 

อันโดะ (Tadao Ando) มีจุดประสงค์เพื่อเป็นสถานที่สวดมนต์
ภาวนา ในรูปแบบทีแ่ปลกตาและน่าแปลกใจสําหรับบุคคลทั่วไป 
ทะดะโอะไดส้รา้งภูเขาคอนกรีตลอ้มรอบองค์พระเหลือเพียงแต่

เศยีร คอนเซ็ปการออกแบบของทะดะโอะตอ้งการใหผู้เ้ขา้สักการะ
คอ่ยๆ เห็นองคพ์ระพทุธรปูทลีะนอ้ยๆ จากจุดเริม่ตน้ภายนอกทีเ่รา

เห็นเพยีงเศยีรของพระพทุธรปูเทา่นัน้ เมือ่เดนิเขา้มาใกลข้ึน้เรือ่ยๆ 
องคพ์ระก็จะค่อยๆ ปรากฏใหเ้ห็นมากขึน้ จนเมือ่สดุทาง เมือ่ผูม้า

สกัการะแหงนหนา้มองขึน้ไป ก็จะเห็นพระพุทธรูปครบทัง้องค ์ ใน
แต่ละฤดูกาลก็จะใหอ้ารมณ์แตกต่างกันออกไป ฤดูใบไมผ้ลก็ิจะ
รูส้กึไดถ้งึความเขยีวจี ช่วงซัมเมอร์ก็จะเห็นเป็นทุ่งลาเวนเดอร์สี

มว่งออ่นๆ ฤดหูนาวทีห่มิะตกก็จะเห็นเนนิเป็นพรมสขีาว เรยีกไดว้่า
เป็นศลิปะทีร่ังสรรคด์ว้ยธรรมชาตอิยา่งแทจ้รงิ และในบรเิวณใกลเ้คยีงท่านจะไดพ้บกับ รูปปั้นหนิ

โมไอ กลุม่หนิสโตนเฮนจ ์(Stonehenge)  ใหท้า่นไดส้กัการะและอสิระกับการถา่ยรปูตามอัธยาศัย 
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  จากนัน้ทําท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร  
ที่นี่จะนําเสนอประวัติของเบียร์และวิธีการดื่ม  คุณ

สามารถเรยีนรูท้กุอย่างเกีย่วกับเบยีรไ์ดท้ีน่ี่ บรเิวณชัน้
ที่ 2 และ 3 คุณจะเห็นกระบวนการผลิตเบียร์และ

ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเบียร์โดยผ่านทางโปสเตอร์ 
หมอ้ทองแดงทีใ่ชใ้นโรงงานซัปโปโรเป็นตน้  ระหว่าง
การทัวรค์ุณจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกับสิง่ทีน่่าสนใจมากมาย 

เช่น วิธกีารรินเบียร์อย่างถูกวิธี และอาจจะไดล้ิม้รส
เบยีรต์น้ตํารับ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่งเมนู บุฟเฟ่ต ์ชาบู+ปู  (4) 

นําท่านชมอดตีอาคารทีว่่าการของฮอกไกโด (ตึกอิฐ
แดง) เป็นตกึสไตลน์ีโอบารอค มลีักษณะพเิศษทีม่ีหลังคา

ยอดแหลมและกรอบหนา้ต่างเป็นเอกลักษณ์ เปรยีบเสมอืน
อนุสาวรีย์การบุกเบิกของฮอกไกโด ปัจจุบันไดร้ับการขึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ จากนั้นผ่านชม 
หอนาฬิกาประจําเมอืง (CLOCK TOWER) เป็นหอ

นาฬกิาทีดํ่ารงอยู่ในฐานะสัญลักษณ์ของซัปโปโร มหีนา้ปัด
นาฬกิาทัง้สีด่า้นทีทํ่าจากอเมรกิา ปัจจุบันถอืเป็นหอนาฬกิา
ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของญีปุ่่ น และเป็นสถานทีนั่กทอ่งเทีย่วทั่วโลก

รูจั้ก และนิยมถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ และนําท่านไปยังบรเิวณ
สวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Promenade)  ซึง่เป็น

สวนหย่อมขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร มคีวาม
ยามถงึ 1.5 กโิลเมตร  บรเิวณเกาะกลางมีสวนหย่อมขนาด

ใหญ่ และยังเป็นที่ตั ้งของหอคอยส่งสัญญาณซัปโปโร
จากนั้นอสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงที่ย่าน ถนนทานูกโิคจ ิแหล่ง 
ชอ้ปป้ิงเก่าแก่ที่สบืทอดมาตัง้แต่ยุคบุกเบกิ เหมาะสําหรับ

จับจ่ายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโด เป็นชุมชนรา้นคา้
ประมาณ 200 รา้นคา้ ทอดยาวกว่า 1 กโิลเมตรตลอดทิศ

ตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมอืงซัปโปโร เชือ่มต่อ
กันดว้ยหลังคาโครงสรา้งที่รองรับทุกสภาพอากาศ จึง
สามารถใชง้านไดโ้ดยไมต่อ้งกังวลถงึฝนหรอืหมิะแสงแดดเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีเ่ต็มไปดว้ยความ

คกึคักมชีวีติชวีา หรอืจะเดนิเลน่ชมเมอืงที ่ยา่นซูซูกโินะ (Susukino) ทีย่่านกนิดืม่ทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ของเมอืงซปัโปโร  มั่งคั่งดว้ยรา้นคา้และแวดลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารแยะเต็มไปหมด แต่สําหรับ

ราเมน แนะนําตอ้งไปทีซ่อยนี้คอื “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน สามารถเลอืกรา้นตาม
ความชอบ ทัง้ชนดิเสน้ราเมนน้ําซปุรสชาตแิละเครือ่งเคยีงตา่ง ๆ 

เย็น    อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 
นําทา่นพกัที ่MYSTAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที ่5  ซปัโปโร (ชโิทเซ)่-กรุงเทพฯ (สวุรรณภูม)ิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (5) 

นําทานเดนิทางสูส่นามบนิชโิทเซ่ เพือ่เดนิทางกลับสูก่ร ุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ
สัมภาระ 

10.00 น. ออกเดนิทางจากเมอืงซปัโปโร กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG671  



 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  PJP034 HOKKAIDO ASAHISAWA HILL 5D3N MAR19-TG-W41 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง) *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 

   
 
 

 ขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่วว้างใจเลอืกใชบ้รกิารของเรา  

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 
โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

ของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น 

ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง อาทเิช่น เร ิม่งาน 08.00 น. ถงึ
เวลา 20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแตล่ะวนั ไมส่ามารถเพิม่เวลาการใช้

รถบสัได ้ท ัง้นีม้คัคเุทศกแ์ละพนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสภาพ
การจราจร ณ วนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั 

 

กําหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู)่ 

เด็กอายุตํา่กวา่ 2 ปี 
(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

ราคาไมร่วมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

24-28 ม.ค.62 39,999 12,500 10,900 29,999 
14-18 ก.พ.62 42,999 12,500 10,900 32,999 
13-17 ก.พ.62 42,999 12,500 10,900 32,999 
21-25 ก.พ.62 42,999 12,500 10,900 32,999 

28 ก.พ.-04 ม.ีค.62 42,999 12,500 10,900 32,999 
07-11 ม.ีค.62 42,999 12,500 10,900 32,999 
14-18 ม.ีค.62 42,999 12,500 10,900 32,999 

 
สําคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชน์สงูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง

บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 อันเนื่องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นี้จะคาํนงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
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ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้ 
กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวัดหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ 

ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบั ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื่องจากเป็น

คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนือจากโปรแกรม 
 
 
 
 

 เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ตํ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ ี ้กําหนดใหม้ผีูเ้ดนิทาง
ข ัน้ตํา่ 30 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีกํ่าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง 

หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ 
จะไมร่บีผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิภายในประเทศทุก
คร ัง้ 

 
 

 
 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 

หากท่านมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอแนะนําใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภทที่
สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็น

การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง 
ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยู่เหนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผล

เชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางประมาณ 
7-10 วนักอ่นเดนิทาง หากไมม่ ัน่ใจกรณุาสอบถามพนกังานขายโดยตรง  

 
 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 

หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได้ ไมว่า่จะเกดิเหตุการณ์ใดๆ ตอ่
ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปน ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของท่าน หาก

ทา่นถอนตวัออก ทําใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจทําใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดงัน ัน้ ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินญุาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามจํานวนเงนิของ
ราคาทวัร ์ 

 
 การชําระเงนิหมายถงึการยนืยนัจํานวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  

การชําระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจํานวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หากทา่น
ชําระเงนิเขา้มาแล้วจะไม่สามารถเปลีย่นแปลงจํานวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมีความจําเป็นจะต้อง

เปลีย่นแปลงท่านจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้่ายทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึค่าเสยีเวลาในการขาย 
อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จํานวนเงนิมดัจํา ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  

 

 
 
 

  
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน้ํามัน (ยกเวน้หากมกีาร    

ประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากท่านภายหลัง) และเนื่องจากเป็นตั๋ว

กรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 
 น้ําหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 30 กโิลกรัม และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ  

อัตราคา่บรกิารรวม 



 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  PJP034 HOKKAIDO ASAHISAWA HILL 5D3N MAR19-TG-W41 

ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวันทีร่ะบ ุ 

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
อนึง่ เรือ่งของการยนืยนัโรงแรมทีพั่กนัน้ อาจยังไมย่นืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบกรณุา      

ตดิตอ่พนักงานขายเพือ่สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรมระดับ 
เดยีวกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบไดจ้าก
ใบนัดหมายการเดนิทาง แต่หากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้่านทราบว่าบรษัิทฯ จะ

จัดหาโรงแรมในระดับเดยีวกันใหก้ับผูเ้ดนิทางแน่นอน 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ หากสนใจซือ้ประกนัเพิม่เตมิสามารถดรูายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 

 

 

 

 

   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี     
  คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

   คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่ 
กรณี ประเทศญีปุ่่ น ในกรณีมกีารประกาศยกเลกิการยกเวน้การขอวซีา่สําหรับประชากรไทย  

(อันเนื่องจากทางรัฐบาลประเทศญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับพลเมอืง
ไทย โดยสามารถพํานักระยะสัน้ไดไ้มเ่กนิ 15 วัน หากตอ้งยืน่วซีา่ตามเดมิ มคีา่ใชจ้า่ยในการยืน่ขอวซีา่ 

2,000 บาท/ทา่น สําหรับการยืน่ขอ) 
   คา่น้ําหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
   คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

  คา่ทปิคนขับรถและมัคคเุทศน์ทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  
(ชําระทีส่นามบนิในวันเช็คอนิ) คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

 

   
 
 เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

- การชําระมัดจําและชําระสว่นทีเ่หลอื 
  กรณุาสํารองทีน่ั่งและชําระมัดจํา จํานวน 20,000 บาท ต่อท่าน เพือ่สํารองสทิธิใ์นการเดนิทาง 

และชําระส่วนที่เหลอืทัง้หมดก่อนออกเดนิทาง 30 วัน มเิชน่นั้น บรษัิทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลกิการ

เดนิทางโดยอัตโนมัตทิา่นจะโดนยดึมัดจําโดยทีท่า่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้อันเนื่องมาจาก
บรษัิทฯ จําเป็นทีจ่ะตอ้งสํารองจา่ยคา่ใชจ้า่ยในสว่นของทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไปก่อนหนา้นัน้แลว้ หาก

ทา่นสํารองทีน่ั่งนอ้ยกว่า 30 วัน ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจองแลว้ 

กรุณาเตรียมเอกสารสําหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เช่น หนา้พาสปอร์ตเพื่อออกตั๋วหรือคําขอพเิศษ

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการ
ใหบ้รกิาร 
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เพิม่เตมิตา่งๆ  ใหแ้ก่พนักงานขาย และหากท่านชําระเงนิเขา้มาไม่ว่าจะบางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
 
- จํานวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพิม่เติม ยกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากมีผู ้
เดนิทางนอ้ยกว่า 30 ท่าน ซึง่ทําใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ท่านล่วงหนา้

อยา่งนอ้ย 7-10 วันกอ่นออกเดนิทาง และหากไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิ

ทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 
 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ 

อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหนา้ได ้เนื่องจากการขอ
ใชว้ีลแชร์ในสนามบนินั้น ตอ้งมีขัน้ตอนในการขอล่วงหนา้ และบางสายการบนิอาจมีการเรียกเก็บ
ค่าใชจ้่ายทัง้ทางสนามบนิในไทยและในต่างประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกับเจา้หนา้ทีไ่ด ้

โดยตรงก่อนทําการจองและหากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ เชน่ ผูท้ีน่ั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 
ผูส้งูอายุและผูท้ีม่โีรคประจําตัวหรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน 

ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้
ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 
 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีที่กองการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไม่ว่าจะเป็น

ประเทศไทยหรอืต่างประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม 

ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนั้นๆ และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบว่าทางบรษัิทฯและมัคคุเทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์ ไม่มสีทิธิท์ีจ่ะชว่ยเหลอืใดๆ ทัง้สิน้ เพราะอํานาจ

การตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ที่ทางกองการตรวจคนเขา้เมืองโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทางบริษัทฯ มี

จดุประสงคท์ีทํ่าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอย่างผดิ

กฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไม่นอ้ยกว่า 5 

หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ัง้สิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่มเดนิทาง

พรอ้มคณะ 

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  
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    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิ

มกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ

ตา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่

นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของ

ทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ชําระเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการทอ่งเทีย่วนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากได ้
สํารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะ

ปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพัก
สําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้

ขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้ 

 มัคคุเทศก ์หัวหนา้ทัวร ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้

แทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอํานาจลงนามและมีประทับตราของบรษัิทฯ กํากับ
เทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ เนื่องจากเป็นการจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ 

ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่

ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํา
นําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่ว
หรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจําหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของ
นักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุด

งาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แต่ละเมอืง, ประเทศ นัน้แตกต่างกัน ซึง่
ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  
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