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หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนั
กบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนทําการจองและขอความกรุณาใหท้่านซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนั

เนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิ
รวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการ
บนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ท ัง้สิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ปประมาณ 7-10 วนัก่อน
เดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

วนัที ่1 กรุงเทพ-สนามบนิสวุรรณภูม ิ
20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาระหวา่งประเทศช ัน้4 สนามบนิสวุรรณภูมปิระตู

ทางเขา้หมายเลข 2 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทรอให ้

การตอ้งรับ พรอ้มทัง้แจกเอกสารในการเดนิทางและอํานวยความสะดวก 

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

 
 
 
 
 

 
วนัที ่2 ชโิทเซ-่โนโบรเิบ็ตส-ึจโิกกุดาน-ิฮาโกดาเตะ-โกดงัอฐิแดง—ชมววิบน 
                เมา้ทฮ์าโกดาเตะ 

08.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิชโิทเซ่ เกาะฮอกไกโด หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ (เวลาที่

ญีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัด
หมายเวลา) ***สาํคัญมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื้อสตัว ์พชื 
ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรับและจับ *** 

 นําทางสู ่เมอืงโนโบรเิบ็ตส ึสถานตากอากาศและน้ําแรท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเกาะฮอกไกโด 

ซึง่มน้ํีารอ้นทีแ่ตกตา่งกัน 11 ชนิด นับเป็นน้ํารอ้นทีด่แีละมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุของญีปุ่่ น 
ภายในเมอืงแหง่นี้เต็มไปดว้ยโรงแรม และทีพั่กสไตลญ์ีปุ่่ นเรยีวกังมากมาย นําท่านชม จโิก
กุดาน ิหรอื หุบเขานรก ซึง่เกดิจากภเูขาไฟทีย่ังไม่ดับถูกปกคลุมไปดว้ยหมอกควันและ

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ 
TG670 23.45-08.30+1 

   - 

2 ชโิทเซ-่โนโบรเิบ็ตส-ึจโิกกดุาน-ิฮาโกดาเตะ 
โกดงัอฐิแดง-ขึน้เมา้ทฮ์าโกดาเตะ 

   HAKODATE IMAGINE  
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

3 ตลาดเชา้-ย่านโมโตมาจ-ิกระเชา้ไฟฟ้าอุซซุงั 
ศนูยอ์นุรักษ์หม-ีทะเลสาบโทยะ 

   TOYA HANABI HOTEL 
(Onsen) หรอืเทยีบเทา่ 

4 โรงงานชอคโกแลต-โอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีโรงเป่า
แกว้คติาอชิ-ิลานสกเีบนเค-มติซยุ เอา้ทเ์ลท 

   MYSTAY HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 ศาลาวา่การ-หอนาฬกิา-สวนโอโดร-ิตลาดปลาโจไกJTC-ทานู
กโิคจ-ิซซูกูโินะ 

   MYSTAY HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ – กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  
TG671 10.00-15.50 

   - 
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กลิน่ของกัมมะถัน ชมบ่อน้ําพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืดอันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี่
ยังคงอยู ่  

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่งแบบเทปนัยาก ิ(1) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate) เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 3 ของภมูภิาคฮอก
ไกโด ตัง้อยูป่ลายสดุทางตอนใตข้องเกาะ มชีือ่เสยีงดา้นทวิทัศน์ทีส่วยงามของภเูขาฮาโก

ดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่ ในอดตีเป็นเมืองหนึ่งที่มที่าเรือสําหรับเปิดการคา้ระหว่าง
ประเทศในชว่งหลังจากยคุแยกประเทศ เมอืงฮาโกดาเตะไดร้ับอทิธพิลจากต่างประเทศเป็น

อยา่งมาก มยีา่นทีอ่ยูอ่าศัยของชาวต่างประเทศ และป้อมสไตลต์ะวันตก นําท่านชม โกดงั
อฐิแดงรมินํา้ (Red Brick Warehouses) ไดป้รับปรุงมาจากคลังสนิคา้อฐิสแีดงทีเ่คยใช ้

คา้ขายในปลายสมัยเอโดะ ตัง้อยู่รมิแม่น้ําของอ่าว  ฮาโกดาเตะ ศูนย์รวมแหล่งชอ้ปป้ิง 

รา้นอาหาร และสถานบันเทงิทีใ่หบ้รรยากาศเก่า ๆ นอกจากรา้นขายของทีร่ะลกึทีท่ันสมัย 
เสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นขายอปุกรณ์ตกแตง่บา้น และรา้นขนมหวานแลว้ ยังมรีา้นอาหาร ลานเบยีร ์

โบสถสํ์าหรับจัดพธิแีตง่งาน และบรกิารลอ่งเรอืเพือ่ชมววิทวิทัศน์ของอา่วฮาโกดาเตะอกีดว้ย 
แลว้นําทา่นเดนิทางโดยรถบัสไปยัง ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) มคีวามสงู 

334 เมตร ตัง้อยูใ่นป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมทุรใกลใ้จกลางเมอืงฮาโกดาเตะ ในวันที่
ทอ้งฟ้าโปรง่ทัง้กลางวันและกลางคนื สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ทีง่ดงาม นับเป็นจุดชมววิ
ตดิอันดัน 1 ใน 3 สถานทีท่ีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ น รว่มกับภเูขาอนิาซะ (Mount Inasa) ทีน่างาซา

ก ิ(Nagasaki) และภเูขารอคโค (Mount Rokko) ทีโ่กเบ (Kobe) บนยอดเขามจีุดชมววิมี
รา้นกาแฟ รา้นจําหน่ายของทีร่ะลกึ   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม (2) 
พกัที ่HAKODATE IMAGINE หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

วนัที ่3 ตลาดเชา้-ยา่นโมโตมาจ-ิโชวะชนิซนั-กระเชา้ไฟฟ้ายอดเขาอสุ-ุศนูยอ์นุรกัษห์ม ี
ทะเลสาบโทยะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

นําท่านไปยัง ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มีพืน้ที่ประมาณ 4 
ชว่งตกึ เปิดเปิดเป็นประจําทกุวัน ตัง้แตต่อนเชา้ตหีา้ถงึเทีย่งตรง ในตลาดจะจําหน่ายอาหาร

ทะเลสด เช่น ปูอลาสกา้ ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล พรอ้มทัง้ผลไมต้ามฤดูกาล 
บรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นอาหารหลายรา้น เมนูทีน่ยิมทีสุ่ดคอื Uni-Ikura Domburi (ขา้ว
เสริฟ์พรอ้มหอยเมน่ทะเลและไข่ปลาแซลมอ่น) แลว้นําท่านเดนิชมเมอืงที่ ย่านเมอืง

เก่าโมโตมาจ ิ(Motomachi District) แต่ก่อนบรเิวณท่าเรอืเมืองฮาโกดาเตะ เป็นท่าเรือ
แรกทีเ่ปิดใหม้กีารคา้ระหวา่งประเทศในปี 1854 ในชว่งสิน้สดุยุคญีปุ่่ นแบ่งแยก ดังนัน้ทําให ้

มผีูค้า้จํานวนมากจากรัสเซยี จนี และชาตติะวันตก ไดย้า้ยถิน่ฐานมาอาศัยอยู่ในเมอืงฮาโก
ดาเตะแหง่นี้ ซึง่ปัจจบุันยังคงมอีาคารสไตลต์ะวันตกและสิง่ก่อสรา้งทีม่ชี ือ่เสยีง ไดแ้ก่ หอ้ง
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โถงอนุสรณ์สไตลจ์นี (Chinese Memorial Hall), ศาลาประชาคมฮาโกดาเตะ (Old Hako-
date Public Hall), โบสถร์ัสเซยีออโธด็อกซ ์(Rusian Orthodox Church), สถานกงสลุ
อังกฤษเก่า (Old British Consulate), บา้นเก่าตระกูลโซมะ (Old Soma Residence), วัดฮิ

งาชฮิอนงันจ ิสาขาเมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate Higashi Honganji), โบสถอ์ปิิสโคปัล 
(Episcopal Church),โบสถ์โมโตมาจโิรมันคาธอลิค (Motomachi Roman Catholic 

Church) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่งแบบ JAPANESE SET (4) 

นําทา่นชม ภูเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa Shinzan) เป็นภเูขาไฟทีเ่กดิขึน้ใหม่ มอีายุนอ้ย
ทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น เกดิขึน้โดยการเกดิแผน่ดนิไหวและกอ่ตัวขึน้บนพืน้ทีร่าบทุง่ขา้วสาลี มี

ความชสูง 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 สมัยจักรรพรรดโิชวะ ปัจจุบันยังคงมีควัน
กํามะถันลอยอยูเ่หนือปลอ่งภเูขาไฟ ภเูขาไฟแหง่นี้ตัง้อยูใ่กลก้ับภเูขาไฟอุสุ จากนัน้นําท่าน 
น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้สู่ยอดเขาอุสุ เพือ่ชมทวิทัศน์แบบพาโนราม่า จากจุดชมววิดา้นบน 

ทา่นสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) และภเูขาโชวะ
ชนิซนั(Showa Shinzan) และจดุชมววิอกีแหง่หนึง่ก็จะเห็นววิของมหาสมุทรและหลุมขนาด

ใหญ่ทีเ่กดิจากการปะทุของภเูขาไฟอุสใุนปี 1977 ซึง่ระเบดิปะทุตดิต่อกันนานถงึ 2 ปี จน
กลายเป็นภเูขาโชวะดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ภเูขาไฟอุส ุ(Usuzan) เป็นภเูขาไฟทีย่ังไม่ดับ
สนทิ มคีวามสงู 733 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ในรอบรอ้ยปีทีผ่่านมาเกดิการปะทุขึน้ 4 ครัง้ 

คอื ปี ค.ศ. 1910,1944-45, 1977 และปี 2000 ซึง่ทําใหเ้ถา้ถ่านจํานวนมากพุ่งออกมาเป็น
ระยะทางไกลทําลายอาคารต่าง ๆ ในพืน้ทีบ่างสวนของเมอืงโทยะโกะออนเซน นําท่านชม 

ศูนยอ์นุรกัษห์มสีนีํา้ตาล (BearPark) เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ําตาล นักท่องเที่ยว
สามารถเยีย่มชมลกูหมสีน้ํีาตาลไดอ้ย่างใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมหีมโีตเต็มวัยทีไ่ม่ดุรา้ย

โชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักท่องเทีย่ว เป็นภาพทีน่่ารักน่าเอ็นดูทเีดยีว หากใครตอ้งการ
ใกลช้ดิกว่านี้ก็สามารถเขา้ไปยังหอ้งสังเกตการณ์พเิศษ ”กรงมนุษย์” ซึง่จะมองเห็นหมีสี

น้ําตาลเดนิผา่นไปมา และไดย้นิเสยีงและกลิน่ของหมผี่านรูระบายอากาศเล็ก ๆ นอกจากนี้

ยังยังขายขนมปังและแอปเป้ิล ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย นําท่านเดนิทางไป
ยัง ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) วนอทุยานแห่งชาตชิโิกทส ุเป็นทะเลสาบทีเ่กดิจากแอ่ง

ปากปลอ่งภเูขาไฟทีม่ขีนาดใหญอ่ันดับสามของญีปุ่่ น  และผลจากการระเบดิของภเูขาไฟทํา
ใหม้ีลาวาทับถมจนปิดกัน้ทางน้ําไหลไม่ใหอ้อกจากทะเลสาบได ้ดา้นหลังมภีูเขาอุสุและ

ภเูขาโชวะชนิซงั สว่นดา้นหนา้มภีเูขาโยเทอจิงึเป็นภาพทวิทัศน์ทีส่วยงามอย่างยิง่ จนไดช้ือ่
วา่เป็นววิทีง่ดงามทีส่ดุอันดับสามของเกาะฮอกไกโดเลยทเีดยีว นําท่านพักคา้งคนื ณ ทีพั่ก
บรเิวณทะเลสาบ  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม (5) 
 พกัที ่TOYA HANABI  หรอืระดบัเดยีวกนั อสิระใหท้่านอาบนํา้แรร่วมแบบญีปุ่่ น 

(ออนเซน)  
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วนัที ่4 โรงงานชอคโกแลต-โอตารุ-คลองโอตารุ-พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้ 
    ลานสกเีบนเค-มติซุย เอา้ทเ์ลท 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

เชา้นี้นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานชอคโกแลต ISHIYA ชมขัน้ตอนการทําชอคโกแลตทีข่ ึน้
ชือ่ของเมอืงซัปโปโร โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไสช้อคโกแลตขาวทีเ่ป็นที่
นยิมทั่วทัง้เกาะ ฮอกไกโด (อสิระใหท้่านถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอก ไมร่วมต ัว๋คา่เขา้ชม
ภายใน) จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโอตารุ  เมอืงท่าทีเ่จรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืง
คา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20  และยังเป็นเมอืงมชีือ่เสยีงเกีย่วกับการทําเครือ่ง

แกว้ทีส่วยงาม และมสีไตลร์ูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์ นําท่านชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์
ของเมืองโอตารุที่ไดร้ับความนิยมถ่ายภาพ มีฉากหลังเป็นหลังคาอาคารก่ออฐิแดง โดย
คลองโอตารสุรา้งเสร็จในปี 1923 ถอืวา่เป็นคลองทีเ่กดิจากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขน

ถา่ย สนิคา้จากเรอืใหญ ่ลงสูเ่รอืขนถา่ย แลว้นําสนิคา้มาเก็บไวภ้ายในโกดัง แต่ภายหลังได ้
เลกิใชแ้ละถมคลองครึง่หนึ่งทําเป็นถนนหลวงสาย 17 ส่วนที่เหลอืไวค้รึง่หนึ่งก็ไดทํ้าการ

ปรับปรงุเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว ทัง้ยังปรับปรงุทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระใหท้่าน
รูปเป็นทีร่ะลกึ อสิระใหท้่านรูปเป็นทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงโอตารุตาม

อัธยาศัย เชน่ พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้ ทีร่วบรวมกลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้
อันงดงามและหายากไวม้ากมาย ทา่นสามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืงงานฝีมอื
ต่าง ๆ อาทเิชน่ ตุ๊กตาแกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกับรา้นขายกล่องดนตรี  ซึง่มี

กลอ่งดนตรขีนาดเล็กไปจนถงึขนาดใหญ่ โดยทา่นสามารถเลอืกเพลงต่าง ๆ ไดด้ว้ยตัวของ
ท่านเอง รา้นขายเครือ่งแกว้ ทีม่ตีัง้แต่กระดิง่แกว้อันจิว๋ไปจนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนมอบ

ตา่งๆ ทีท่า่นสามารถชมิตามใจชอบโดยเฉพาะรา้น KITAKARO ซึง่มขีนมแบบอบจากเตา
สดๆ ใหม่ๆ  ใหอ้รอ่ยจนลมือว้นกันเลยทเีดยีว และเหมาะทีจ่ะซือ้ของฝากเป็นอยา่งด ี และยัง

มีอีกหนึ่งรา้นที่ท่านตอ้งมีเวลากับรา้นนี้  คือรา้น LeTAO  รา้นชีสเคก้แสนอร่อย ดว้ย
บรรยากาศในรา้นตกแตง่ดว้ยไมท้ีแ่สนอบอุน่ ขับกลอ่มดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบ๊อกซ ์

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (7) 

นําท่านไปยัง SAPPORO BANKEI SKI AREA ลานสกทีีม่คีวามสงูถงึ 482 เมตร มลีู่สกี
ทัง้หมด 14 ลู่สก ีประกอบไปดว้ย คอรส์สําหรับมอืใหม่และครอบครัว 6 คอรส์ เนินลู่สกชีัน

ปานกลาง 4 คอรส์ และเนนิลูส่กแีบบยาก สําหรับผูท้ีช่ํานาญแลว้อกี 4 คอรส์  และม ีSNOW 
KIDS PARK สวนสนุกสําหรับเด็กเล็ก มีท่อสไลเดอร์ ลฟิท์สายพานสําหรับผูท้ี่ไม่เคยมี

ประสบการณ์ พรอ้มทัง้ศนูยอ์าหารและทีน่ั่งสําหรับนักพักบรกิาร (ราคาไม่รวมอุปกรณ์เครือ่ง
เลน่ตา่งๆ) 
กรณีคณะเดนิทางไมต่รงกบัชว่ง WINTER, สภาพอากาศไมด่ ีหรอืลานสกยีงัไมเ่ปิด
ใหบ้รกิาร โปรแกรมจะเปลีย่นจากลานสกเีป็น SAPPORO BEER MUSEUM แทน 

SAPPORO BEER MUSEUM เป็นพพิธิภัณฑเ์บยีรซ์ัปโปโร เปิดเมือ่ปี 1987 ในสมัยเมจิ

เคยเป็นโรงกลั่น ภายในพพิิธภัณฑ์จะแนะนําประวัติของเบียร์ในญี่ปุ่ น และกระบวนการ
ขัน้ตอนการผลติเบยีร ์และบรเิวณใกล ้ๆ พพิธิภณัฑเ์ป็นทีต่ัง้ของสวนเบยีรซ์ปัโปโร จะประกอบ
ไปดว้ยรา้นอาหาร 2 รา้น คอื Garden Grill และ Genghis Kan Hall มบีรรยากาศสบายๆกับ

การดืม่เบยีร ์และรับประทานบารบ์คีวิเนื้อแกะ ซึง่เป็นอาหารทอ้งถิน่ทีน่ิยม และนําท่านไปยัง 
MITSUI OUTLET PARK เอา้ทเ์ลทซึง่เปิดตัวเป็นครัง้แรกในฮอกไกโด เพยีบพรอ้มดว้ย

สนิคา้สําหรับทุกคนตัง้แต่แบรนด์ชัน้นําจากต่างประเทศ สนิคา้แฟชั่นหญงิชาย และเด็ก 
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จนถงึอปุกรณ์กฬีาและกจิกรรมกลางแจง้และสนิคา้ทั่วไป ประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 130 แบ
รนด ์ซึง่ในบรรดาแบรนดด์ังเหลา่นี ้จะมถีงึ 58 แบรนดท์ีเ่ป็นแบรนดท์ีเ่พิง่เปิดสาขาในฮอกไก
โด และ 9 แบรนด์ที่เปิดตัวเป็นครัง้แรกในประเทศญี่ปุ่ น นอกจากนี้ภายในหา้งยังมีศูนย์

อาหารขนาดใหญท่ีจ่ไุด ้650 ทีน่ั่ง เชน่เดยีวกับ Hokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ที่
ทีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์ เอาทเ์ลททีน่ี่จงึเต็มไปดว้ยสรรพสิง่ใหช้าวฮอกไกโด

และนักทอ่งเทีย่วจากตา่งชาตไิดส้มัผัส 
 

 
 
 

 
 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง 
พกัที ่MYSTAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที ่5 อดตีศาลาวา่การ-หอนาฬกิา-สวนโอโดร ิพารค์-ตลาดปลาโจไก-JTC-ชอ้ปป้ิง
ยา่นทานูกโิคจ-ิยา่นซูซกูโินะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (8) 
 นําท่านชมอดตีอาคารทีว่่าการของฮอกไกโด (ตกึอฐิแดง) เป็นตกึสไตลน์ีโอบารอค มี

ลักษณะพเิศษทีม่หีลังคายอดแหลมและกรอบหนา้ตา่งเป็น
เอกลักษณ์ เปรยีบเสมอืนอนุสาวรยีก์ารบุกเบกิของฮอกไก

โด ปัจจุบันไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติ จากนั้นผ่านชม หอนาฬิกาประจําเม ือง 
(CLOCK TOWER) เป็นหอนาฬกิาที่ดํารงอยู่ในฐานะ

สัญลักษณ์ของซัปโปโร มีหนา้ปัดนาฬกิาทัง้สีด่า้นที่ทํา
จากอเมรกิา ปัจจุบันถือเป็นหอนาฬกิาทีเ่ก่าแก่ที่สุดของ

ญีปุ่่ น และเป็นสถานทีนั่กท่องเทีย่วทั่วโลกรูจั้ก และนิยม
ถ่ า ย รู ป เ ป็ น ที่ ร ะ ลึ ก  แ ล ะ นํ า ท่ า น ไ ป ยั ง บ ริ เ ว ณ

สวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Promenade)  ซึง่เป็น
สวนหยอ่มขนาดใหญ ่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงซัปโปโร มคีวาม
ยามถงึ 1.5 กโิลเมตร  บรเิวณเกาะกลางมสีวนหยอ่มขนาด

ใหญ่ และยังเป็นที่ตัง้ของหอคอยส่งสัญญาณซัปโปโร 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปยัง ตลาดปลาโจไก (Sappo-

ro Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหาร
กวา่ 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายสง่ซัปโปโร เป็นหนึ่งในตลาดทีใ่หญ่

ทีส่ดุของเมือง รา้นคา้ต่างๆ จําหน่ายอาหารทะเล เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน 
ปลาหมกึ และหอยเชลล์ ผลผลติอืน่ ๆ ในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝรั่งตาม
ฤดกูาล ราคาก็เหมาะสม อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื  Donburi 

เทีย่ง  อสิระอาหารเทีย่ง เพือ่ใหท้า่นไดล้ ิม้รสชาตอิาหารทะเลสดๆ ทีต่ลาดปลาโจไก 
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นําท่านสู่ JTC DUTY FREE อสิระใหท้่านเลือกซื้อ
สนิคา้ปลอดภาษี เช่น เสื้อผา้ น้ําหอม ตามอัธยาศัย 
จากนัน้ 

อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงทีย่่าน ถนนทานูกโิคจ ิแหล่งชอ้ป
ป้ิงเก่าแก่ที่สืบทอดมาตัง้แต่ยุคบุกเบกิ เหมาะสําหรับ

จับจ่ายซือ้หาของฝากจากฮอกไกโด เป็นชมุชนรา้นคา้
ประมาณ 200 รา้นคา้ ทอดยาวกวา่ 1 กโิลเมตรตลอดทศิ

ตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร 
เชื่อมต่อกันดว้ยหลังคาโครงสรา้งที่รองรับทุกสภาพ
อากาศ จงึสามารถใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งกังวลถงึฝนหรอื

หมิะแสงแดดเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่ต็มไปดว้ยความคกึคัก
มชีวีติชวีา หรอืจะเดนิเลน่ชมเมอืงที ่ยา่นซูซูกโินะ (Su-

sukino) ทีย่่านกนิดืม่ทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงซัปโปโร  มั่ง
คั่งดว้ยรา้นคา้และแวดลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารแยะเต็มไป

หมด แต่สําหรับราเมน แนะนําตอ้งไปทีซ่อยนี้คือ “Ra-
men Yokocho” เป็นซอยราเมน สามารถเลอืกรา้นตามความชอบ ทัง้ชนิดเสน้ราเมนน้ําซปุ
รสชาตแิละเครือ่งเคราตา่ง ๆ 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้่านใชเ้วลาอย่างคุม้คา่ 
พกัที ่MYSTAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 
 

วนัที6่ ซปัโปโร-กรุงเทพฯ-สวุรรณภูม ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (9) 
นําทานเดนิทางสูส่นามบนิชโิทเซ่ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ
สัมภาระ 

 
10.00 น. ออกเดนิทางจากเมอืงซปัโปโร กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG671  

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 8.30 ชัว่โมง) *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง 
15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

-------------------------------------------------- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 
ของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

** ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 
ทา่นละ 1,500 บาท ตอ่ทปิ ตอ่ลกูคา้ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น ท ัง้นีร้วม

ไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 
(ขออนญุาตเก็บทรปิทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) 
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* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** 

 
กําหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู)่ 
เด็กอายุตํา่กวา่ 2 ปี 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

23-28 ม.ค.62 45,599 12,500 12,900 
24-29 ม.ค.62 45,599 12,500 12,900 
26-31 ม.ค.62 44,599 12,500 12,900 

30 ม.ค.-04 ก.พ.62 45,599 12,500 12,900 
20-25 ก.พ.62 45,599 12,500 12,900 
21-26 ก.พ.62 45,599 12,500 12,900 
23-28 ก.พ.62 44,599 12,500 12,900 

27 ก.พ.-4 ม.ีค. 62 44,599 12,500 12,900 
01-06 ม.ีค.62 45,599 12,500 12,900 
06-11 ม.ีค.62 45,599 12,500 12,900 
7-12 ม.ีค.62 45,599 12,500 12,900 

09-14 ม.ีค.62 44,599 12,500 12,900 
14-19 ม.ีค.62 45,599 12,500 12,900 
15-20 ม.ีค.62 45,599 12,500 12,900 
16-21 ม.ีค.62 44,599 12,500 12,900 

 
 

 
 

สําคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชน์สงูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้ 

อันเนื่องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นี้จะคาํนงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
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กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวัดหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื่องจากเป็น

คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนือจากโปรแกรม 
 
 
 
 

 เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแต่ละเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ตํ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ ี ้กําหนดใหม้ผีู ้
เดนิทางข ัน้ตํา่ 30 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีกํ่าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื เลือ่น
การเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้

กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรณุาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิ
ภายในประเทศทกุคร ัง้ 

 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา

สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอแนะนําใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภทที่
สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะ
เป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าช้าของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร

เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอื
จะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยู่เหนอืการควบคุม

ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะยนืยนั
กรุป๊ออกเดนิทางประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง หากไมม่ ัน่ใจกรณุาสอบถามพนกังานขายโดยตรง  

 

 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตุการณ์ใดๆ 

ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปน ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น 
หากทา่นถอนตวัออก ทําใหก้รุป๊มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจทําใหก้รุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดงัน ัน้ 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามจํานวน
เงนิของราคาทวัร ์ 

 

 การชําระเงนิหมายถงึการยนืยนัจํานวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การชําระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจํานวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หาก

ทา่นชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจํานวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจําเป็นจะตอ้ง
เปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย 

อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จํานวนเงนิมดัจํา ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  
 
 

 
 

  
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบุ Economy Class ค่าภาษีสนามบนิ ค่าภาษีน้ํามัน (ยกเวน้หากมี
การ    

ประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากทา่นภายหลัง) และเนื่องจากเป็นตั๋ว
กรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 

 น้ําหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 30 กโิลกรัม และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ  

ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวันทีร่ะบ ุ 

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

อัตราคา่บรกิารรวม 
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อนึง่ เรือ่งของการยนืยันโรงแรมทีพั่กนัน้ อาจยังไม่ยนืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบ
กรณุา      

ตดิต่อพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรม

ระดับ เดียวกัน ซึง่ทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แต่หากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้่าน

ทราบวา่บรษัิทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดยีวกันใหก้ับผูเ้ดนิทางแน่นอน 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

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

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ หากสนใจซือ้ประกนัเพิม่เตมิสามารถดรูายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 

 

 

 

 

   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซัก
รดี     

  คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
   คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่ 

กรณี ประเทศญีปุ่่ น ในกรณีมกีารประกาศยกเลกิการยกเวน้การขอวซีา่สําหรับประชากรไทย  
(อันเนื่องจากทางรัฐบาลประเทศญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับ

พลเมอืงไทย โดยสามารถพํานักระยะสัน้ไดไ้ม่เกนิ 15 วัน หากตอ้งยืน่วซีา่ตามเดมิ มคี่าใชจ้่ายใน
การยืน่ขอวซีา่ 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 
  กรุณาสํารองที่น่ังและชําระมัดจํา จํานวน 20,000 บาท ต่อท่าน เพื่อสํารองสทิธิใ์นการ

เดนิทาง และชําระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนออกเดนิทาง 30 วัน มเิช่นนั้น บรษัิทฯ จะถือว่าท่าน 

ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิ่านจะโดนยดึมัดจําโดยที่ท่านจะไม่สามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้

อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จําเป็นทีจ่ะตอ้งสํารองจา่ยคา่ใชจ้า่ยในสว่นของทีพั่กและตัว๋เครือ่งบนิไปกอ่น

หนา้นั้นแลว้ หากท่านสํารองที่น่ังนอ้ยกว่า 30 วัน ทางบรษัิทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันท ี

หลังจากทําการจองแลว้ กรณุาเตรยีมเอกสารสําหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการ
ใหบ้รกิาร 
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ออกตั๋วหรอืคําขอพเิศษเพิม่เตมิต่างๆ  ใหแ้ก่พนักงานขาย และหากท่านชําระเงินเขา้มาไม่ว่าจะ
บางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
 
- จํานวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงินเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมีผู ้

เดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น ซึง่ทําใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ทา่นลว่งหนา้

อยา่งนอ้ย 7-10 วันกอ่นออกเดนิทาง และหากไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะคนื

เงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 
 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้

บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหนา้ได ้

เนื่องจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจมี
การเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกับ

เจา้หนา้ที่ไดโ้ดยตรงก่อนทําการจองและหากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ เช่น ผูท้ี่น่ังรถเข็น 
(Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุและผูท้ีม่โีรคประจําตัวหรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 

4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่จะเป็น

ประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็

ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมืองนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบว่าทางบรษัิทฯและมัคคุเทศก์หรือหัวหนา้ทัวร์ ไม่มีสทิธิท์ี่จะช่วยเหลือใดๆ ทัง้สิน้ 

เพราะอํานาจการตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ที่ทางกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทาง

บรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ี่ทําธุรกจิเพือ่การท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออก

ประเทศอย่างผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมีอายุเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืนและมหีนา้

แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ัง้สิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่ม

เดนิทางพรอ้มคณะ 

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  
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    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน้ํามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสาย

การบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจาก

สาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย 

ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาท

ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมื่อชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการทอ่งเทีย่วนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจาก

ไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่
อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพัก
สําหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก 

ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้ 

 มัคคุเทศก์ หัวหนา้ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ 
ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ 

กํากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ เนือ่งจากเป็นการจา่ยกบัตัวแทน

ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็น
กองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการ

กระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง
หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล 

คํานําหนา้ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา

หรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของ

นักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุ
งาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
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 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แต่ละเมอืง, ประเทศ นัน้แตกต่างกัน 
ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
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