
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ PJP036 HOKKAIDO MONBETSU ICE 6D4N MAR19 -TG-W41 

 
     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

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

   - 

2 ชโิทเซ-่อะซาฮกิาวะ-หมู่บา้นราเมง-สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ
โซอุนเคยีว (Onsen) 

   SOUNKYO GRAND       
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

3 น้ําตกรวิเซ-กงิกะ-มอนเบ็ทส-ึลอ่งเรอืตดัน้ําแขง็ “Garinko 
II” อะซาฮกิาวะ-ออิอน มอลล ์

   ART ASAHIKAWA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 
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หากท่านมคีวามจําเป็นจะตอ้งซื้อต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนทําการจองและขอความกรุณาใหท้่านซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ

ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ 
ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอื

จะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยู่เหนอืการควบคุม
ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไมค่นืค่าใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯจะคอน 

เฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง 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-่อะซาฮกิาวะ-หมูบ่านราเมง-สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ-ออิอน มอลล ์

08.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิชโิทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น 
เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง) ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ 
***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั *** 
 นําทา่นเดนิทางสู ่อะซาฮกิาวะ (Asahikawa) เมอืงใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด รอง

จากเมอืงซปัโปโร เป็นเมอืงหนึง่ในบรเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมอืงแห่งนี้อุดมไป
ดว้ยแมน้ํ่าลําธารหลายสายและลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา และยังเป็นเมอืงทีห่นาวทีส่ดุของญีปุ่่ น 

แลว้นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเมง เป็นหมู่บา้นทีร่วมรา้นราเมนชือ่ดังของเมอืงจํานวน 8 
รา้นไวภ้ายในหมูบ่า้นแหง่นี้ ซึง่มปีระวัตคิวามเป็นมาอันยาวนานตัง้แตห่ลังสงครามโลกครัง้ที ่
2 โดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีน และเปิดหมู่บา้นราเมนขึน้ในปี 1996 เพื่อ

เผยแพร่อาหารที่เป็นความภาคภูมิใจของเมืองอะซาฮิกาวะใหเ้ป็นที่รู จั้กในวงกวา้ง 
นอกจากนั้นภายในบรเิวณหมู่บา้นยังมศีูนยก์ารคา้ และศาลเจา้เพื่อใหคู้่รักมาขอพรเพือ่ให ้

ชวีติคูร่อ้นแรงเหมอืนน้ําซปุและยนืยาวเหมอืนเสน้บะหมีจ่ากเทพเจา้ 2 องค ์
เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ หมูบ่า้นราเมง (1) 

4 ลานสกชีกิไิซ-เมอืงทา่โอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี
เมอืงซปัโปโร 

   MYSTAY HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 ศาลาวา่การ-หอนาฬกิา-สวนโอโดร-ิตลาดปลาโจไก 
มติซยุเอา้ทเ์ลท-ทานูกโิคจ-ิซซูกูโินะ 

   MYSTAY HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 ซปัโปโร (ชโิทเซ)่-กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  
TG671 10.30-15.30 

   - 
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นําทา่นชม สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตวท์ีม่ชี ือ่เสยีงในแถบรอบ

นอกของเมอืงอะซาฮกิาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้
ชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่น ๆ 

ไฮไลท ์ไดแ้ก่ อุโมงคแ์กว้ผ่านสระว่ายน้ําของเหล่าเพนกวนิ  และโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยู่
ตรงกลางของโซนหมีขัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน ในสว่นของ
นทิรรศการจะแสดงเกีย่วกับสัตวป่์าพืน้เมอืงของฮอกไกโด เชน่ กวาง นกอนิทร ีเครน หมา

ป่า และสตัวอ์ืน่ ๆ จากทั่วทกุมมุโลก เชน่ หมขีัว้โลก ลงิ แมวใหญ ่และยรีาฟ จากนัน้นําท่าน
เดนิทางสู ่ โซอุนเคยีว (Sounkyo Hot Spring) เป็นเมือ่ทอ่งเทีย่วรสีอรท์น้ําพรุอ้นออนเซน 

ตัง้อยูท่างทศิเหนือของ อุทยานแห่งชาตไิดเซสซึัง (Daisetsuzan National Park) ซึง่เป็น
พืน้ทีใ่นหบุเขาแคบ ขนาบขา้งดว้ยป่าหนา้ผาสงู 100 เมตร และมศีูนยบ์รกิารประจําหมู่บา้น 
หอ้งอาบน้ําออนเซนหลายแห่ง และน้ําตก 2 แห่งทีส่วยงาม นอกจากนี้ยังเป็นจุดเริม่ตน้ใน

การเดนิป่าทีใ่กลก้ับ ภเูขาคโุรดาเกะ (Mount Kurodake) อกีดว้ย 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม (2) 

พกัที ่SOUNKYO GRAND หรอืระดบัเดยีวกนั  
อสิระใหท้า่นอาบนํา้แรร่วมแบบญีปุ่่ น (ออนเซน) 

 
 
 

 
 

 
 

วนัที ่3 นํา้ตกรวิเซ-นํา้ตกกงิกะ-มอนเบ็ทส-ึลอ่งเรอืตดันํา้แข็ง “Gainko II” 
  อะซาฮกิาวะ-ออิอน มอลล ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

นําทา่นชม นํา้ตกรวิเซ และน้ําตกกงิกะ น้ําตกสองสายทีไ่หลจากบนภเูขาลงมาทีผ่าเป็นริว้
สวยงาม น้ําตกทัง้สองสายตัง้อยูห่า่งกันเพยีง 300 เมตร สามารถสงัเกตเห็นไดง้่าย น้ําตกรวิ

เซ ซึง่ถกูเรยีกวา่เป็น “น้ําตกแหง่ดาวตก” เพราะสายน้ําเสน้ใหญไ่หลลงมาจากซอกผา เวลา
ถกูแสงอาทติยจ์ะแลดคูลา้ยดาวตก เคยีงคู่กับน้ําตกกงิกะ หรอื “น้ําตกแห่งแม่น้ําสเีงนิ” ซึง่

ในชว่งฤดหูนาวน้ําตกทัง้สองสายนี้จะกลายเป็นน้ําแข็ง รปูรา่งแปลกตา แลว้นําคณะเดนิทาง
ไปยัง เมอืงมอนเบ็ทส ึ(Monbetsu)  เป็นเมอืงทีอ่ยูต่ดิกับ ทะเลโอคอทสก ์(Okhotsk Sea) 
ซึง่ในช่วงฤดูหนาวท่านจะสามารถชม ธารน้ําแข็ง (Drift ice) จะปรากฏขึน้แค่ในบรเิวณ

อารก์ตกิ และแอนตารก์ตกิเซอรเ์คลิเทา่นัน้ แตสํ่าหรับญีปุ่่ นทา่นสามารถเห็นธารน้ําแข็งไดใ้น
ฤดหูนาวของฮอกไกโด เชญิชมธารน้ําแข็งทีป่กคลมุพืน้ผวิมหาสมทุรอันกวา้งใหญไ่พศาล  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (4) 
นําท่าน ล่องเรอืตดันํา้แข็ง (Garinko II) เป็นไฮไลท์หนึ่งของเมืองมอนเบ็ทส ึเรือ 

Garinko II สแีดงจะวิง่ตัดทะเลน้ําแข็งออกไปนอกชายฝ่ังทะเลโอคอทสก ์นําท่านชมกอ้น
น้ําแข็งทีล่อยมาจากขัว้โลกเหนือ Drift Ice ในชว่งปลายฤดูหนาวเดอืนกุมภาพันธ-์มนีาคม 
เดมิเรอืนี้ใชเ้พือ่สํารวจน้ํามันในรัฐอลาสกา้ เริม่นํามาใชเ้ป็นกจิกรรมท่องเทีย่วตัง้แต่ปี 2004 

(การลอ่งเรอืแตล่ะรอบใชเ้วลา 45 นาท-ี1 ชัว่โมง)  
กรณีสภาพอากาศไม่ดี เรือตัดน้ําแข็งไม่สามารถวิง่ได ้นําท่านไปที่ หอคอยโอคอทสก์

(Okhotsk Tower) ซึง่เป็นหอคอยทีย่ืน่ออกไปในทะเล ตรงท่าเรอืมอนเบ็ทส ึจากหอคอย
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แห่งนี้นักท่องเที่ยวสามารถมองดูทะเลน้ําแข็งไดท้ัง้จากดา้นบนและดา้นล่างสภาพทะเล

น้ําแข็งจากใตน้ํ้า แบ่งออกเป็น 4 ชัน้ (รวมชัน้ใตน้ํ้า) คอื ช ัน้ที ่1 Okhotsk Hall ทางเขา้
เชือ่มกับทา่เรอื จัดแสดงความเป็นมาของหอคอยแห่งนี้ และมรีา้นขายของทีร่ะลกึ ช ัน้ที ่2 

Observation Hall จัดแสดงเกีย่วกับทะเลโอคอทสก์ และสิง่มชีวีติในทะเลน้ําแข็ง เชน่ ตัว 
คลโิอเนะ เครือ่งมอืวทิยาศาสตรท์ีใ่ชสํ้ารวจเกีย่วกับทะเลน้ําแข็ง ช ัน้ที ่3 Panorama Hall 
เป็นหอ้งสําหรับชมวิวแบบ 360 องศา ในวันที่ฟ้าโปร่งสามารถมองเห็นวิวไดไ้กลถึง

คาบสมทุรชเิรโตโกะ และ ช ัน้ B1 Aqua Gate ลงไปใตท้ะเลลกึ 7.5 เมตร เพือ่ชมสตัวท์ะเล
ในอวาเรีย่มเล็กๆ และมชีอ่งหนา้ตา่งทีม่องเห็นสภาพใตท้ะเล ณ ขณะนัน้อกีดว้ย  

จากนัน้นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ออิอน มอลล ์(Aeon Mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ิยมในหมู่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่ น  มีรา้นคา้ที่
หลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น 

นอกจากนี้ยังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชั่นมากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Cap-
com games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึง่บางรา้นไม่ตอ้งเสยีภาษี

สนิคา้สําหรับนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิสว่นรา้นอาหารก็มใีหเ้ลอืกมากมายจําหน่ายอาหาร
หลายประเภท รา้นกาแฟ และศนูยอ์าหารบรกิาร 

เย็น อสิระอาหารคํา่ ภายในศนูยอ์าหารของออิอน มอลล ์
 พักที ่ART ASAHIKAWA หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

วนัที ่4 ลานสกชีกิไิซ-โอตารุ-พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร-ีJTC DUTY FREE-ซปัโปโร 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (5) 

นําคณะเดนิทางสู ่ลานสกชีกิไิซ (Shikisai no oka) เนนิทีร่าบกวา้งใหญท่ีม่โีรลคุงและโรล

จัง เป็นหุ่นฟางขนาดใหญ่ ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของลานสกแีห่งนี้ ท่านสามารถสนุกสนานกับ
ลานกจิกรรมทีม่บีรกิารอยู่ทีน่ี่ ทัง้แบบ Snow Raft เรอืยางขนาดใหญ่ทีส่ามารถน่ังเป็นกลุ่ม 
หรอืเดีย่ว ไหลลงจากเนนิตามเนนิเขาทีกํ่าหนด และยังม ีBanana Boat ทีล่ากดว้ยสโนว ์

โมบวิทีล่ากซกิแซกตามสันเนิน สรา้งความสนุกสนานตืน่เตน้ไดม้ากเลยทเีดยีว และ Sled 
สําหรับพาหนะสว่นตัว ทีไ่หลล่งจากเนนิสงู โดยใชข้าของผูเ้ลน่ในการบังคับทศิทางความชา้

เร็ว และยังมกีจิกรรมหมิะตา่งๆ เชน่ ขับรถสโนวโ์มบวิ (ราคาไมร่วมอปุกรณ์เครือ่งเลน่ตา่งๆ) 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (6) 

นําทา่นชม คลองโอตาร ุสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุทีไ่ดร้ับความนิยมถ่ายภาพ มฉีากหลัง
เป็นหลังคาอาคารก่ออฐิแดง โดยคลองโอตารุสรา้งเสร็จในปี 1923 ถอืว่าเป็นคลองทีเ่กดิ
จากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถา่ย สนิคา้จากเรอืใหญ ่ลงสูเ่รอืขนถ่าย แลว้นําสนิคา้มา

เก็บไวภ้ายในโกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลองครึง่หนึ่งทําเป็นถนนหลวงสาย 17 
สว่นที่เหลือไวค้รึง่หนึ่งก็ไดทํ้าการปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทัง้ยังปรับปรุงทางเดนิ

เลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระใหท้า่นรปูเป็นทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืงโอ
ตารตุามอัธยาศัย เชน่ พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรแีละเครือ่งแกว้ ทีร่วบรวมกล่องดนตรแีละ
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เครือ่งแกว้อันงดงามและหายากไวม้ากมาย ทา่นสามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืง

งานฝีมอืตา่ง ๆ อาทเิชน่ ตุ๊กตาแกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกับรา้นขายกลอ่งดนตร ี 
ซึง่มกีลอ่งดนตรขีนาดเล็กไปจนถงึขนาดใหญ่ โดยทา่นสามารถเลอืกเพลงต่าง ๆ ไดด้ว้ยตัว

ของทา่นเอง รา้นขายเครือ่งแกว้ ทีม่ตีัง้แต่กระดิง่แกว้อันจิว๋ไปจนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนม
อบตา่งๆ ทีท่่านสามารถชมิตามใจชอบโดยเฉพาะรา้น KITAKARO ซึง่มขีนมแบบอบจาก
เตาสดๆ ใหม่ๆ ใหอ้ร่อยจนลืมอว้นกันเลยทีเดียว และเหมาะที่จะซือ้ของฝากเป็นอย่างด ี 

และยังมอีกีหนึง่รา้นทีท่า่นตอ้งมเีวลากับรา้นนี้ คอืรา้น LeTAO  รา้นชสีเคก้แสนอร่อย ดว้ย
บรรยากาศในรา้นตกแตง่ดว้ยไมท้ีแ่สนอบอุน่ ขับกล่อมดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบ๊อกซ ์นํา

ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางทางดา้นวัฒนธรรม 
เศรษฐกจิ และการปกครองของเกาะ ซึง่เปรยีบเสมอืนประตูสู ่เกาะฮอกไกโด และเคยเป็น
สถานทีจั่ดโอลมิปิคฤดหูนาวในปี ค.ศ. 1972 ทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นอย่างมาก นําท่านสู ่JTC DU-

TY FREE ชอปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีตา่งๆ ตามอัธยาศัย    
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (7) 

พักที ่MYSTAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

วนัที ่5 อดตีศาลาวา่การ-หอนาฬกิา-สวนโอโดร ิฟารค์-ตลาดปลาโจไก 
    มติซุย เอา้ทเ์ลท-ชอ้ปป้ิงยา่นทานกูโิคจ-ิยา่นซูซูกโินะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (8) 
นําท่านชมอดตีอาคารทีว่่าการของฮอกไกโด (ตกึอิฐ

แดง) เป็นตกึสไตลน์ีโอบารอค มลีักษณะพเิศษทีม่หีลังคา
ยอดแหลมและกรอบหนา้ตา่งเป็นเอกลักษณ์ เปรยีบเสมอืน

อนุสาวรีย์การบุกเบกิของฮอกไกโด ปัจจุบันไดร้ับการขึ้น
ทะเบยีนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ จากนั้นผ่านชม 
หอนาฬิกาประจําเมอืง (CLOCK TOWER) เป็นหอ

นาฬกิาทีดํ่ารงอยูใ่นฐานะสญัลักษณ์ของซัปโปโร มหีนา้ปัด
นาฬกิาทัง้สีด่า้นทีทํ่าจากอเมรกิา ปัจจุบันถอืเป็นหอนาฬกิา

ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่ น และเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวทั่ว
โลกรูจั้ก และนิยมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และนําท่านไปยัง

บรเิวณสวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Promenade)  
ซึง่เป็นสวนหยอ่มขนาดใหญ ่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงซัปโปโร มี
ความยามถงึ 1.5 กโิลเมตร  บรเิวณเกาะกลางมสีวนหย่อม

ขนาดใหญ ่และยังเป็นทีต่ัง้ของหอคอยสง่สญัญาณซปัโปโร 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปยัง ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ย

รา้นคา้ และรา้นอาหารกว่า 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายสง่ซัปโปโร 
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เป็นหนึ่งในตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืง รา้นคา้ต่างๆ จําหน่ายอาหารทะเล เชน่ ปู หอยเม่น

ทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล์ ผลผลติอื่น ๆ ในทอ้งถิน่ เช่น ขา้วโพด 
แตงโม และมันฝรั่งตามฤดกูาล ราคาก็เหมาะสม อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื  Donburi 

เทีย่ง  อสิระอาหารเทีย่ง เพือ่ใหท้า่นไดล้ ิม้รสชาตอิาหารทะเลสดๆ ทีต่ลาดปลาโจไก 
นําท่านสู ่JTC DUTY FREE อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้
ปลอดภาษี เชน่ เสือ้ผา้ น้ําหอม ตามอัธยาศัย จากนัน้อสิระ

ใหท้่านชอ้ปป้ิงที่ย่าน ถนนทานูกิโคจ  ิแหล่งชอ้ปป้ิง
เก่าแก่ทีส่บืทอดมาตัง้แต่ยุคบุกเบกิ เหมาะสําหรับจับจ่าย

ซือ้หาของฝากจากฮอกไกโด เป็นชุมชนรา้นคา้ประมาณ 
200 รา้นคา้ ทอดยาวกว่า 1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออก
และตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชือ่มต่อกันดว้ย

หลังคาโครงสรา้งทีร่องรับทุกสภาพอากาศ จงึสามารถใช ้

งานไดโ้ดยไมต่อ้งกังวลถงึฝนหรอืหมิะแสงแดดเป็นแหลง่ช ้

อปป้ิงที่เต็มไปดว้ยความคกึคักมีชวีติชวีา หรอืจะเดนิเล่น
ชมเมอืงที ่ยา่นซูซูกโินะ (Susukino) ทีย่่านกนิดืม่ทีใ่หญ่

ทีส่ดุของเมอืงซัปโปโร  มั่งคั่งดว้ยรา้นคา้และแวดลอ้มไป
ดว้ยรา้นอาหารแยะเต็มไปหมด แต่สําหรับราเมน แนะนํา
ตอ้งไปที่ซอยนี้คือ “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน 

สามารถเลอืกรา้นตามความชอบ ทัง้ชนิดเสน้ราเมนน้ําซุป
รสชาตแิละเครือ่งเคราตา่ง ๆ 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้่านใชเ้วลาอย่างคุม้คา่ 
ทา่น นําทา่นพกัที ่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 7.30 ชัว่โมง) *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง 
15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

 
กําหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู)่ 

เด็กอายุตํา่กวา่ 2 ปี (พกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

25-30 ม.ค.62 46,599 12,500 12,900 
31 ม.ค.-05 ก.พ.62 46,599 12,500 12,900 

13-18 ก.พ.62 46,599 12,500 12,900 
16-21 ก.พ.62 46,999 12,500 12,900 

28 ก.พ.-05 ม.ีค.62 46,599 12,500 12,900 
02-07 ม.ีค.62 45,599 12,500 12,900 
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08-13 ม.ีค.62 46,599 12,500 12,900 
13-18 ม.ีค.62 45,599 12,500 12,900 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** 
* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 
ของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 
 

สําคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชน์สงูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง

บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้ 
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 

อันเนื่องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นี้จะคาํนงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
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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)  

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  

อัตราคา่บรกิารรวม 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 
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(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
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 

เงือ่นไขการ
ใหบ้รกิาร 
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  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)  

 

    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  
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 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพัก

สําหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก 
ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้ 

 มัคคุเทศก์ หัวหนา้ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ 
ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ 
กํากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ เนือ่งจากเป็นการจา่ยกบัตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-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 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แต่ละเมอืง, ประเทศ นัน้แตกต่างกัน 
ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  

 
 

บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
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