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กําหนดเดนิทาง เดอืนมนีาคม 2562 

SUPER PRO เทีย่วสดุคุม้ พกัสดุหรรูะดบั 4 ดาว  

 Club Med Sahoro Ski Resort 2 คนื 
พกัในเมอืง 4 ดาว ตดิแหลง่ชอ้ปป้ิง 2 คนื 

 

 
 

หากทา่นมคีวามจาํเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทาง
เจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิ
ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมี

การเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์
หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นื
คา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ปประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

วนัที ่1 :    กรุงเทพฯ (สวุรรณภูม)ิ - ชโิทเซ ่(ฮอกไกโด) 

04.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาระหวา่งประเทศช ัน้4 สนามบนิสุวรรณภูมปิระตูทางเขา้

หมายเลข 2 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D สายการบนิไทย โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทรอใหก้ารตอ้งรับ 

พรอ้มทัง้แจกเอกสารในการเดนิทางและอํานวยความสะดวก 

08.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเซ ่โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 680  

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ชัว่โมง)  

 

 

 

 

 

FREE !! All Inclusive Buffet Inter Onsen/Juczzi/Sauna SKI 

PASS+ Class ski + Trainer snowboard  
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16.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิชโิทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาทีญ่ีปุ่่ น เร็วกว่า

เมอืงไทย 2 ชัว่โมง) ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร และรับกระเป๋าสมัภาระ 
 

***สําคัญมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื้อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

หากฝ่าฝืนมโีทษปรับและจับ *** 
 

  นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนทานูกโิคจ ิแหล่งชอ้ปป้ิงทีส่บืทอดมา

ตัง้แตย่คุบกุเบกิ เหมาะสําหรับจับจ่ายซือ้หาของฝากจากฮอก

ไกโด เ ป็นชุมชนร า้นคา้ประมาณ 200 ร า้นค า้ยาวกว่า               

1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมอืง

ซัปโปโร เชือ่มต่อกันดว้ยหลังคาโครงสรา้งทีร่องรับทุกสภาพ

อากาศ จงึสามารถใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งกังวลถงึฝนหรอืหมิะ

แสงแดดเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีเ่ต็มไปดว้ยความคกึคักมชีวีติชวีา  
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จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูค่ลบัเมด Sahoro Hokkaido สกรีสีอรท์ทีพ่รอ้มใหบ้รกิารดา้นการเล่น

สกพีรอ้มอุปกรณ์ทีท่ันสมัยตามมาตารฐานกฬีาสกีและสโนบอรด์ระดับโลก และทมีครูฝึกสอนการ

เล่นสกี (ไม่มคี่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ) ใชเ้วลาเดินทาง 2.30 ชม. (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศใน

ขณะน ัน้) 

  นําท่านเช็คอนิท ์และพักผ่อนกับกจิกรรมต่างๆที่ใหบ้รกิารภายในรีสอร์ท  ทมีคลับเมดฮอกไกโด 

รว่มตอ้นรับทกุทา่นและอธบิายการใชบ้รกิารตา่งๆ จากนัน้นําทา่นไปยังหอ้งพัก พรอ้มแนะนําการใช ้

SKI Pass (ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) โดยทมีจโีอ (GOs) ทีม่าจากหลากหลายประเทศ 

 

 

คํ่า                ที่หอ้งอาหารคลับเมดฮอกไกโด แบบบุฟเฟต์ มีความหลากหลายจากอาหารนานาชาติ อาท ิ 

อ า ห า ร 

                   ญีปุ่่ น อาหารยโุรป อาหารจนี เป็นตน้ พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่ต่างๆมากมาย เชน่ ไวน์แดง ไวน์ขาว 

                   เบยีร ์สาเก และซอฟดริง้ตา่งๆ 

สําหรับท่านที่ตอ้งการเล่นสกี ท่านสามารถลงชือ่เพื่อเขา้รับการฝึกสอนในแต่ละคลาสตามระดับ 

ความสามารถของทา่นตัง้แตร่ะดับปูพืน้ฐาน ไปจนถงึทักษะระดับสงูโดยไม่มคี่าใชจ่่าย แตก่รณีที่

ท่านไม่ม ีอุปกรณ์สกีหรือชุดเล่นสกีท่านสามารถเช่าหรือซื้อได้ที่แผนกกีฬาสก ี                  

(มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ)  

หมายเหตุ  1. บรกิารคลาสครูฝึกสอนสกแีละสโนบอร์ด มีทัง้หมด 6 ระดับ สําหรับเด็กอายุตัง้แต่ 4 ปีขึน้ไป 

และสําหรับผูใ้หญ่ โดยคํานึกถงึความปลอดภัยเป็นสําคัญ เปิดบรกิารตัง้แต่ 09.00-11.00 และ 

13.00-15.00 ตามตารางที่กําหนดใหแ้ละเปลี่ยนแปลง ยกเลิกไดต้ามสภาพอากาศและความ

ปลอดภยัโดยไมม่กีารแจง้ใหท้ราบใหล้ว่งหนา้ 

2. สําหรับคา่เชา่ชดุสก ีผูใ้หญ ่ทา่นละ 1000 บาท (3,600 เยน) ต่อวัน และเด็กท่านละ 750 บาท 

(2,600 เยน) ตอ่วัน  

3. สําหรับท่านทีต่อ้งการ Private Ski Lesson ท่านสามารถสอบถามเจา้ที่ในวันทีท่่านเขา้พัก 

ระหวา่งวันที ่18.00-19.15 น. ทีแ่ผนกบรกิารสก ี 

20.15 น.    หลังอาหาร ทา่นสามารถสนุกสนามกับการแสดงโชวจ์ากทมีจโีอ ทีห่ลากหลายความสามารถและ

การแสดงทีไ่มซ้ํ่าในแตล่ะคํ่าคนื จากนัน้สนุกกับการเตน้แบบไมซ้ํ่าใคร (Club Med Crazy Sign) 

และทา่นสามารถเลอืกสัง่เครือ่งดืม่นานาชนดิทีบ่ารเ์ครือ่งดืม่ไวนแ์ดง ไวน์ขาว เบยีร ์สาเก และซอฟ

ดริง้ตา่งๆ  
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00.00 น.      ราตรสีวัสดิ ์ 

พกัที ่  CLUBMED SAHORO เป็นสกรีสีอรท์ระดบั 4 ดาว ทีห่รหูราและมคีวามสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่2 :     เกาะฮอกไกโด – คลบัเมดฮอกไกโด (Sahoro) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.45 น.      ทา่นสามารถเตรยีมพรอ้มและเช็คอปุกรณ์สก ีสโนบอรด์ทีจ่องไว ้เพือ่ความสนุกสนาน และเพือ่ 

 ความสะดวกสบายของทา่น ทา่นสามารถมาถงึกอ่นเวลาประมาณ 30 นาท ี

09.00-11.00  บรกิารคลาสสกแีละสโนบอรด์ CLUB 1 – 6 ตามทีท่า่นไดร้ะบไุว ้

หมายเหต ุ  หากทา่นไมเ่ลน่สก ีหรอืสโนบอรด์ ทา่นสามารถเลอืกสนุกกับกจิกรรมอืน่ไดต้ามทีท่างรสีอรท์จัดขึน้ 

(บางรายการอาจจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) เชน่ 

 1. ทา่นสามารถใชบ้ัตร SKI Pass เพือ่ขึน้ชมจดุขึน้-ลงของนักสก ีและใช ้SKI Lift ไปยังจดุจอด

ตา่งๆ และชมววิ ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (กรณีบัตรหายตดิตอ่ทีแ่ผนกตอ้นรับ) 
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 2. Snow Trekking เป็นการเดนิสํารวจธรรมชาตทิา่มกลางหมิะขาวโพลน (08.00-10.00 น.) ทา่น

สามารถเชา่รองเทา้ลยุหมิะทีแ่ผนกกฬีาสกแีละลงชือ่ลว่งหนา้ 1 วัน 

11.30 น.    บรกิารอาหารกลางวันทีห่อ้งอาหาร แบบบุฟเฟต ์ทีม่คีวามหลากหลายจากอาหารนานาชาต ิ อาท ิ

อาหารญีปุ่่ น อาหารยโุรป อาหารจนี เป็นตน้ พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่ตา่งๆมากมาย เชน่ ไวน์แดง ไวน์

ขาว เบยีร ์สาเก และซอฟดริง้ตา่งๆ  

 

 

 

 

 

 

13.00 น.    บรกิารคลาสสกแีละสโนบอรด์ CLUB 1 – 6 ตามทีท่า่นไดร้ะบไุว ้หรอืพักผอ่นตามอัธยาศัย 

หมายเหต ุ    กจิกรรมบรกิารฟร ีไดแ้ก่ 
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                   1. หอ้งอาบน้ําแบบออนเซ็นสไตลญ์ีปุ่่ น และสระวา่ยน้ําอณุหภมูหิอ้งตัง้แต ่11.00-23.00 น. ทกุวัน 

         2. Jacuzzi, Canadian Bath, Sauna เปิดบรกิาร 11.00-23.00 น. 

        3. บารเ์ครือ่งดืม่ เปิดบรกิาร10.00-24.00 น. ทา่นสามารถใชบ้รกิารเมนูเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์และ

ไม่มีแอลกอฮอล์ กว่า 100 เมนู และอาหารว่าง ขนมต่างๆ ตามเวลาดังนี้ (การบรกิารและเมนู 

อาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

Happy Croissant  10.00-11.00 

Noon Appetizer 11.00-12.00 

Tea Time 15.00-16.30 

Evening Appetizer  17.30-18.30 

15.00 น.      ทา่นสามารถใชบ้ัตร SKI Pass เพือ่ขึน้ชมจดุขึน้-ลงของนักสก ีและใช ้SKI Lift   ไปยังจดุจอดตา่งๆ  

             และชมววิ (กรณีบัตรหายตดิตอ่ทีแ่ผนกตอ้นรับ) 

18.00 น.    บริการอาการคํ่า ที่หอ้งอาหารคลับเมดฮอกไกโด แบบบุฟเฟต์ มีความหลากหลายจากอาหาร

นานาชาต ิอาท ิอาหารญีปุ่่ น อาหารยโุรป อาหารจนี  พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่ต่างๆมากมาย เชน่ ไวน์

แดง ไวน์ขาว เบยีร ์สาเก และซอฟดริง้ตา่งๆ 

18.50 น.      สําหรับท่านที่ตอ้งการเล่นสกี ท่านสามารถลงชือ่เพื่อเขา้รับการฝึกสอนในแต่ละคลาสตามระดับ

ความสามารถของทา่นตัง้แตร่ะดับปพูืน้ฐาน ไปจนถงึทักษะสกระดับสงูโดยไมม่คีา่ใชจ่า่ย แตก่รณีที่

ทา่นไมม่อีุปกรณ์สกหีรอืชุดเล่นสกที่านสามารถเช่าหรอืซือ้ไดท้ ีแ่ผนกกฬีาสก ี(คา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ)  

 

หมายเหตุ  1. บรกิารคลาสครูฝึกสอนสกแีละสโนบอร์ด มีทัง้หมด 6 ระดับ สําหรับเด็กอายุตัง้แต่ 4 ปีขึน้ไป 

และสําหรับผูใ้หญ่ โดยคํานึกถงึความปลอดภัยเป็นสําคัญ เปิดบรกิารตัง้แต่ 09.00-11.00 และ 

13.00-15.00 ตามตารางที่กําหนดใหแ้ละเปลี่ยนแปลง ยกเลิกไดต้ามสภาพอากาศและความ

ปลอดภยัโดยไมม่กีารแจง้ใหท้ราบใหล้ว่งหนา้ 

2. สําหรับคา่เชา่ชดุสก ีผูใ้หญ ่ทา่นละ 1000 บาท (3,600 เยน) ต่อวัน และเด็กท่านละ 750 บาท 

(2,600 เยน) ตอ่วัน  
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3. สําหรับท่านทีต่อ้งการ Private Ski Lesson ท่านสามารถสอบถามเจา้ที่ในวันทีท่่านเขา้พัก 

ระหวา่งวันที ่18.00-19.15 น. ทีแ่ผนกบรกิารสก ี 

20.15 น.    หลังอาหาร ทา่นสามารถสนุกสนามกับการแสดงโชวจ์ากทมีจโีอ ทีห่ลากหลายความสามารถและ

การแสดงทีไ่มซ้ํ่าในแตล่ะคํ่าคนื จากนัน้สนุกกับการเตน้แบบไมซ้ํ่าใคร (Club Med Crazy Sign) 

และทา่นสามารถเลอืกสัง่เครือ่งดืม่นานาชนดิทีบ่ารเ์ครือ่งดืม่ไวนแ์ดง ไวน์ขาว เบยีร ์สาเก และซอฟ

ดริง้ตา่งๆ  

 

 

 

 

 

 

 

00.00 น.      ราตรสีวัสดิ ์

พกัที ่  CLUBMED SAHORO เป็นสกรีสีอรท์ระดบั 4 ดาว ทีห่รหูราและมคีวามสวยงาม 

วนัที ่3 :     โรงงานชอคโกแลต-คลองโอตารุ-พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้ JTC 
DUTY FREE-ซปัโปโร 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.00 น.     เตรยีมเช็คเอาทแ์ละออกเดนิทางจากคลับเมด 

นําท่านเดนิทางต่อไปยัง โรงงานชอคโกแลต“อชิยิะ” (Ishiya Chocolate Factory) ท่าน

สามารถชมขัน้ตอนการทําชอคโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงซัปโปโร โดยเฉพาะSHIROI KOIBITO 
ขนมสอดไสช้อคโกแลตขาวทีเ่ป็นทีน่ยิมทั่วทัง้เกาะฮอกไกโด และพพิธิภัณฑช์อคโกแลต ชมถว้ย
ชามทีใ่ชสํ้าหรับใสช่อคโกแลตทีม่คีวามสวยงามเป็นเอกลักษณ์  และเหล่าของเล่นยอ้นยุคทีทํ่าให ้

คณุ ๆ ตอ้งแอบอมยิม้อยูใ่นใจ และรูส้กึเหมอืนยอ้นเวลากลับไปในอดตีอกีครัง้  และแนะนําใหท้่าน
ชมิชา หรอืกาแฟรอ้นของทีน่ี่ พรอ้มทัง้สัง่ขนมเคก้แสนอร่อยราดดว้ยชอคโกแลตเขม้ขน้ ในสว่นที่
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เป็นคอฟฟ่ีชอ๊ฟ บรเิวณชัน้ 2 ของอาคารทรงสไตลย์ุโรป (อสิระใหท้่านถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอก ไม่
รวมตั๋วคา่เขา้ชมภายใน)  
 
 
 
จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ เมอืงท่าทีเ่จรญิรุ่งเรืองในฐานะทีเ่ป็นเมืองคา้ขายในช่วง

ปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20  และยังเป็นเมอืงมชีือ่เสยีงเกีย่วกับการทําเครือ่งแกว้ทีส่วยงาม และมี
สไตลร์ปูทรงอันเป็นเอกลักษณ์ 

   
เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูสุดพเิศษ เซ็ตปลาฮอกเกะ 

 

 
 

นําท่านชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ไดร้ับความนิยมถ่ายภาพ มฉีากหลังเป็น

หลังคาอาคารก่ออฐิแดง โดยคลองโอตารุสรา้งเสร็จในปี 1923 ถอืว่าเป็นคลองทีเ่กดิจากการถม
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ทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถ่าย สนิคา้จากเรือใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่าย แลว้นําสนิคา้มาเก็บไวภ้ายใน

โกดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลองครึง่หนึง่ทําเป็นถนนหลวงสาย 17 สว่นทีเ่หลอืไวค้รึง่หนึ่ง
ก็ไดทํ้าการปรับปรงุเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว ทัง้ยังปรับปรงุทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระให ้

ทา่นรปูเป็นทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืงโอตารตุามอัธยาศัย เชน่ พพิธิภณัฑก์ลอ่ง
ดนตรแีละเครือ่งแกว้ ทีร่วบรวมกลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้อันงดงามและหายากไวม้ากมาย ท่าน
สามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืงงานฝีมอืตา่ง ๆ อาทเิชน่ ตุ๊กตาแกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ 

เพลดิเพลนิไปกับรา้นขายกล่องดนตรี  ซึง่มกีล่องดนตรีขนาดเล็กไปจนถงึขนาดใหญ่ โดยท่าน
สามารถเลอืกเพลงตา่ง ๆ ไดด้ว้ยตัวของทา่นเอง รา้นขายเครือ่งแกว้ ทีม่ตีัง้แต่กระดิง่แกว้อันจิว๋ไป

จนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนมอบต่างๆ ทีท่่านสามารถชมิตามใจชอบโดยเฉพาะรา้น KITAKARO 
ซึง่มขีนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหม่ๆ ใหอ้ร่อยจนลมือว้นกันเลยทเีดยีว และเหมาะทีจ่ะซือ้ของฝาก

เป็นอยา่งด ี และยังมอีกีหนึง่รา้นทีท่า่นตอ้งมเีวลากับรา้นนี้ คอืรา้น LeTAO  รา้นชสีเคก้แสนอร่อย 
ดว้ยบรรยากาศในรา้นตกแต่งดว้ยไมท้ีแ่สนอบอุ่น ขับกล่อมดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบ๊อกซ ์นํา
ทา่นเดนิทางสู ่JTC DUTY FREE ชอปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีตา่งๆ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร 

เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศนูยก์ลางทางดา้นวัฒนธรรม เศรษฐกจิ และการปกครองของเกาะ 
ซึง่เปรยีบเสมอืนประตสูู ่เกาะฮอกไกโด และเคยเป็นสถานทีจั่ดโอลมิปิคฤดูหนาวในปี ค.ศ. 1972 

ทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นอยา่งมาก  
เย็น อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

พกัที ่ karaksa hotel Sapporo หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว โรงแรมในเมอืงตดิแหลง่ชอ้ปป้ิง  

 

 

 

 

วนัที ่4 :     อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

อสิระใหท้่านท่องเทีย่วเมอืงซัปโปโรตลอดทัง้วัน ซึง่

ม สีถ านที ท่ ่อ ง เที ย่ วที น่ ่า สน ใ จมากม าย  ตา ม

รายละเอยีดดา้นล่าง โดยท่านสามารถใชบ้รกิาร

ขนสง่สาธารณะ ทัง้ทางรถไฟใตด้นิและรถประจํา

ทาง หรอืจะชอ้ปป้ิงตามย่านต่าง ๆ ในย่านใจกลาง

เมอืงซัปโปโร 
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สถานทีช่อ้ปป้ิง อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงทีย่่าน ถนนทานูกโิคจ ิแหล่งชอ้ปป้ิงเก่าแก่ทีส่บืทอดมาตัง้แต่ยุคบุกเบกิ 

เหมาะสําหรับจับจา่ยซือ้หาของฝากจากฮอกไกโด เป็นชมุชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นคา้ ทอด
ยาวกวา่ 1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมอืงซปัโปโร เชือ่มต่อกันดว้ย

หลังคาโครงสรา้งทีร่องรับทกุสภาพอากาศ จงึสามารถใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งกังวลถงึฝนหรอืหมิะ
แสงแดดเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีเ่ต็มไปดว้ยความคกึคักมชีวีติชวีา  

  หรื อ จ ะ เดิน เ ล่ นช ม เ มื อ ง ที่  ย่ า น ซู ซู กิโ น ะ 
(Susukino) ทีย่า่นกนิดืม่ทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงซปั
โปโร  มั่ งคั่ งดว้ยรา้นคา้และแวดลอ้มไปดว้ย

รา้นอาหารแยะเต็มไปหมด อันนี้แลว้แต่พี่ชอบแลว้
ครับว่าอยากทานอะไร  แต่สําหรับราเมน แนะนํา

ตอ้งไปที่ซอยนี้คือ “Ramen Yokocho” เป็น
ซอยราเมน สามารถเลือกรา้นตามความชอบ ทัง้
ชนดิเสน้ราเมนน้ําซปุรสชาตแิละเครือ่งเคราตา่ง ๆ 

   อิสระรบัประทานอาหารเที่ยง และเย็นตาม
อธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ 

พกัที ่ karaksa hotel Sapporo หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 

ดาว โรงแรมในเมอืงตดิแหลง่ชอ้ปป้ิง 

 

 

วนัที ่5 :       ศาลาวา่การเกา่-หอนาฬกิา-ศาลเจา้ฮอกไกโด-มติซุยเอา้เลท-ซปัโปโร         
(ชโิทเซ)่-กรุงเทพ(สวุรรณภูม)ิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  นําท่านชมอดตีอาคารทีว่่าการของฮอกไกโด (Former Hokkaido Govt. Office 
Building) (ตกึอฐิแดง) เป็นตกึสไตลน์ีโอบารอค มลีักษณะพเิศษทีม่หีลังคายอดแหลมและกรอบ

หนา้ต่างเป็นเอกลักษณ์ เปรียบเสมือนอนุสาวรียก์ารบุกเบกิของฮอกไกโด ปัจจุบันไดร้ับการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาต ิจากนัน้พาท่านชม หอนาฬกิาประจําเมอืง (CLOCK 

TOWER) เป็นหอนาฬกิาทีดํ่ารงอยูใ่นฐานะสญัลักษณ์ของซปัโปโร มหีนา้ปัดนาฬกิาทัง้สีด่า้นทีทํ่า
จากอเมรกิา ปัจจบุันถอืเป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของญีปุ่่ น และเป็นสถานทีนั่กท่องเทีย่วทั่วโลก
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รู จั้ก และนิยมถ่ายรูป เป็นที่ระลึก นําท่านเดินทางสู่  ศาลเจ ้าฮอกไกโด (Hokkaido 

Shrine) เป็นศาลเจา้ของศาสนาพทุธนกิายชนิโตประจําเกาะฮอกไกโด สรา้งขึน้ในปี 1871 ยุคเริม่
พัฒนาเกาะ ไดอ้ัญเชญิเทพมาประทับทัง้หมด 4 องค ์ 

 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปยัง ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ 

และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายสง่ซปัโปโร เป็นหนึง่ในตลาด

ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมือง รา้นคา้ต่างๆ จําหน่ายอาหารทะเล เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน 
ปลาหมกึ และหอยเชลล์ ผลผลติอืน่ ๆ ในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล 

ราคาก็เหมาะสม อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื  Donburi 
เทีย่ง  อสิระอาหารเทีย่ง เพือ่ใหท้า่นไดล้ ิม้รสชาตอิาหารทะเลสดๆ ทีต่ลาดปลาโจไก 

  และนําท่านเดนิทางสู ่MITSUI OUTLET PARK เอา้ทเ์ลทซึง่เปิดตัวเป็นครัง้แรกในฮอกไกโด 

เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทกุคนตัง้แตแ่บรนดช์ัน้นําจากตา่งประเทศ สนิคา้แฟชัน่หญงิชาย และ
เด็ก จนถงึอปุกรณ์กฬีาและกจิกรรมกลางแจง้และสนิคา้ทั่วไป ประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 130 แบ

รนด์ ซึง่ในบรรดาแบรนด์ดังเหล่านี้ จะมีถงึ 58 แบรนด์ทีเ่ป็นแบรนดท์ีเ่พิง่เปิดสาขาในฮอกไกโด 
และ 9 แบรนดท์ีเ่ปิดตัวเป็นครัง้แรกในประเทศญีปุ่่ น นอกจากนี้ภายในหา้งยังมศีูนยอ์าหารขนาด
ใหญ่ทีจุ่ได ้650 ทีน่ั่ง เชน่เดยีวกับ Hokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่

และสนิคา้จากฟารม์  
นําทานเดนิทางสูส่นามบนิชโิทเซ่ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

18.00 น. ออกเดนิทางจากเมอืงซปัโปโร กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG681  

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง) *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง* 

23.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 
โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล  

โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-11 ปี จอยแลนด ์

หอ้ง Club room หอ้ง Club room หอ้ง Club room 

10-14 มนีาคม 62 59,999 57,999 49,999 

17-21 มนีาคม 62 59,999 57,999 49,999 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร์  PJP039AB  CLUBMED SAHORO  5D4N  MAR19 -TG-W41 

24-28 มนีาคม 62 59,999 57,999 49,999 

เด็กอายตุํา่กวา่ 2 ปี ราคา 15,900 บาท พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 27,000 บาท 

***ราคานีไ้มร่วมคา่เชา่ชุดและอปุกรณ์สกแีละสโนวบอรด์*** 

สําคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชน์สงูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทางบรษัิทฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้ 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวัดหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ ๆ 

เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื่องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที่

นอกเหนือจากโปรแกรม 

 

 เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ตํ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ ี ้กําหนดใหม้ผีูเ้ดนิทางข ัน้
ตํา่ 30 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีกํ่าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื 

ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บี
ผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรณุาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุคร ัง้ 

 
 
 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 

หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอแนะนําใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่น

วนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ 
การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณา

สถานการณ์แลว้พบวา่อยู่เหนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผล
ดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบ
และไม่คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง หากไม่

ม ัน่ใจกรณุาสอบถามพนกังานขายโดยตรง  

อันเนื่องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ

หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นี้จะคาํนงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
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 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตุการณ์ใดๆ ตอ่ทา่น

ก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปน ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอน
ตวัออก ทําใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจทําใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิม์อินญุาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามจํานวนเงนิของราคาทวัร ์ 
 
 การชําระเงนิหมายถงึการยนืยนัจํานวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  

การชําระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจํานวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หากทา่น
ชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจํานวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจําเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลง

ทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อย่างนอ้ยทีสุ่ดเทา่
จํานวนเงนิมดัจํา ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  

 

 
 

 

  

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน้ํามัน (ยกเวน้หากมกีาร    
ประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากทา่นภายหลัง) และเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 
 น้ําหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 30 กโิลกรัม และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ  

ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวันทีร่ะบ ุ 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

อนึง่ เรือ่งของการยนืยันโรงแรมทีพั่กนัน้ อาจยังไมย่นืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบกรณุา      
ตดิต่อพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรมระดับ 

เดยีวกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบไดจ้ากใบ
นัดหมายการเดนิทาง แต่หากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้่านทราบว่าบรษัิทฯ จะจัดหา

โรงแรมในระดับเดยีวกันใหก้ับผูเ้ดนิทางแน่นอน 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศก์หรอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ หากสนใจซือ้ประกนัเพิม่เตมิสามารถดรูายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 

 

 

 

อัตราคา่บรกิารรวม 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร์  PJP039AB  CLUBMED SAHORO  5D4N  MAR19 -TG-W41 

 

   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี     
  คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

   คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่ 
กรณี ประเทศญีปุ่่ น ในกรณีมกีารประกาศยกเลกิการยกเวน้การขอวซีา่สําหรับประชากรไทย  
(อันเนื่องจากทางรัฐบาลประเทศญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับพลเมอืงไทย 

โดยสามารถพํานักระยะสัน้ไดไ้ม่เกนิ 15 วัน หากตอ้งยืน่วซีา่ตามเดมิ มคี่าใชจ้่ายในการยืน่ขอวซีา่ 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 ตอ่ทา่น เพือ่สํารองสทิธิใ์นการเดนิทาง และ

ชําระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วัน มเิชน่นัน้ บรษัิทฯ จะถอืว่าท่าน ยกเลกิการเดนิทางโดย

อัตโนมัตทิา่นจะโดนยดึมัดจําโดยทีท่า่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จําเป็นที่

จะตอ้งสํารองจา่ยคา่ใชจ้า่ยในสว่นของทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไปกอ่นหนา้นัน้แลว้ หากท่านสํารองทีน่ั่งนอ้ย

กว่า 30 วัน ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจองแลว้ กรุณาเตรยีมเอกสาร

สําหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่ออกตั๋วหรอืคําขอพเิศษเพิม่เตมิตา่งๆ  ใหแ้ก่พนักงาน
ขาย และหากทา่นชําระเงนิเขา้มาไม่ว่าจะบางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขที่

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
 
- จํานวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีูเ้ดนิทาง

นอ้ยกวา่ 30 ทา่น ซึง่ทําใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ท่านล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7-
10 วันกอ่นออกเดนิทาง และหากไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้่าน

หรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 
 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
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กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ 

อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะไมส่ามารถจัดการลว่งหนา้ได ้เนื่องจากการขอใชว้ลี
แชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอล่วงหนา้ และบางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทัง้

ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกับเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงก่อนทําการ
จองและหากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ เช่น ผูท้ีน่ั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุและผูท้ีม่ีโรค
ประจําตัวหรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให ้

การดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะ
ทัวรท์ัง้หมด 

 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีที่กองการตรวจคนเขา้เมืองปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรือออกประเทศ ไม่ว่าจะเป็น

ประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึง่

การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบว่า

ทางบรษัิทฯและมัคคุเทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร ์ไม่มสีทิธิท์ีจ่ะชว่ยเหลอืใดๆ ทัง้สิน้ เพราะอํานาจการตัดสนิใจ

เป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทางบรษัิทฯ มจีดุประสงคท์ีทํ่าธรุกจิเพือ่

การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอยา่งผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งมอีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ัง้สิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่มเดนิทาง

พรอ้มคณะ 

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน้ํามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมี

การปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ

ตา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
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ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่

นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, 

เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมื่อชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการท่องเที่ยวนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากได ้

สํารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะ
ปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับ

ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับ
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้ 

 มัคคเุทศก ์หัวหนา้ทัวร ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู ้
จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ เนื่องจากเป็นการจา่ยกับตวัแทนตา่งๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทาง

ผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํา
นําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอื
เอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจําหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นัน้แตกต่างกัน ซึง่ทาง
บรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  
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บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 


