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วนัที่ 1   กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)  

20.00 น.  คณะพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 ประตู 2 เคานเ์ตอร์

เช็คอินสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์(XJ) เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ

รบับตัรโดยสาร (แนะน าใหโ้หลดของทีไ่ม่จ าเป็นลงใตท้อ้งเครื่อง) 

**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ 

ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

23.55 น.  บนิลดัฟ้าสู่เกาะฮอกไกโด โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เทีย่วบนิที ่XJ620 ** ไม่มีบรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน 

เครื่อง ** 

 

วนัที่ 2 สนามบินชิโตเซะ – อทุยานแห่งชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรยีวคาคุ – โกดงัอฐิแดงรมิน ้ า – นัง่

กระเชา้ชมวิวกลางคืน ณ ภเูขาฮาโกดาเตะ    

09.40 น. เดนิทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด เกาะที่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศญี่ปุ่ น ดนิแดนโรแมนติคทางเหนือที่มี

ธรรมชาติอดุมสมบูรณ์และมทีวิทศันท์ี่สวยงาม ซึ่งค าว่า “ฮอกไกโด” หมายถึง เสน้ทางสู่ทะเลเหนือ จากนัน้น าท่านผ่านพธิี

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  (เวลาที่ญี่ปุ่ น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกใน

การนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 

หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั*** 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ อทุยานแหง่ชาตโิอนุมะ (Onuma Quasi National Park) อทุยานแห่งน้ีนบัเป็นสถานทีท่ีร่วบรวม

เอาความงดงามของธรรมชาติมาไวใ้นทีเ่ดยีวกนั เพราะมที ัง้ทศันียภาพที่งดงามของเกาะ ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะงาตา

เกะ แต่สิ่งที่ถอืเป็นไฮไลตข์องการท่องเที่ยวของคอื จุดระหว่างทะเลสาบโอนุมะและทะเลสาบโคนุมะ เน่ืองจากจะมเีสน้ทาง

การเดนิคาบสมทุรและเกาะแก่งต่างๆทีเ่ชื่อมต่อดว้ยสะพานเลก็ๆ โดยนกัท่องเทีย่วสามารถเดนิส  ารวจพื้นทีไ่ดท้ ัง้หมดภายใน

เวลาประมาณ 15-60 นาท ีหรืออาจจะเช่าจกัรยานส าหรบัปัน่ไปรอบๆทะเลสาบโอนุมะ ซึ่งราคาเช่าจะอยู่ที่500 เยน/ชัว่โมง 

และ 1,000 เยน/วนั  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมอืงท่าเรือแห่งแรกในญี่ปุ่ นที่เปิดท  าการคา้ขายกบัต่างประเทศในปี 

1854 จนปี 1859 ฮาโกดาเตะไดเ้ป็น 1 ใน 5 เมอืงของญี่ปุ่ นที่เป็นเมอืงท่าเรือคา้ขายอย่างสมบูรณ์แบบ ทน้ีีชาวตะวนัตกก็

ไหลหล ัง่เขา้มาในเมอืงฮาโกดาเตะ และไดต้ ัง้ถิ่นฐานอยู่ที่น่ีกนัหลายชนชาติ มตีึกรามบา้นช่องที่มสีถาปตัยกรรมตะวนัตก

มากมายที่เรายงัสามารถเหน็ไดใ้นเขตเมอืงเก่าย่านโมโตมาชิ น าท่านชม ป้อมโกเรียวคาคุ (Fort Goryokaku) โกเรียวคาคุ

เป็นป้อมปราการแบบตะวนัตกทีส่รา้งเสร็จเมื่อ 150 ปีก่อน ววิมมุกวา้งอนังดงามของป้อมปราการรูปดาวและคูป้อมโดยรอบ

จะปรากฏแก่สายตาของผูช้มจากลานสงัเกตการณ์ของหอคอยโกเรียวคาคุที่มคีวามสูง 107 เมตร ซึ่งอยู่ติดกบัตวัป้อม คู

ป้อมรายลอ้มไปดว้ยตน้ซากุระกว่า 1,600 ตน้ ท  าใหห้อคอยโกเรียวคาคุกลายเป็นจุดชมซากุระล  าดบัตน้ๆ ของฮอกไกโด

ในช่วงฤดูใบไมผ้ล ิในฤดูรอ้น  (หมายเหตุ ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าขึ้นหอคอยมค่ีาใชจ่้ายเพิ่มท่านละ 840 เยน) จากน า้น าท่านสู่ 

โกดงัอฐิแดงรมิน ้า (Red Brick Warehouses) โกดงัอฐิซึ่งสรา้งขึ้นในปี 1909 ไดร้บัการบูรณะใหม่ท ัง้หมด มรีา้นอาหารและ
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รา้นของที่ระลึกต่างๆ ที่น่ีนัน้เรียกไดว้่าศูนยร์วมแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร และสถานบนัเทิงที่ใหบ้รรยากาศเก่าๆ ดว้ย

สิง่ก่อสรา้งทีดู่คลาสสกิที่แมจ้ะดูเก่าแก่แต่ก็มคีลาสในเวลาเดยีวกนั โดยเดมิททีีน่ี่เคยเป็นคลงัสนิคา้อฐิสแีดงทีเ่คยใชค้า้ขาย

ในปลายสมยัเอโดะ ภายหลงัจากทีไ่ม่ไดใ้ชง้านเป็นคลงัสนิคา้อกีต่อไปแลว้ จงึไดท้  าการปรบัเปลีย่นจนการมาเป็นเหมือนดงั

ปจัจบุนั อสิระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั หลงัอาหารน าท่านนัง่ กระเชา้ชมววิกลางคนื ณ ภเูขาฮาโกดาเตะ (Mount 

Hakodate) สูง 334 เมตร ต ัง้อยู่ในป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมทุรใกลใ้จกลางเมอืงฮาโกดาเตะ ในวนัที่ทอ้งฟ้าโปร่งท ัง้

กลางวนัและกลางคนื สามารถมองเหน็ววิทวิทศันท์ีง่ดงามของเมอืงฮาโกดาเตะ 

เยน็  อสิระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั SMILE HAKODATE HOTEL ระดบั 3* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่ 3 ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ภเูขาไฟโชวะ ชินซนั (ไม่รวมกระเชา้) + สวนหมีภเูขาไฟโชวะชิน

ซนั – หบุเขานรกจโิกกดุานิ – เมืองซปัโปโร - มิตซุยเอา้ทเ์ลท 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ(Hakodate Morning Market) นบัเป็นตลอดช่วงเชา้ทีบ่รรยากาศแสนจะคกึคกัของ

เมอืงฮาโกดาเตะ เพราะภายในตลาดนัน้เต็มไปดว้ยรา้นขายอาหารทะเลสด ไม่ว่าจะเป็น ปูคานิ ไข่ปลาแซลม่อน และหอย

เม่นทะเล หรือจะเป็นผลไมต่้างๆก็มีใหเ้ลือกชอ้ปเลือกชิมกันมากมาย โดยเมนูที่ฮอตฮิตตอ้งลองเมื่อมาเยือนถึงถิ่น

แหล่งก าเนิดของวตัถุดบิชัน้เลศิก็คือ Uni-Ikura Domburi โดยตลาดแห่งน้ีนัน้จะมพีื้นที่ประมาณ 4 ช่วงตึก เปิดเปิดเป็น

ประจ าทกุวนั ต ัง้แต่ตอนเชา้ตหีา้ถึงเทีย่งตรง จากนัน้น าท่านสู่ ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ (Motomachi District) หรือ ท่าเรือ

เมอืงฮาโกดาเตะ ย่านน้ีนบัเป็นย่านที่มปีระวตัยิาวนานเป็นรอ้ยปี แถมสิง่ปลูกสรา้งต่างๆก็ยงัคงมกีารอนุรกัษไ์วอ้ย่างดเียี่ยม 

โดยท่าเรือแห่งน้ีนบัเป็นท่าเรือแรกทีเ่ปิดใหม้กีารคา้ระหว่างประเทศในปี 1854 ท าใหม้ผูีค้า้จ านวนมากจากรสัเซีย จีน และ

ประเทศตะวนัตก ไดย้า้ยถิ่นฐานมาอาศยัอยู่ในเมอืงฮาโกดาเตะ ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา และยงักลายเป็นอีกย่านยอดนิยมที่

นกัท่องเทีย่วชอบมาเยอืนเมือ่มาเทีย่วยงัเมอืงฮาโกดาเตะอกีดว้ย 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ ชินซนั (Showa Shinzan) ภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่และมอีายุนอ้ยที่สุดในประเทศ

ญี่ปุ่ น ซึ่งเกิดขึ้นจากการเกิดแผ่นดนิไหวและก่อตวัขึ้นบนพื้นทีร่าบทุ่งขา้วสาล ีในระหว่างปี 1943-1945 นบัเป็นอกีหนึ่งภูเขา
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ไฟทีย่งัไม่มอดดบัสนิทและยงัคงมคีวนัก ามะถนัลอยอยู่เหนือปล่องภเูขาไฟใหเ้หน็จนถงึปจัจบุนัเกิดเป็นทศันียภาพทีส่วยงาม 

น าท่านเขา้ชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซนั (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานทีเ่พาะพนัธุห์มสีนี า้ตาล ซึ่งเป็นหมทีี่

ใกลสู้ญพนัธุแ์ละหาดูไดย้าก โดยในญี่ปุ่ นจะพบหมสีนี า้ตาลน้ีไดท้ีเ่กาะฮอกไกโดเท่านัน้ นกัท่องเทีย่วสามารถเยี่ยมชมลูกหมี

สนี า้ตาลไดอ้ย่างใกลช้ิดผ่านกระจกใส และมหีมโีตเตม็วยัทีไ่ม่ดุรา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนกัท่องเทีย่ว เป็นภาพทีน่่ารกั

น่าเอ็นดูทเีดยีว หากใครตอ้งการใกลช้ิดกว่าน้ีก็สามารถเขา้ไปยงัหอ้งสงัเกตการณ์พเิศษ กรงมนุษย ์ซึ่งจะมองเห็นหมีสี

น า้ตาลเดนิผ่านไปมา และไดย้นิเสยีงและกลิน่ของหมผ่ีานรูระบายอากาศเลก็ๆ นอกจากน้ียงัยงัขายขนมปงั และแอปเป้ิล ให ้

นกัท่องเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หบุเขาจโิกคุดาหนิ (Jigokudani หรอื Hell Valley) หรือ

เรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu Toya เมอืง Noboribetsu น า้รอ้นในล าธารของหุบเขา

แห่งนี้มแีร่ธาตกุ ามะถนั ซึ่งบ่อน้ีส่วนใหญ่เป็นเป็นบ่อน า้รอ้นก ามะถนั อณุหภมูปิระมาณ 50 องศาเซลเซยีส ตลอดทาง ก็จะมี

บ่อน า้เลก็ๆ บางบ่อมอีณุหภมูทิีร่อ้นกว่าและยงัมบี่อโคลนอกีดว้ย ถอืเป็นแหล่งก าเนิดน า้แร่และออนเซนที่มชีื่อเสยีงที่สุดบน

เกาะฮอกไกโด และบริเวณทางเขา้ดา้นหนา้หุบเขาจะมยีกัษถ์อืกระบองอยู่ ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมอืง เชื่อว่าช่วยปกป้อง

เมอืงน้ี ยกัษท์ีอ่าศยัอยู่ในจโิกกุดานิเรียกว่า “ยุคจินิ” เป็นยกัษด์ทีีจ่ะน าเอาโชครา้ยไปแลว้จะท าใหผู้ค้นมคีวามสุข น่ีเป็นยกัษ ์

2 สอียู่ระหว่างทางขึ้นไปหุบเขานรก น าท่านเดนิทางกลบั เมืองซปัโปโร จากนัน้น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง มิตซุยเอา้ทเ์ลท เอาท ์

เลต็ขนาดใหญ่ของซปัโปโร ศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัแหล่งรวมพลของสนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัจากท ัว่โลกใหท้่านเลอืกชมและ

ซื้อมากมาย 

เยน็  อสิระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL ระดบั 3* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่ 4 เมืองบิเอะ – สระน ้ าสฟ้ีา - เมืองอาซาฮคิาว่า - หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาว่า - เมืองฟรุาโน่ - หมู่บา้นเทพนิยาย น้ิงเกิ้ล

เทอเรส - ออิอน ทาวน์ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านสู่ เมืองบิเอะ (Biei) เป็นเมอืงขนาดเลก็ของฮอกไกโด โดยเมอืงแห่งน้ีมภีูมทิศันท์างธรรมชาติที่งดงาม ราย

ลอ้มไปดว้ยภเูขาและทุ่งนาอนักวา้งใหญ่ จากนัน้น าท่านชม สระน ้าสฟ้ีา 

(Blue Pond)  เป็นแหล่งน า้ตามธรรมชาตทิี่มสีฟ้ีาสดใส เป็นสถา  นที่

ท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจส าหรบัผูช้ื่นชอบธรรมชาติ ต ัง้อยู่ใจกลาง

เมอืงบเิอ น้ีเกิดขึ้นเพราะความบงัเอิญหลงัการสรา้งเขื่อน เพื่อป้องกนั

การเกิดโคลนถล่มจากภูเขา ท  าใหน้ า้ถูกกัน้ไม่ใหอ้อกจากเขื่อน น า้ถูก

กกัเก็บรวมกนัจนเกิดเป็น Blue Pond ทีม่สีฟ้ีาสวยสดใส แตกต่างจาก

บ่อน า้ตามธรรมชาติอื่นๆ และยงัมีตอไมสู้งที่สวยงามมีเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั จึงท  าใหบ้่อน า้แห่งน้ีโดดเด่นน่าไปเที่ยวชม น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นราเมนอาซาฮิคาว่า (Asahikawa Ramen 

Village) ราเมนของทีน่ี่มรีสชาตอินัเป็นเอกลกัษณ์และไดร้บัการกล่าวขานถงึความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บา้นรา

เมนอาซาฮิคาว่าไดถ้ือก าเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชื่อดงัของเมอืงอาซาฮิคาว่าท ัง้ 8 รา้นมาอยู่รวมกนัเป็น



FT-CTS XJ 03V                                      Page 5 of 10 

อาคารหลงัคาเดยีว เสมอืนหมู่บา้นราเมนที่รวบรวมรา้นดงัข ัน้เทพไวใ้นที่เดยีว และยงัมหีอ้งเลก็ๆที่จดัแสดงประวตัิความ

เป็นมาของหมู่บา้นแห่งน้ีใหส้  าหรบัผูท้ีส่นใจไดม้าศึกษาอกีดว้ย 

เที่ยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้เดนิทางสู่ เมืองฟรุาโน่ (Furano) เมอืงเลก็ๆ ทีต่ ัง้อยู่ใจกลางเกาะฮอกไกโด จงึถูกเรียกขานว่า “สะดอืของฮอกไกโด”

รายลอ้มไปดว้ยภูเขาขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาโทกาจิในกลุ่มภูเขาไฟไดเซ็ทสึซนั ภูเขาอาชิเบ็ทสึ และภูเขายูบา ริ 

เม ืองฟุราโน่นัน้มสีภาพอากาศเย็นและแหง้มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร 

โดยเฉพาะดอกไม ้แต่ในช่วงฤดูหนาวในเวลาทีห่มิะตก ก็จะ

เป็นลานหิมะขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตา   จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่ หมู่บา้นเทพนิยาย นิงเกิ้ ลเทอเรส (Ningle 

Terrace) เป็นหมู่บา้นขนาดเลก็ๆที่เต็มไปดว้ยกระท่อมไม ้

น่ารกั สรา้งเรียงรายไปตามทางเดนิเหมอืนกบัศิลปะในเทพ

นิยาย กระท่อมแต่ละหลงัก็คือรา้นขายของแต่ละรา้น ซึ่ง

ประกอบดว้ยรา้นคา้ 15 รา้น ที่จ  าหน่ายสนิคา้งานฝีมอืและ

สนิคา้พื้นเมอืง โดยมรีา้นกาแฟ Chu Chu no Ie ตัง้อยู่ใจ

กลางของหมู่บา้น รา้นคา้ต่างๆ จะอยู่ไม่ไกลกนัมาก ท  าใหดู้

เหมือนเป็นหมู่บา้นซึ่งอยู่ท่ามกลางป่า คลา้ยบา้นในเทพ

นิยาย หนา้หนาวเช่นน้ีก็จะไดบ้รรยากาศหมิะแบบขาวโพลน 

แต่ในฤดูรอ้นก็จะไดบ้รรยากาศของป่าสนเขยีวขจกีบับา้นไม ้

ในป่าสน จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ออิอน ทาวน์ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อของฝาก 

ของทีร่ะลกึกนั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนมขึ้นชื่อของญี่ปุ่ น อย่างคทิแคท สามารถหาซื้อไดท้ีน่ี่เช่นกนั 

เยน็  อสิระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั SMILE ASAHIKAWA HOTEL ระดบั 3* หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่ 5 เนินพระพทุธเจา้ - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี- โรงเป่าแกว้คิตาอชิิ – รา้นกาแฟ ฮลัโหล 

คิตตี้  - ดิวตี้ฟร ี– รา้นสนิคา้มือสอง - ถนนทานุกโิคจ ิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่ าน เดินทา ง สู่  เ นินพระพุทธเจ ้า  (HILL OF 

BUDDHA) ตัง้อยู่ที่เมืองซปัโปโรทางตอนเหนือของประเทศ

ญี่ปุ่ น ถือว่าเป็นผลงานการสรา้งชิ้นเอกอีกชิ้นหน่ึงของทาดาโอะ 

อนัโดะ สถาปนิกชาวญี่ปุ่ นเจา้ของรางวลัพริตซเ์กอรท์ี่ถอืว่าทีสุ่ด

รางวลัของสถาปนิก โดยมีลกัษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปปัน้

พระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน า้หนกั 1500 

ตนั พื้นที่ที่ลอ้มรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกท ัง้ราย   ลอ้มดว้ย

ธรรมชาตอินังดงาม ช่วงฤดูรอ้นทีจ่ะแวดลอ้มไดส้ม่ีวงของตน้ลา
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เวนเดอร ์และช่วงฤดูหนาวทีเ่หมอืนอยู่ท่ามกลางความขาว

สะอาดของหมิะที่ขาวโพลน และอีกจุดหน่ึงที่พลาดไม่ได ้

นัน่คือการเดนิลอดไปตามอุโมงคท์ี่มาความยาว 40 เมตร 

ที่เมื่อเดินไปจนถึงจุดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่อยู่

บริ เวณปลายทางของอุโมงค์แลว้มองยอ้นขึ้ นไป จะ

มองเห็นเหมือนมีแสงสะทอ้นอยู่รอบๆองคพ์ระพุทธรูป

เปรียบเสมอืนรศัมแีสงแห่งฟ้า ซึ่งไม่สามารถมองไดจ้าก

ทางดา้นนอก ถือเป็นอีกส่วนหน่ึงที่ทางสถาปนิกตัง้ใจ

ออกแบบเพื่อใหทุ้กๆส่วนมคีวามพเิศษไม่แพก้นั นบัว่าเป็นอีกหน่ึง Unseen Hokkaido สถานที่ที่มคีวามมหศัจรรยแ์ละ  

คุม้ค่าอย่างยิ่งส  าหรบัการมาเยอืน จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอตารุ เป็นเมอืงท่าในฮอกไกโด ต ัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียง

เหนือของนครซปัโปโร เป็นเมอืงท่าหลกัของอ่าวมาเป็นเวลานานจงึ มอีาคารเก่าแก่มากมาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทีม่ชีื่อเสยีง

แห่งหน่ึงในญี่ปุ่ น จากนัน้น าท่านชม คลองโอตารุ คลองสายเลก็ๆ ที่ไหลผ่านกลางเมอืง สญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารุ ที่มี

บรรยากาศสุดแสนโรแมนตคิประดบัตกแต่งดว้ยโคมไฟถนนแบบวคิตอเรียน  

เที่ยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านสู่ พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี ที่น่ีเป็นแหล่งรวบรวมกล่องดนตรีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายสไตล ์ลกัษณะ

ของอาคารเป็นอาหารเก่าแก่ 3 ชัน้ ภายนอกถูกสรา้งขึ้นจากอิฐ

แดง และโครงสรา้งภายในท าดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้สรา้งขึ้นใน

ปี ค.ศ. 1910 ตวัอาคารไดร้บัอทิธพิลสถาปตัยกรรมจากชาวยุโรป

ที่เขา้มาต ัง้รกรากที่น่ี ภายในมีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลายกว่า 

3,400 ชนิด มหีลายราคาใหเ้ลอืกซื้อไดต้ามสะดวก น าท่านสู่ โรง

เป่าแกว้คิตาอิชิ โรงเป่าแกว้ชื่อดงัของเมืองโอตารุ ชมการสาธิต

การเป่าแกว้ดว้ยวิธีกรรมด ัง้เดิม หรือหากท่านใดชื่นชอบการ

ประดษิฐส์ิง่ของทีไ่ม่เหมอืนใครก็สามารถเขา้ร่วมข ัน้ตอนท าเครื่อง

แกว้แบบ DIY เพือ่สรา้งผลงานเป็นของตนเองได ้หรือจะเลอืกซื้อ

สินคา้สวยๆที่มีอย่างหลากหลายก็ไดเ้ช่นกนั อุตสาหกรรมการท าผลิตภณัฑจ์ากแกว้ของชาวโอตารุนัน้ เริ่มตน้หลงัจาก

อุตสาหกรรมประมงเริ่มถดถอยในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที่สอง ชาวเมอืงลายคนจึงหนัไปผลิตเครื่องแกว้เพื่อเป็นการ

ทดแทนรายได ้ปจัจบุนัเมอืงโอตารุก็ยงัขึ้นชื่อในอตุสาหกรรมเครื่องแกว้อยู่ เดนิทางสู่ รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี้ เพลดิเพลนิ

กบับรรยากาศน่ารกั ของตวัการต์ูนแมวชื่อดงั คิตตี้  ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้และถ่ายรูปตามอธัยาศยั น าท่านอิสระช็อปป้ิง 

ดิวตี้ฟรี (Duty Free) ใหท้่านเลอืกซื้อสนิคา้ปลอดภาษี ท ัง้ เสื้อผา้ น า้หอม ต่างๆมากมาย จากนัน้น าท่านจุใจชอ้ปป้ิง รา้น

สนิคา้มือสอง ภายในรา้นจะมจี าหน่ายสนิคา้สภาพด ีเช่น กระเป๋า นาฬกิา รองเทา้ และขา้วของเครื่องใชต่้างๆ เครื่องจานชาม 

ชุดกาแฟ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นสนิคา้ที่ผลติและจ าหน่ายในประเทศญี่ปุ่ น จากนัน้อิสระชอ้ปป้ิง ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการคา้

เก่าแก่ของเมอืงซปัโปโร โดยมพีื้นทีท่ ัง้หมด 7 บลอ็ก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกิโมโน 

เครื่องดนตรี วดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ัง้ยงัเป็นศูนยร์วมของเหล่าวยัรุ่นดว้ย เน่ืองจากมเีกมเซน็
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เตอร ์และตูห้นีบตุก๊ตามากมาย รอ้นดองกี รา้น 100 เยน นอกจากนัน้ที่น่ียงัมกีารตกแต่งบนหลงัคาดว้ยตุก๊ตาทานุกิขนาด

ใหญ่ 

เยน็  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL ระดบั 3* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่ 6 สนามบนิชิโตเซะ – กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง) 

สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดนิทางสู่สนามบนิชิโตเซะ 

10.00 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอก็ซ(์XJ) เทีย่วบนิที ่XJ621 ** ไม่มีบรกิาร

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง  ** 

15.50 น.  เดนิทางถงึกรุงเทพ (สนามบนิดอนเมอืง) โดยสวสัดภิาพและประทบัใจ 

 
อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไข 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 4 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

✓ ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อท่าน 

✓ ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ

สดุฟิน ใบไมเ้ปลี่ยนสทีี่ฮอกไกโด 6 วนั 4 คนื โดย-XJ 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ2-3ท่าน 

 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

เสริมเตียง 

 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

ไม่เสริมเตียง 

 

ไม่รวมตัว๋

เครื่องบิน 

 

พกัเดี่ยว 

26 - 31 ต.ค. 62 30,990 30,990 29,990 19,990 6,900 

02 - 07 พ.ย. 62 28,990 28,990 27,990 19,990 6,900 

08 – 13 พ.ย. 62 28,990 28,990 27,990 19,990 6,900 

22 - 27 พ.ย. 62 31,990 31,990 30,990 19,990 6,900 

30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 62 28,990 28,990 27,990 19,990 6,900 
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✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

✓ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง) 

 
อตัราค่าบรกิารไมร่วม 

 ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น คา่เครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, คา่อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน ้าหนกักระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้20 กก. 

 ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท /ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ช าระที่สนามบนิในวนัเดินทาง) 

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรอืก่อนหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนงัสอืเดินทาง

เพือ่ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดินทาง

ของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ 

3.เมื่อท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขการใหบ้รกิารที่

ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวี

ซ่า ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3.ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมื่อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามดัจ าท ัง้หมด 
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เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 34 ท่านรวมในคณะตามทีก่  าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน 

ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 3,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 20-24 ท่านตอ้งเพิม่เงนิ

ท่านละ 1,500 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 25-31 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท 

2.ในกรณีทีท่างประเทศญี่ปุ่ นระงบัการอนุมตัวิซ่ีา ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เก็บค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในกรณีตอ้งท  าเรื่องยื่นขอวซ่ีา 

3.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ ์

4.บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นส าคญั 

5.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเทีย่วแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท  าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบริการคดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการ

ในกรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัรา

แลกเปลีย่นไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบริการได ้

8.หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้

9.ค่าบริการทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่  าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบริการไม่ได ้

10.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้  าหรบั

ค่าบริการนัน้ๆ 

11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

12.บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไป

คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ 

อื่น ๆ ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักล่าว

ท ัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่

นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบคนืเงนิท ัง้หมดทกุกรณี 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วน้ี 
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15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

16.บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บริษทั

ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

17.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือ

ทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท  ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

18.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เล่มน า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

21.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ 

เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่าน

ออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ 

22.ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิม่เตมิ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง เป็นชาวต่างชาต,ิ พระสงฆ ์หรือนกับวช จะตอ้งเพิม่จากราคาค่า

ทวัรป์กตอิกี 2,000 บาทต่อท่าน 

23 หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้ 

24. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการหรือหนงัสอืเดนิทางทูต (เล่มสนี า้เงนิและสแีดง) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัรห์ากท่านถูกปฏเิสธ

ในการเขา้ –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

 

 

 


