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JXJ28 HOKKAIDO SO GOOD 6วัน4คนื 
เทีย่วญีปุ่่น... ฮอกไกโด ซปัโปโร โอตารุ ฟูราโน ่อาซาฮิคาวะ 

ที่พัก โอตารุ 1 คืน อาซาฮิยาม่า 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน พิเศษ!!  เมนูป้ิงย่าง Yakiniku + ขาปุยอดฮิต + ชาบู + ราเม็ง 
 

อาซาฮคิาวะ  สนุกฟนิ ที่ สวนสัตว์อาซาฮิยามะ เที่ยวชม หมู่บ้านราเม็งชื่อดัง และ พิพิธภัณฑ์ต้นก าเนิดสาเก 
ฟูราโน ่  ชมความสวยงามของธรรมชาติ บ่อน ้าสีฟา้ Shirogane สถานท่ีท่องเที่ยวยอดฮิต 
ซัปโปโร   นัง่กระเชา้ Kiroro Gondala Lift ตามรอยหนงัดงั ตีระฆังแห่งความรักที่ยอดเขาบน คโิรโระ สกีรสีอรท์   
  ไหว้พระขอพรที่ ศาลเจ้าฮอกไกโด และ ช้อปป้ิงจุใจท่ีโรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ และ ย่านทานุกิโคจิ 
 โอตาร ุ  อิสระท่องเที่ยว สวนสาธารณะโอโดริหอนาฬิกาซัปโปโร ที่ท าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ 
  หรือ บริการรถรับ ส่ง-ฟรี “Kitanogurume’’ ร้านอาหารทะเลชื่อดังที่ตลาดปลาโจไกอิจิบะ  
  Optional Tour!  สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ ที่ สวนชิคิไซ โนะ โอคะ 
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เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)  
น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.  

 

◼ FLIGHT:  

DEPARTURE:  XJ620     BKK-CTS    02.05-10.40 น.  
RETURN:          XJ621       CTS-BKK    11.55-17.50 น. 
 
 
 

23.00 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR 
ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า  

 

 

 
02.05 น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ)  เที่ยวบินที่  XJ620 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร

บนเครื่อง บนเครื่องมีจ าหน่าย)  
10.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ

นาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ส าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับ
และปรับ เดินทางสู่ ฮอกไกโด มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่น่าสนใจเพราะฮอกไกโด เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่
บริเวณทิศเหนือสุดของญี่ปุ่น จึงมีภูมิประเทศที่เย็นสบายตลอดท้ังปี รวมไปถึงทิวทัศน์ตามธรรมชาติท่ีควรมาชม 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อท่ี1)  
จากนั้นพาทุกท่านไป แวะไหว้พระขอพรก่อนเที่ยวที่ ศาลเจ้าฮอก
ไกโด (Hokkaido Shrine) ตั้งอยู่ที่เมืองซัปโปโร  (Sapporo) 
เรียกได้ว่าเป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตที่มีความ
เก่าแก่ไม่เบาของเกาะฮอกไกโดเลย เพราะที่ศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูก
สร้างในช่วงยุคเร่ิมพัฒนาเกาะ ไม่เพียงแค่จะมาสักการะขอพร
กับเทพเจ้าที่ปรทับถายในศาลเจ้ามากถึง4 องค์ แต่ด้วยความที่
ตัวศาลเจ้าเองมีพ้ืนท่ีเชื่อมต่อกับสวนมารุยามะท าให้ถือได้ว่าเป็น
จุดชมวิวเด็ดๆอีกแห่งหนึ่งของเมืองเลยทีเดียว กรณี ศาลเจ้าฮ

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเด็ก  
(บาท) 

พักเดี่ยว/เดินทาง 
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ที่น่ัง หมายเหต ุ

04-09 มกราคม 66 37,888 

 
ไม่มีราคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2ปี 
6,000 บาท) 

  

9,500 34  

11-16 มกราคม 66 35,888 9,500 34  

18-23 มกราคม 66 35,888 9,500 34  

25-30 มกราคม 66 35,888 9,500 34  

01-06 กุมภาพันธ์ 66 47,888 16,500 34 SNOW 
FESTIVAL 

08-13 กุมภาพันธ์ 66 47,888 16,500 34 SNOW 
FESTIVAL 

15-20 กุมภาพันธ์ 66 35,888 9,500 34  

22-27 กุมภาพันธ์ 66 35,888 9,500 34  

วันที่หน่ึง         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

วันที่สอง         ท่าอากาศยานนิวชโิตะเซะ – ฮอกไกโด – ศาลเจ้าฮอกไดโด – โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ – 
  คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ – เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี         อาหาร เที่ยง, เย็น 
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อกไกโดจัดงานเทศกาลปีใหม่ ท าให้มีการปิดถนน ท าให้ไม่สามารถใช้ถนนเส้นทางนั้นได้ ขอเปลี่ยนเป็น พาทุกท่าน
ถ่ายภาพด้านหน้า ที่ท าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง 
ก่อสร้างเมื่อปีค.ศ. 1888  เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาโดยถอดแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่ง

รัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างจากอิฐจ านวนกว่า 2.5 ล้านก้อน ศาลาว่าการมีทางเข้าด้านหน้าและ
สามารถเดินทะลุไปยังถนนอีกสายที่อยู่ด้านหลังได้ ดังนั้นจึงเป็นหนึ่งทางผ่านที่ผู้คนในเมืองจะใช้เป็นเส้นทางสัญจร
ภายในเมือง จะเห็นว่ามีผู้คนเดินขวักไขว่ตลอดเวลา อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  พาทุกท่าน
ไป ช้อปปิ้ งของขึ้นชื่อฮอกไกโดที ่โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ Shiroi koibito park ไปเยือนบ้านเกิดคุกกี้ของ
ฝากชื่อดัง ขนมของฝากยอดฮิตจากฮอกไกโดนี้ผลิตโดยบริษัท Ishiya คุกกี้แผ่นบางกรุบกรอบประกบไวท์ช็อคโก
แลตหวานละมุน นอกจากสูตรคลาสสิคนี้แล้วยังมีรสชาติใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย โดยสถานที่นี้มา
เป็นธีมปาร์คที่มาในรูปแบบสวนสนุกช็อกโกแลต อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงของท่ีระลึกด้านหน้าและถ่ายภาพตามมุม
สวยๆมากมาย (ค่าทัวร์ไม่รวมการเข้าชมการผลิตด้านใน)  
 

พ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  ค ล อ ง ส า ย
วัฒนธรรมโอตารุ  ชมคลองสาย
วัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา 
ด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถี
ชีวิต 2 ฝั่ งคลองที่ยังคงความเป็น
ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสร้าง
เพ่ือให้เรือเล็กล าเลียงสินค้าจาก
ท่าเรือเอามาเก็บไว้ในโกดังที่อยู่ตาม
ริ ม ค ล อ ง  เ มื่ อ วิ ท ย า ก า ร
เจริญก้าวหน้าเรือใหญ่จึงเปลี่ยนไป
เข้าท่าที่ใหญ่และขนส่งเข้าโกดัง ได้
ง่ายขึ้น ตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลอง
เหล่านี้ จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ น าท่าน เที่ยวชม ชมเครื่องแก้วโอตารุ 
แหล่งท าเครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่อง
แก้วชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซื้อได้ เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านการท า
เครื่องแก้วต่างๆ  และ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี Otaru Music Box Museum ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่ง
เสียงดนตรีและบทกวีที่แสนอ่อนหวานชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลาย
และงดงามที่จะท าให้ท่านผ่อนคลายอย่างดี มากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกท ากล่องดนตรีแบบที่
ท่านต้องการไดด้้วย อิสระให้ท่านได้ท ากล่องดนตรีน่ารักๆในแบบท่ีท่านชื่นชอบด้วยตัวท่าน  
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 เย็น รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที2่) เมนู ชาบู 
ที่พัก: Hotel Torifito Otaru Sapporo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 
 

 
 

 
 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที3่)  
 พาทุกท่าน นั่งกระเช้า Kiroro Gondala Lift เพ่ือถ่ายรูปเช็คอินตามรอย

หนัง ตีระฆังขอพรที่ยอดเขาบน คิโรโระ สกี รีสอร์ท  (Kiroro) ชื่อนี้คุ้นหูนัก
ท่องหิมะชาวไทยเป็นอย่างดี  พาทุกท่านสัมผัสปุยหิมะนุ่มคุณภาพ
ระดับพรีเมียมที่มีคอร์สสกีที่มีให้เลือกทุกระดับตามความโปร ไม่ว่าจะเล่น
เป็นมากน้อยแค่ไหน สามารถฝึกหัดได้ มีครูคนไทย ใครไม่เล่นสกีก็มี
กิจกรรมอื่น ๆ เช่น ขี่บานาน่าโบ๊ท , ขับ Snow Mobile, ขับรถ snow 
buggy, เดินป่าแบบใส่รองเท้าลุยหิมะ เล่นสไลเดอร์บนหิมะ เยอะแยะ
มากมาย ท าให้ทุกคนมาที่นี่ก็จะได้สนุกสนานไปกับพาวเดอร์สโนว์ ในฤดู
หนาวอย่างแน่นอน และสามารถเก็บภาพความประทับใจของท้องฟา้สีฟา้
ตัดพ้ืนหิมะสีขาว และบนยอดเขาอาซาริยังมีจุดถ่ายรูป signature 
หลังจากที่ถูกเลือกเป็นโลเคชั่นหลักเพ่ือถ่ายท าหนังเรื่อง “แฟนเดย์ แฟน
กันแค่วันเดียว” ก็โด่งดังกลายเป็นจุดหมายขวัญใจของชาวไทย นั้นก็คือ 
ระฆังแห่งความรัก the bell of love นั้นเอง  โด่งดังมากในเรื่องของการ
อธิฐานสั่นระฆังขอความรัก ซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในฉากไฮไลท์ของหนังเรื่องนี้
เลย กรณี หากกระเช้า Kiroro Gondala Lift ปิด จะขอปรับไปไปขึ้นกระเช้า 
Moiwa แทน อยู่บริเวณ ภูเขาโมอิวะ (Mount Moiwa) นับเป็นหนึ่งในภูเขา
เล็กๆในป่าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของใจกลางเมืองซัปโปโร ถือเป็น
สถานที่ๆได้รับความนิยมมากเช่นกัน พาทุกท่านไปอิสระช้อปป้ิงท่ี Duty 
free แหล่งช้อปปลอดภาษี ที่รวบรวมสินค้าราคาพิเศษ และมีชื่อเสียงที่
เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่น เช่น โฟมถ่านหินฟูเขาไฟ วิตามิน 
อาหารเสริม ครีมต่างๆ ขนมญี่ปุ่นหลากหลายชนิด รวมไปถึงชาเขียว 
ผลิตภัณฑ์ขึ่นชิ่อของญ่ีปุ่น เป็นต้น ให้ทุกท่านสามารถเลือกซ้ือเป็นของ
ฝาก 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อท่ี3)  
 จากนั้นพาทุกท่านไปชม บ่อน ้าสีฟา้ Shirogane Blue Pond ตั้งอยู่ในเมืองบิเอะ บ่อนําที่ถูกกักไว้จากการสร้างเขื่อน

เพ่ือป้องกันโคลนถล่มบริเวณภูเขาไฟในแถวนั้นการท่ีน ้าในบ่อมีสีฟา้มากกว่าบ่อน ้าท่ัวไปเพราะ อลูมิเนียมไฮดรอก
ไซด์จากการปะทุของภูเขาไฟ ส าหรับในช่วงฤดูหนาวนั้น น ้าในบ่อจะแข็งจนกลายเป็นหิมะสีขาวโพลน แต่ก็ให้ความ

วันที่สาม          นั่งกระเช้า Kiroro Gondala ขึ้น คิโรโระ สกี รีสอร์ท  - Duty free - บ่อน ้าสีฟา้ Shirogan – อิออนมอลล์ 
                              อาหาร เช้า, เที่ยง
  



      2302-0901-JXJ28                                                               www.smileytour.com                                                                  Page 5 of 11 

สวยงามไปอีกแบบ จากน้ันพาทุกท่าน อิสระช้อปปิ้ งที่ AEONMALL Asahikawa Ekimae (อิออนมอลล์ อาซาฮิกาวะ 
เอกิมาเอะ)แหล่งช้อปป้ิงของอาซาฮิกาวะที่AEONMALL เป็นแหล่งรวมของหวานชื่อดังและอาหารรสเลิศมากมาย
จากทั่วฮอกไกโด มีศูนย์อาหารอยู่ที่ชั้น 1 และพ้ืนที่ร้านอาหารบนชั้น 4 มีอาหารหลากหลายให้เลือกตั้งแต่อาหาร
ตะวันตกไปจนถึงอาหารญี่ปุ่น และที่น่ีสามารถซ้ือของฝากได้ทุกอย่างทั้งขนมหวานชื่อดัง ของฮอกไกโด ขนมหวานที่
ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ เช่น ROYCE' ที่มี Potato chip Chocolate (มันฝรั่งทอดเคลือบช็อกโกแลต) ที่ได้รับ
ความนิยมในไทยอีกด้วย 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
ที่พัก: Smile Hotel Asahikawa 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 
 
 

 
 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที5่)  

จากน้ันพาท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ Otokoyama 
Sake Brewery Museum เ ป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่
ร วบรวมเรื่ องราวของเหล้ า โอ โต โกยาม ะ 
(Otokoyama) เหล้าญ่ีปุ่นแสนอร่อยท่ีให้กลิ่น
หอมของข้าวและรสสัมผัสเบานุ่มลิ้น เพราะใช้น ้า
จากธารน ้าใต้ดินท่ีไหลจากเทือกเขาไดเซ็ตสึซัน 
(Daisetsuzan) หนึ่งในร้อยภูเขาขึ้นชื่อของญี่ปุ่น 
และเมล็ดข้าวพันธุ์ดี เสริมด้วยอุณหภูมิอันหนาว
เหน็บของอาซาฮิคาวะที่เหมาะแก่การหมักเหล้า 
และเป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นอย่าง
วัฒนธรรมการท าสาเก ที่นี่ยังมีจัดแสดงเอกสาร
จากส าคัญจากยุคเอโดะ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการหมักเหล้าอีกด้วย และ เยี่ยมชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า 
(Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงของเมืองอาซาฮิกาวะ เนื่องจากที่นี่จัดสภาพการเลี้ยงให้เลียนแบบ
ธรรมชาติมากท่ีสุด ไฮไลท์ของสวนสัตว์น้ีคือ ”อุโมงค์แก้วเพนกวิน” ซ่ึงเป็นอุโมงค์ท่ีจะผ่านบริเวณสระว่ายน ้าของฝูง
เพนกวิน ท าให้เราเหมือนได้ใกล้ชิดกับเพนกวิน และหน้าหนาวจะพบกับ “พาเหรดเพนกวิน” ที่เดินออกมาเป็นขบวนให้
ได้เราชม ได้ใกล้ชิดและถ่ายภาพเก็บความประทับใจกัน จากนั้นพาทุกท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านราเม็ง อาซาฮิยาม่า 
Asahikawa Ramen Village เมนูราเม็ง ท้องถ่ินท่ีมีชื่อเสียงของเมืองอาซาฮิกาว่า โดดเด่นด้วย น ้าซุปโซยุ (ซอส
ถั่วเหลือง) ที่ค่อนข้างมันเพราะมีน ้ามันหมูเป็นส่วนประกอบ เพ่ือท าให้ซุปยังอุ่นอยู่แม้ในอากาศหนาว เส้นราเมงมี
ลักษณะแข็งหยัก ส่วนท้อปป้ิงหลักๆจะเป็น หน่อไม้ และต้นหอม ภายในหมู่บ้านนี้ได้รวบรวมร้านราเม็งเด็ดๆของ
เมืองเอาไว้หลายร้านดึงดูดคนรักราเม็งจากทุกหนแห่ง 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อท่ี6) คูปองส าหรับเมนูราเม็งยอดฮิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่สี่             พิพิธภัณฑ์ Otokoyama Sake Brewery – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิยาม่า - สวนชิคิไซ โนะ โอคะ 
  OPTIONAL TOUR! การขับสโนว์โมบิล Snow Mobile                 อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น
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จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ สวนชิคิไซ โนะ โอคะ (Shikisai no oka) เป็นสวนที่มีชื่อเสียงมาก สวนดอกไม้บนเนินที่มี
พรมดอกไม้บานหลากหลายสีเรียงกันสวยงามมากในช่วงฤดูไม้ผลิ นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายภาพเก็บความประทับใจ
กัน กลับกันในช่วงฤดูหนาวสวนดอกไม้และพ้ืนที่ตรงนี้จะปกคลุมเต็มไปด้วยหิมะจ านวนมาก ท าให้กลายเป็นลานสกี 
ที่มีกิจกรรมมากมาย หนึ่งในนั้นคือ การขับสโนว์โมบิล Snow Mobile เป็นกิจกรรมยอดนิยมอย่างมากในช่วงหน้า
หนาว ความสนุกของการขี่ สโนว์โมบิล คือความเร็ว ความคล่องตัว อารมณ์คล้ายการขับเจ็ทสกีฟงัค าแนะน าจากครู
ฝึกมืออาชีพท่ีมีประสบการณ์ท่ีจะมาสอนให้ทุกท่านไถลไปตามเนินน ้าแข็งได้อย่างถูกวิธี (ค่าทัวรไม่รวมค่ากิจกรรม
ขับ Snow Mobile) อิสระให้ท่านเลือกท ากิจกรรมได้ตามอัธยาศัยหรือท่านสามารถถ่ายภาพกับบรรยากาศได้ กรณี
ในช่วงปีใหม่ลานสกี สวนชิคิไซ โนะ โอคะ ปิดให้บริการ ขอเปลี่ยนเป็นลานสกีบริเวณใกล้เคียงแทน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อท่ี7) พิเศษ เมนูป้ิงย่าง + ขาป ู3 ชนิด ชนิดของปูขึ้นอยู่กับการน าเข้าของทางร้าน  
ที่พัก: Quintessa Hotel Sapporo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 
โรงแรมท่ีพักในซัปโปโรอยู่ในตัวเมือง ตั้งอยู่ไม่ไกลสถานท่ีช้อปป้ิง ร้านด่ืม หรือร้านอาหารเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย  
ไม่ว่าจะเป็นย่านทานุกิโคจิ ย่านช้อปป้ิงในร่มยาวประมาณ 1 กิโลเมตร มีร้านค้าหลากหลายประเภทขนม เครื่องส าอาง  
หรือสินค้ามือสอง และ ย่านซูซูกิโนะ ย่านแหล่งบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของญี่ปุ่น บาร์ ไนต์คลับ หรือร้านคาราโอเกะ 
 
 

 
 
 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที8่)  
 อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันหรือท่านสามารถไปชมและชิมอาหารทะเลสดๆที่ตลาดปลาโจไกได้  

OPTIONAL TOUR บริการรถ shuttle bus รับส่งฟรี เพ่ือทานอาหารทะเลแบบสดใหม่
ที่ “Kitanogurume’’ ร้านอาหารทะเลชื่อดังที่ตลาดปลาโจไกอิจิบะ 

 หมายเหตุ: มีบริการรถและไกด์ไปที่ร้าน “Kitanogurume’’ กรณีท่านประสงค์จะไป กรุณาแจ้งกับไกด์ในวันแรกของ
การเดินทาง เนื่องจากรถมีท่ีนั่งกัดไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางท าให้ต้องมีการจองล่วงหน้า โดยจะมีรถรับ-ส่งให้ถึง
โรงแรม เมื่อถึงที่ร้านจะมีพนักงานมาต้อนรับและอธิบายให้ฟงั โดยจะมีเวลาให้อยู่ที่ร้านขั้นต ่าประมาณ 1 ชั่วโมง 30 
นาท ีด้านล่างของร้านจะเป็นคล้ายๆ Super Market ขายอาหารทะเล ทั้งสดและแบบแปรรูป เมื่อเดินขึ้นไปชั้น 2 เลือก
ที่นั่ง พนักงานต้อนรับจะต้อนรับอย่างดี พร้อมกับหยิบเมนูภาษาอังกฤษมาให้ รายการอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหาร
ทะเลสดๆใหม่ๆ เช่น ข้าวหน้าไข่ปลาแซลมอนกับเนื้อปู ข้าวหน้าไข่เม่นกับไข่ปลาแซลมอน ปลาฮกเกะย่าง ซาชิมิหอย 
หอยสังข์ญี่ปุ่น ซุปขาปู  ซุปสาหร่าย ปลาไข่ย่าง โดยรวม ร้านนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่น ท่ีเน้นวัตถุดิบสดๆ จากตลาด 
การบริการดี ราคาเหมาะสม รสชาติอาหารอร่อย หากท่านใดชื่นชอบอาหารทะเลแนะน าว่าห้ามพลาด จนถึงเวลานัด
หมายและพาท่านส่งกลับโรงแรม  หรือ แนะน าท่องเที่ยวด้วยตนเองโดยมีไกด์บริการให้ค าแนะน า 

วันทีห่้า             อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ฟรีบริการรถรับส่ง Kitanogurume’ ร้านอาหารทะเลชื่อดงัท่ีตลาดปลาโจไกอิจิบะ                
               อาหาร เช้า
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อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติด
กับสถานีเจอาร์ซัปโปโร เป็นท้ังห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และ
ศูนย์อาหาร มีร้าน BIG CAMERA จ าหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน 
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องส าอาง อาคาร JR TOWER มี
จุดชมวิวตั้งอยู่ที่ชั้น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับ ความ
สูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้ง
กลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ต้ังอยู่กลาง
สวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ จากกลุ่มตึก ย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างที่จุดกลาง
เมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เป็ น ศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่
ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่าน ซูซูกิโน่ (ไม่รวม
ตั๋วขึ้ น จุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน) สวนสาธารณะโอโดริ 
(Odori Park) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร  ซึ่งแยกเมืองออกเป็นสองฝั่ ง 
คือทางทิศเหนือและทิศใต้ สวนแห่งนี้ก็จะเป็นเสมือนแหล่งโอเอซิสของเมือง
ที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีและดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ นอกจากจะได้
ด่ืมด ่ากับความร่ืนร่ืนในสวนแห่งน้ีแล้วน้ัน โดยสวนถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 
1871 เพ่ือเป็นจุดแบ่งเขต ระหว่างด้านเหนือซึ่งเป็นส่วนของการบริหารเมือง 
กับด้านใต้ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัย และธุรกิจต่างๆ สวนแห่งนี้ได้กลายเป็น
พ้ืนท่ีพักผ่อนส าหรับประชาชน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมส าหรับ
นักท่องเที่ยวอีกด้วย หอนาฬิกา Sapporo Clock หอนาฬิกาโบราณประจ า
เมืองซัปโปโรที่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คส าคัญของมือง แค่ภายนอกก็แสดง
ให้เห็นถึงความเก่าแก่ขึงขลังที่ผ่านยุคสมัยมาหลายกาลและเวลา เพราะที่นี่
เป็นส่ิงก่อสร้างสไตล์ตะวันตกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองซัปโปโรด้วย ข้างบน
ยอดตึกยังมีนาฬิกาโบราณที่ยังท าหน้าที่คอยบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง 
พร้อมทั้งเสียงระฆังที่ดังกังวานในทุกๆ ชั่วโมงยามเพ่ือบอกเวลา อาคาร
หลังนี้มีสถาปัตยกรรมเป็นอาคารไม้ที่มีหลังคาสีแดงและผนังสีขาวออกเหลืองในสไตล์บ้านที่นิยมในอเมริกากลาง
และอเมริกาตะวันตกในช่วงยุคบุกเบิก ที่ท าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่น
แปลว่า อิฐสีแดง ก่อสร้างเมื่อปีค.ศ. 1888  เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาโดยถอดแบบมาจากอาคาร
ท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างจากอิฐจ านวนกว่า 2.5 ล้านก้อน ศาลาว่าการมี
ทางเข้าด้านหน้าและสามารถเดินทะลุไปยังถนนอีกสายที่อยู่ด้านหลังได้ ดังนั้นจึงเป็นหนึ่งทางผ่านที่ผู้คนในเมืองจะ
ใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายในเมือง จะเห็นว่ามีผู้คนเดินขวักไขว่ตลอดเวลา อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ
ตามอัธยาศัย  
อิสระอาหารเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย 



      2302-0901-JXJ28                                                               www.smileytour.com                                                                  Page 8 of 11 

ที่พัก: Quintessa Hotel Sapporo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9) เนื่องจากช่วงฤดูหนาวอาจเจอหิมะจ านวนมากท าให้การเดินทางอาจ
ล่าช้ากว่าปกติ จึงจ าเป็นต้องเดินทางสู่สนามบินไวกว่าปกต ิอาจบริการอาหารเช้าแบบกล่อง SET BOX   
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

11.55 น.        ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินท่ี XJ621 
                     (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจ าหน่าย ) 
17.50 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

********************************* 
 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน การจราจร
ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
การบริการของรถบัสน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีใน
โปรแกรมการเดินทาง 

 
ประกาศส าคญั: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ท่ีจ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้

จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง
หรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมท้ังค่าต๋ัวเครื่องบินให้แก่ท่าน 

 
ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 14 ต.ค. 65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ย. 65 ที่เดินทางมา
ในรูปแบบคณะทัวร์ 
   กลุ่มสีน ้าเงิน (เส่ียงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มน้ี 
- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที่สนามบินญี่ปุ่น 
- ไม่ต้องกักตัว 
3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ้ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   
 

 

 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง  
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2.เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจ านวน 3 เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุม
โรคกระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป็นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านั้น หรือ สามารถใช้
ใบรับรองจาก application หมอพร้อมได้  โดยวัคซีนเป็นไปตามที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรอง ทั้งหมด 7 ย่ีห้อ ได้แก่ 
Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca, Covishield (Serum Institute of 
India, Oxford/AstraZeneca formulation), Sinopharm (Beijing) และ Sinovac สามารถฉีดแบบสูตรเดียว หรือ 3เข็ม แบบ
ไขว้ได ้

วันที่หก            ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ       อาหาร เช้า 



      2302-0901-JXJ28                                                               www.smileytour.com                                                                  Page 9 of 11 

3. ส าหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อน
การเดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)   
► เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี ที่ไม่ไดร้ับวัคซีน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองท่ีฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉีด
ไม่ครบ เด็กจ าเป็นต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทางเช่นกัน 
►เด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน เดินทางกับผู้ปกครองฉีดไม่ครบตามเกณฑ์ จะได้รับการยกเว้นการตรวจ RT-PCR 

 
ข้อมูลการเข้าประเทศญี่ปุ่นอัพเดท ณ วันที่ 14 ต.ค. 65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลญี่ปุ่น 

เงื่อนไขการให้บริการ 
► การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีจ านวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่
เหลือตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่าน้ัน 
**ส าคัญ ** ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัท
จะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม   
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที่น่ัง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถเลื่อนวันได้)  
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่

ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดท่ีพักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเครื่องได้ 7

กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่าน
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ต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซ้ือน ้าหนักเพ่ิม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทางอย่างช้า 10วัน พร้อมช าระค่าน ้าหนัก**   

 ซ้ือน ้าหนักเพ่ิม 5 กก. ช าระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม 10 กก. ช าระเพ่ิม 1,200 บาท/เพ่ิม 20 กก. ช าระเพ่ิม 3,500 บาท  
7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัทท า

ไว้ ท้ังนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ 
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันท่ัวไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตน าเก็บ ณ สนามบินวันแรก  ท่านละ 6,000 เยน  / ท่าน  ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่

ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 
7. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ลูกค้าฉีด

วัคซีนไม่ครบตามเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
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10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
 

 

 
 


