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อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วันเดินทาง ตารางเวลาไฟล์ทบิน จ านวน ผู้ใหญ ่
เด็กอายุต่า
กว่า 12 ปี
ไม่ใช้เตียง 

พักเด่ียว 

01 – 06 กุมภาพันธ์ 2566 ขาไป    BKK - CTS  XJ620  03.05 – 11.40 
ขากลับ CTS - BKK  XJ621  11.55  - 17.50 35+1 49,999 47,999 8,900 

08 – 13 กุมภาพันธ์ 2566 ขาไป    BKK - CTS  XJ620  03.05 – 11.40 
ขากลับ CTS - BKK  XJ621  11.55  - 17.50 35+1 49,999 47,999 8,900 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ทา่นละ 10,000 บาท 

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว** 

 
อัตราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทั้งทรปิ 1,500 บาท/ท่าน 

ราคาจอยแลนด์หักค่าตั๋วออกท่านละ 20,000 บาท 

วิธปีฏิบัติก่อนออกเดินทาง 

1. เตรยีมใบรบัรองการฉีดวัคซนี (ภาษาองักฤษ , ภาษาญีปุ่น่) (วัคซนี 3 เขม็ตามมาตรฐานญีปุ่น่ที ่WHO รองรบั เชน่  Pz , 

Az , MD , J&J , COVAXIN , Novavax , Sinovac , Sinopharm)  

หมายเหต ุ: กรณฉีีดวัคซนีไมค่รบตามมาตรฐานญีปุ่น่ ตอ้งยื่นผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชม.กอ่นเดินทาง 

2. ใบรบัรองผลการตรวจ Test COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 

(ภาษาอังกฤษ) กรณฉีีดวัคซนีไม่ครบตามมาตรฐานญีปุ่่น 

3. ลงทะเบยีนผ่านเว็บไซต์ VISIT JAPAN ให้เรยีบรอ้ย 

ด าเนนิการทั้ง 3 ข้ันตอนนีก้อ่นการเดินทางอยา่งนอ้ย 6 ชั่วโมงกอ่นเทีย่วบินลงจอด หากไมด่ าเนนิการตาม

ข้ันตอนทัง้หมดผา่นแอพพลเิคชัน่ ทา่นจะตอ้งกรอกเอกสารทีส่นามบินด้วยลายมอืของทา่นเอง ซึง่ใชเ้วลาค่อนข้างนาน

พอสมควร 
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23.30 น.  พรอ้มกนัที ่สนามบินสวุรรณภมู ิ ขาออก ชัน้ 4 ประต ู3 ROW F สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอก๊ซ ์ Thai Air Asia 
X (XJ)  โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกทา่น 

 

 

03.05 น. ออกเดินทางสู ่เมอืงซปัโปโร  ประเทศญีปุ่น่ โดยเทีย่วบนิ XJ620  (ค่าทวัรไ์มร่วมอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครือ่ง) 

11.40 น. เดินทางถึง สนามบนิชโิตเสะ เมอืงซปัโปโร  ประเทศญีปุ่น่ พบการต้อนรับอยา่งอบอุน่จากเจ้าหนา้ท่ี (เวลาท้องถ่ินท่ีญีปุ่น่

เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  หลังจากผ่านข้ันตอนของกรมศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  น าทา่นเดินทางสูเ่มืองซปัโปโร

เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน แบบ SET BOX 

วันแรก  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ       

วันที่สอง สนามบนิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่น่ • เมอืงฟรูาโน ่• หมูบ้่านนงิเกิล้ เทอเรซ • เมอืงอาซาฮิกาว่า • ออิอน 

มอลล ์                      (-/กลางวัน/-) 
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จากนั้น เดินทางสูเ่มอืงฟรูาโน ่ ฟรูาโนะเปน็พื้นท่ีกว้างบนเนนิเขาท่ีทอดไปยงัภเูขา โทกาจิ ฟรุาโนะเปน็สว่นหนึง่ของ

อุทยานธรรมชาติฟรุาโนะ-อาชเิบท็ส ึโดยต้ังอยู่เลียบแม่นา้โซราจิ เนือ่งจากมีท่ีต้ังอยู่ท่ีใจกลางฮอกไกโด  ฟรูาโนะจึง

มีชื่อเล่นว่า “เมืองสะดือ” 

เดินทางสู่ หมูบ้่านนงิเกิล้เทอเรซ  ซึง่เปน็หมู่บา้นขนาดเล็ก  ๆท่ีมีการออกแบบท่ีแตกตา่งจากหมู่บา้นท่ัวไป  โดยสร้างเปน็

กระทอ่มขนาดเล็กทา่มกลางสวนต้นไม้ใหญท่ี่ร่มร่ืน เชือ่มตอ่บา้นด้วยสะพานไม้  โดยหมู่บา้นนียั้งมีร้านค้าใหช้อ้ปปิ้ง

กันอีกด้วย โดยจะเปน็สนิค้าแฮนด์เมดและสนิค้าพืน้เมืองจ าพวกงานฝมืีอตา่งๆ  สนิค้าไอเดียท่ีทันสมัน นอกจากจะมี

จ าหน่ายแล้วยังสามารถชมการท างานฝีมือนี้ได้อีกด้วย 

 
เดินทางสู่ ออิอน มอลล ์ หา้งสรรพสนิค้าชัน้น าของญีปุ่น่ ท่ีมีสนิค้ามากมายหลายชนดิในราคาย่อมเยาใหท้า่นเลือกซือ้ได้อย่าง

เพลิดเพลินไม่วา่จะเปน็อาหาร เคร่ืองด่ืม เสื้อผา้ เคร่ืองประดับ เคร่ืองส าอางและยา ซึง่หา้งอิออน มอลล์ นี ้เปน็

หา้งสรรพสนิค้าท่ีอยู่ในวิถีชวิีตของคนญีปุ่น่ เพราะสามารถหาซือ้สนิค้าได้ทกุชนดิในแหง่เดียวได้เลย  และทกุๆชว่ง

เทศกาลทางหา้งก็มีการจัดโปรโมชัน่ประจ าฤดูกาลอีกด้วย อีกท้ังยังสามารถน าสนิค้าไปท าเร่ืองยกเว้นภาษี โดยน า

สนิค้าท่ีซือ้มาไปท่ีเคานเ์ตอร์ TAX REFUND พร้อมกับแสดงใบเสร็จและพาสปอร์ตก็สามารถท าเร่ืองยกเว้นภาษีได้

เรียบร้อย 

ค่า     อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั   

ที่พัก  WING ASAHIKAWA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรอืเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญีปุ่่น 
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(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเ์ป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงแตโ่รงแรมท่ีเขา้พักจะเป็น
โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู่ ลานกจิกรรมหมิะ ซึง่เปน็ลานกิจกรรมหมิะ ท่ีมีกิจกรรมใหน้กัทอ่งเท่ียวได้เข้ามาสนกุสนานท้าทายความต่ืนเต้นกับ

กิจกรรมบนลานหมิะ ซึง่ในชว่งฤดหูนาวคนสว่นใหญจ่ะนยิมไปเลน่กับกิจกรรมสโนว์โมบลิ โดยมีครูฝกึและสตาฟ

ผูช้ านาญการคอยสอนวิธกีารเลน่ใหท้า่นอยา่งใกล้ชดิ ***ค่าทวัรไ์มร่วมค่าบรกิารสโนว์โมบลิทา่นละ 10,000 

– 18,000 เยน*** ลานกจิกรรมนีเ้ปดิใหบ้รกิารตามสภาพอากาศ หากไมเ่ปดิใหบ้รกิารขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลี่ยนแปลงโปรแกรม 

 

วันที่สาม ลานกจิกรรมหมิะ • หมูบ่า้นราเมน • สวนสตัว์อาซาฮิยามา่ • เทศกาลหมิะซปัโปโร                     ชอ้ปปิ้ งทานุ
กิโคจิ                                                                                                    (เช้า/-/เย็น)                                                               
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เดินทางสู่ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮิกาวะ ใหท้า่นได้ล้ิมรสราเมนท่ีหลากหลายจาก 8 ร้านราเมนยอดนยิมซึง่สถานท่ีแหง่นีส้ร้าง

ข้ึนมาเพือ่สือ่สารถึงวัฒนธรรมของราเมนแหง่เมืองอาซาฮกิาวะ  เนือ่งจากราเมนแหง่นีม่ี้เอกลักษณเ์ฉพาะตัวเพราะ

เปน็สตูรท่ีสร้างสรรค์มาเพื่อซมึซบัอากาศหนาวพื้นท่ีแหง่นี ้ 8 ร้านยอดนยิมในพื้นท่ีแหง่นีไ้ด้แก ่Aoba , Ittetsu-

an Matsuda , Ishida , Tenkin , Santoka , Saijo , Koubo Kato และ Baikoken โดยมีหลักการต้ังต้นไม่ใช้

เคร่ืองปรุงสงัเคราะห ์ จนได้ราเมนอาซาฮกิาวะแบบด้ังเดิมและทันสมัย  ท าใหส้ามารถเลือกทานได้หลากหลายตามความ

ต้องการ 

กลางวัน       อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

เดินทางสู่ สวนสตัว์อาซาฮิยามา่  ต้ังอยู่ในเมืองอาซาฮกาวะ  จังหวัดฮอกไกโด เปดิท าการมาต้ังแตป่ ีค.ศ. 1967 และมีการ

เปล่ียนแปลงคร้ังใหญใ่นป ีค.ศ. 1997 ซึง่เปน็

สวนสัตว์ท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในแถบรอบ

นอกของเมืองอาซาฮิกาวะ มีสัตว์มากกว่า 

700 ชนิด จาก 124 สายพันธ์ุอาศัยอยู่ใน

สภาพแวดล้อมท่ีคล้ายคลึงกับถ่ินท่ีอยู่ตามธรรมชาติ

มากท่ีสดุ  ไฮไลท์ของท่ีสวนสตัว์แหง่นีคื้อ “อุโมงค์

แก้วเพนกวิน” ซึง่เปน็อุโมงค์ผา่นบริเวณสระ

ว่ายน้าของฝูงนกเพนกวิน  นอกจากนี้ ในช่วง

ประมาณกลางเดือนธนัวาคม จะมีขบวนพาเหรดนก

เพนกวิน ซึง่จุดเร่ิมต้นของพาเหรดนีคื้อ พฤติกรรมทาง

ธรรมชาติของเพนกวินท่ีจะออกเดินทางไปยงัทะเล เพือ่ไป

หาอาหารเปน็หมู่ ทางสวนสตัว์จึงน าพฤติกรรมนีบ้วก

กับความต้องการท่ีอยากใหน้กเพนกวินได้ออกก าลัง

กายในฤดหูนาวมารวมกันและกลายมาเปน็พาเหรกดท่ีเปน็
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ยอดนยิมของสวนสตัว์แหง่นีน้ีเ่อง  ขบวนพาเหรดนีข้ึ้นอยูก่บัสภาพอากาศและมโีชว์วันละ 2 รอบ รอบแรก 

11.00 น. รอบที่สอง 14.30 น. 

 

 

น าท่านชม เทศกาลหมิะซปัโปโร  คร้ังท่ี73  Sapporo Snow Festival 2023  ซึง่จัดข้ึนระหว่างวันที ่04–11 กมุภาพนัธ์ 

2565  โดยภายในงานจะแสดงผลงานแกะสลักหมิะและประติมากรรมนา้แข็ง  ท่ีแบง่งานแสดงออกเปน็โซน  ๆโดยจัด

แสดงไว้ท่ีบริเวณ Odori Site และ Susukino Site ซึง่หลังจากในป ี2022 ท่ีมีการจัดงานในรูปแบบออนไลน์

เนื่องด้วยสถานการณโ์ควิด –19 และป ี2023 นีเ้ปน็การกลับมาจัดงานอย่างย่ิงใหญใ่นรอบ 3 ป ีอิสระใหท้า่นเท่ียว

ชมเทศกาลตามอัธยาศัย 
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จากนั้น อิสระใหท้า่นชอ้ปปิ้ ง ถนนทานกุโิคจ ิ เปน็ถนนชอ้ปปิ้ งท่ีมีหลังคาคลมุระยะทางมากกว่า 1 กิโลเมตร ถูกแบง่

ออกเปน็ 7 บล็อก  ซึง่สองข้างทางนีเ้ต็มไปด้วยร้านค้ามากกวา่ 100 ร้าน ไม่วา่จะเปน็ อาหาร ยาสามัญ เสื้อผา้ 

ร้านรองเท้ายอดฮติ อยา่ง ABC MART หรือแม้แตร้่านท่ีมีชื่อเสยีงโดง่ดังยา่ง Don Quijote ก็มีอยู่ในยา่นนี้

เชน่กัน  สถานท่ีแหง่นีมี้อายุมากกว่า 100 ป ีและเปน็แหลง่ชอ้ปปิ้ งท่ีมีการจัดเทศกาลตา่งๆตามแตล่ะชว่งอีก

ด้วย 

 

 

ค่า      บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  พเิศษ!!! บฟุเฟต่ข์าปูยกัษ์ 3 ชนดิ บรกิารใหท้กุทา่นได้เตม็อ่ิม พรอ้มปิ้งยา่งยากนิิ

คุ ซูชิ เทมปูระ และ ผลไม้ประจ าฤดูกาล พรอ้มเครื่องด่ืมซอฟท์ดริง้ไม่อ้ัน  

ที่พัก WING SAPPORO HOTEL  ระดับ 3 ดาว หรอืเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญีปุ่่น 
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(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเ์ป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงแตโ่รงแรมท่ีเขา้พักจะเป็น
โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้น ผา่นชมหอนาฬกิาซปัโปโร  ซึง่เปน็สญัลักษณข์องเมืองซปั

โปโร  ตัวอาคารของหอนาฬกิากอ่สร้างข้ึนเม่ือป ี1878  

ต้ังอยู่ในเขตของวิทยาลัยเกษตรซปัโปโร  ตัวเรือนนาฬกิา

ซือ้มาจากกรุงบอสตัน  โดยปจัจุบนัมีการพฒันาและปรับปรุง

สถานท่ีจนกลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเก่ียวกับ

ประวัติศาสตร์การกอ่สร้างใหน้กัทอ่งเท่ียวท่ีสนใจได้เข้า

ชม 

 ผา่นชมสวนโอโดร ิต้ังอยู่ใจกลางเมืองซปัโปโร  ซึง่แยกเมืองออกเปน็สองฝ่ัง คือทางทิศเหนอืและทิศใต้  ทางด้านทิศ

ตะวันออกของสวนโอโดริ เปน็ท่ีต้ังของ ทีวีทาวเวอร์ซปัโปโร 

(Sapporo TV Tower) สงู 150 เมตร ซึง่ด้านบนมีจุดชมวิว

ท่ีสามารถมองเหน็วิวท่ีสวยงามของสวนสาธารณะแหง่นีแ้ละ

เมืองโดยรอบแบบ 360 องศา 

น าท่านชม คลองโอตารุ ซึง่เปน็แลนด์มาร์กส าคัญของเกาะฮอกไกโดอีก

หนึง่แหง่  เพราะในอดีตคลองแหง่นีเ้ปน็ทา่เรือท่ีส าคัญในชว่งศตวรรษท่ี 20 เรือล าใหญจ่ะถา่ยสนิค้าลงเรือล า

เล็กและล าเลียงไปตามคลอง  ในเวลาตอ่มามีสิง่อ านวยความสะดวกเพิม่มากข้ึน  ท าใหส้นิค้าสามารถสง่ผ่านเรือล า

วันที่สี ่ หอนาฬกิาซปัโปโร • สวนโอโดร ิ• เมอืงโอตารุ • คลองโอตารุ • พพิธิภณัฑ์กลอ่งดนตร ี• นาฬกิาไอนา้โบราณ • 

ถนนซาไกมาจิ • รา้นค้าปลอดภาษี • พระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ • อุทยานโมอาย • มิตซุย เอ้าท์เล็ท                                                                

 (เช้า/เที่ยง/-)                                                                                                                                                      
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ใหญไ่ด้โดยตรง  ไม่ต้องล าเลียงผ่านเรือล าเล็กเหมือนกอ่นหนา้นัน้  และในป ีค.ศ. 1980 บริเวณคลองแหง่นีไ้ด้รับ

การบูรณะซอ่มแซมท าใหส้วยงามเพิม่มากข้ึนจึงเปน็จุดทอ่งเท่ียวท่ีส าคัญ  และโกดังตา่งๆ ริมคลองได้รับการปรับปรุงใหม้าเปน็

ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกและพพิธิภัณฑ์ ท าใหบ้รรยากาศริมคลองโอตารุครึกคร้ืนตลอดเวลา  และในชว่ง

ฤดูหนาวบริเวณริมคลองยังจัดให้มีเทศกาลไฟริมคลองโอตารุอีกด้วย 

 

น าท่านชม พพิธิภณัฑ์กลอ่งดนตร ี ต้ังอยู่บนถนนซาไกมาจิท่ีเมืองโอตารุ อาคารพพิธิภัณฑ์ถูกสร้างในสไตล์ตะวันตก  มีอายุกว่า 

100 ปีและเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ท่ีมีชื่อเสียงแห่ง

หนึง่ของประเทศญีปุ่น่  เม่ือได้เข้ามาท่ีพพิธิภัณฑ์แหง่นีจ้ะ

ได้พบกับกลอ่งดนตรีจ านวนมากมายมากกวา่ 3,000 

ชิน้ ต้ังโชว์ความสวยงามเรียงรายและมี

การจ าหนา่ยใหแ้กผู่เ้ข้าชมอีกด้วย  การ

ดีไซนก์ลอ่งดนตรีนัน้มีหลากหลายให้

เลือกตามความชอบ  และยงัมีสว่นท่ีใหผู้เ้ยีย่มชมสามารถท ากลอ่งเพลงของตนเองได้อีกด้วย  เม่ือเดิน
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ออกจากพพิธิภัณฑ์กลอ่งดนตรีแล้วจะมองเหน็ หอนาฬกิาไอนา้โบราณ ซึง่เปน็อีกจุดแลนด์มาร์กหนา้ทางเข้าพพิธิภัณฑ์ 

ตัวเรือนนาฬกิานีย้งัสามารถท างานได้ดี ซึง่เปน็ 1 ใน 2 เรือนท่ียงัคงเหลืออยู่บนโลกใบนี ้นาฬกิาไอนา้เรือนนีไ้ด้

รับมาจากเมืองแวนคเูวอร์  ประเทศแคนนาดา ซึง่ทางการได้มอบใหเ้ปน็ของขวัญกับเมืองโอตารุ  นาฬกิาเรือนนีจ้ะสง่

เสียงดนตรีเตือนเวลาออกมาให้ผู้คนท่ีสัญจรไปมาได้ยินทุกๆ 15 นาทีอีกด้วย 

จากนั้น  อิสระใหท้า่นเดินชอ้ปปิ้ง ถนนซาไกมาจ ิซึง่ต้ังอยู่บริเวณฝ่ังตรงข้ามกับพพิธิภัณฑ์กลอ่งดนตรี  ซึง่เปน็ถนนเกา่แก ่มี

ประวัติอันยาวนาน  ถกูสร้างข้ึนในชว่งป ี1800 – 1900 โดยถนนแหง่นีมี้ความยาวตลอดทางประมาณ 750 เมตร 

และถกูอนรัุกษ์ไว้เปน็อยา่งดี  อาคารตา่งๆ บริเวณถนนแหง่นีย้งัคงรูปลักษณแ์บบเดิมไว้และอยู่ในสภาพดีอีกด้วย ซึง่ตลอด

ทางแนวเดินสองฟากฝ่ัง เต็มไปด้วยคาเฟ ่ร้านอาหาร ร้านขนม พพิธิภัณฑ์ ร้านเสือ้ผา้ และร้านขายของท่ีระลึกอยา่ง

มากมาย  คาเฟท่ี่เปน็ท่ีนยิมอันดับต้น ใๆนสถานท่ีแหง่นีไ้ด้แก ่LETAO เมนขูนมหวานชสีเค้กท่ีถกูใจใครหลายๆคน

นั้นเอง 

 

มหัศจรรย์...JAPAN อาซาฮิกาว่า โอตารุ ซัปโปโร - หน้าที่13 -



 

 BT-CTS05_XJ_6D4N_01-06 , 08 – 13 FEB 2023 

               

 

 

 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านสู่ รา้นค้าปลอดภาษี  แหง่เกาะฮอกไกโด เปน็ร้านค้าปลอดภาษีแหง่เดียวในฮอกไกโด บริการสนิค้าเพือ่สขุภาพ แบรนด์เนม 

เคร่ืองส าอาง เคร่ืองใชไ้ฟฟา้ เปน็ต้น ซึง่โดยสว่นใหญแ่ล้ว คนญีปุ่น่ นยิมรักษาสขุภาพด้วยการเพิม่วิตามินใหแ้ก่

ร่างกาย จะเหน็ได้ว่า วิตามินบ ารุงร่างกายในประเทศญีปุ่น่นัน้ มีมากมายหลากหลายย่ีหอ้ สว่นเคร่ืองส าอางของ

ประเทศญีปุ่น่ก็ไม่แพท่ี้อ่ืนๆเชน่กัน มีแบรนท่ีข้ึนชื่อหลากหลายมากมายในญีปุ่น่ บริการท่ีร้านปลอดภาษีนี้

เช่นเดียวกัน 

น าท่านชม พระใหญอ่ะตะมะ ไดบตุส ึ ต้ังอยู่ท่ีเมืองซปัโปโรตอนเหนอื เปน็ผลงานชิน้เอกของทาดาโอะ อันโดะ สถาปนกิชือ่ดัง

ของญีปุ่น่ เจ้าของรางวัลพริตซเ์กอร์ โดยสถานท่ีแหง่นีมี้ลักษณะเปน็เนนิเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพทุธรูปมีความสงูอยู่ท่ี 

13.5 เมตร และมีนา้หนกั 1500 ตัน พืน้ท่ีท่ีล้อมรอบจะคอ่ยๆลาดลง และรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ  ย่ิงในชว่งฤดูร้อนจะ

สามารถมองเหน็ต้นลาเวนเดอร์จ านวนกว่า 150,000 ต้นล้อมรอบรูปปั้นพระพทุธรูป  สว่นในฤดหูนาวจะปกคลมุไป

ด้วยหิมะ ท าให้มีความสวยงามแตกต่างกันออกไป 
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 จากนัน้บริเวณโดยรอบพระพทุธรูป อิสระใหท้า่นชม อทุยานโมอาย  รูปปั้นหนิจ าลองของโมอายแหง่เกาะอีสเตอร์ บริเวณ

โดยรอบพระใหญ่  อิสระให้ท่านเท่ียวชมตามอัธยาศัย 
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จากนั้น อิสระชอ้ปปิ้ง ณ มติซยุเอา้ทเ์ลต็ ซึง่เปน็เอ้าท์เล็ตในร่มขนาดใหญ ่มีท้ังหมด 2 ชัน้ ร้านค้ามากกว่า 180 ร้าน  แตล่ะ

ร้านก็จะเปน็แบรนด์ข้ึนชื่อของท้ังญีปุ่น่ และตา่งประเทศไม่ว่าจะเปน็ UNITED ARROWS แบรนด์ท่ีได้รับความ

นยิมในญีปุ่น่ , WEGO แบรนด์ดังของขวัญใจวัยรุ่นญีปุ่น่ หรือจะเปน็ Champion , FILA เปน็ต้น แบรนด์ท่ีได้รับความ

นยิมตลอดกาลไม่วา่จะเปน็ COACH, NIKE, ONITSUKA TIGER เปน็ต้น หรือหากทา่นใดอยากนัง่พกัเพื่อทาน

อาหาร ท่ีนี่ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ไว้บริการอีกด้วย 

ค่า      อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั  

ที่พัก  WING SAPPORO HOTEL  ระดับ 3 ดาว หรอืเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญีปุ่่น 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เปน็เพยีงโรงแรมท่ีน าเสนอเบือ้งต้นเทา่นัน้ ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงแตโ่รงแรมท่ีเข้าพกั
จะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

วันที่ห้า อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศยั  ไม่รวมค่าบรกิารรถรบัส่ง                                         (เช้า/-/-) 
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เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

อิสระใหท้า่นทอ่งเท่ียวชมเมืองซปัโปโรตามอัธยาศยั ไม่รวมคา่บริการรถรับสง่และคา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ   โดยภายในเมืองซปั

โปโรมีสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆท่ีน่าสนใจดังนี้  โดยวันอิสระมีไกด์บริการแนะน าใหข้้อมูลวิธกีารเดินทาง 

- พพิธิภณัฑ์เบยีรซ์ปัโปโร  เดิมท่ีนีเ่คยถกูใชเ้ปน็โรงงานผลิตเบยีร์มากอ่น ปจัจุบนัได้เปล่ียนหนา้ท่ีมาเปน็

พิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เก่ียวกับเบียร์ และประวัติความเป็นมาของเบียร์ซัปโปโร 

ท่ีนีมี่จัดพรีเมียมทัวร์พร้อมชมิเบยีร์ 2 ขนดิได้ในราคาคนละ 500 เยน แตผู่บ้รรยายจะพดูเปน็ภาษาญีปุ่น่ และมีค า

บรรยายภาษาอังกฤษตามจุดต่างๆ 

- จดุชมวิวเขาโมอวิะ  เปน็เขาท่ีอยู่ใกล้ใจกลางเมืองซปัโปโรมากท่ีสดุ อุดมสมบูรณไ์ปด้วยธรรมชาติและสตัว์ปา่ แถมยงั

เปน็จุดชมวิวเมืองซปัโปโรยอดนยิมด้วย วิวยามคา่คืนของซปัโปโรนีไ้ด้รับเลือกใหเ้ปน็อันดับ 2 ของ 3 วิว

กลางคืนแสนสวยของญีปุ่น่ ประจ าป ี2015 (อันดับ 1 นางาซากิ อันดับ 3 โกเบ) มีกระเชา้ Mount Moiwa 

Ropeway ให้นั่งข้ึนสู่ด้านบนได้แบบสบายๆ 

- สวนโอโดร ิ เปน็สวนสาธารณะขนาดใหญท่อดตัวยาวอยู่กลางเมืองซปัโปโร มีหอคอยซปัโปโรทีวีทาวเวอร์ (Sapporo 

TV Tower) ต้ังอยู่จุดเร่ิมต้นทางทิศตะวันออก ท่ีสวนนีถ้กูใชเ้ปน็ท่ีจัดงานอีเว้นท์ดังๆ  มากมายอยา่งเบยีร์การ์เด้น

และร าวงบงโอโดริในหน้าร้อน และเทศกาลหมิะซปัโปโร (Sapporo Snow Festival) ในหนา้หนาว 

- โรงงานชอ็กโกแลต ชโิรอ ิโคอบิโิตะ  ขนมข้ึน

ชื่อของฮอกไกโด ด้วยคกุก้ีหอมเนยสอดไสไ้วท์

ชอ็กโกแลตอร่อย  ๆเลยกลายเปน็ของฝากยอด

นยิมโรงงานชอ็กโกแลต ชโิรอิ โคอิบโิตะ เปน็

ท้ังโรงงานผลิตและสวนสนกุในตัว นอกจาก

จะมาซื้อขนม มาเลน่สนกุแล้ว ยงัไปทัวร์ชม

โรงงานได้ด้วย 
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- ตลาดปลาโจไก  หรืออีกชื่อหนึง่ท่ีเรียกกันวา่ “ตลาดโจไง” 

เปน็ตลาดสดท่ีใหญท่ี่สดุในซปัโปโร เรียกได้วา่เปน็ศนูยก์ลางค้า

ปลีก ค้าสง่ ท่ีส าคัญอีกแหง่หนึง่ของเมืองซปัโปโร  ตลาดแหง่นี้

ได้รวมรวมของกินข้ึนชื่อ และอาหารทะเลสดๆ มาจากท่ัวทกุ

มุมของฮอกไกโดมาไว้ท่ีศนูยก์ลางแหง่นีใ้หน้กัทอ่งเท่ียวได้

เลือกสรรกันอยา่งสะดวก ซึง่ภายในตลาดประกอบไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารมากกวา่ 70 ร้าน ไฮไลท์ท่ีพลาด

ไม่ได้ส าหรับตลาดแห่งนี้นั่นคือ การเลือกซื้อปูสดๆ และให้ร้านปรุงให้ทานท่ีร้านได้เลย 

- ยา่นซซูกูโินะ เปน็ศนูยร์วมแหลง่ความบนัเทิงของเมืองซปัโป

โรท่ีใหญท่ี่สดุทางตอนเหนอืของประเทศญีปุ่น่  ซึง่เปน็แหลง่

รวมร้านค้า , บาร์ , ร้านอาหาร , ร้านคาราโอเกะ , ร้านปาจิง

โกะ เปน็ต้น เปน็ย่านท่ีครึกคร้ืนตลอดท้ังคืน แสงสเีสยีง ครบครัน

ท่ีย่านนี้ 

        อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่าตามอัธยาศยั 

ที่พัก WING SAPPORO HOTEL  ระดับ 3 ดาว หรอืเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญีปุ่่น 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเ์ป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงแตโ่รงแรมท่ีเขา้พักจะเป็น
โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

11.55 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอก๊ซ ์THAI AIRASIA X เท่ียวบนิท่ี XJ621 

(ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)  

17.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

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

วันที่หก ท่าอากาศยานชิโตเสะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                                  (เช้า/-/-) 
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หมายเหตุ :  การใหบ้รกิารของรถบสัน าเทีย่วในประเทศญีปุ่น่  ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่น่นัน้สามารถใหบ้รกิารได้วันละไมเ่กนิ 

12 ชัว่โมง ไมส่ามารถเพิม่เวลาได้  จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นตารางการทอ่งเทีย่วในรายการเดินทาง 

โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความเหมาะสม 

อัตราค่าบรกิารรวม 

- ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ชิโตเสะ-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Air Asia X (XJ)  

เป็นต๋ัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

- ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเด่ียว) 

- คา่ระวางนา้หนกักระเปา๋ไม่เกิน 20 กก.ตอ่ 1 ใบ(โหลดได้ทา่นละ 1 ใบ)กระเปา๋ถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ 

- ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

- ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 
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- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  คา่ประกันอุบติัเหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณท่ีีได้รับอุบติัเหตรุะหวา่งการ

เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อินเตอร์เนต็,มินบิาร์,ซกัรีดท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอันเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบติัภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏิเสธ

ไม่ใหอ้อกและเข้าเมืองจากเจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหนา้ท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนอื

ความควบคุมของบริษัทฯ 

 หากหนว่ยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ญีปุ่น่มีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิม่เติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจ

โรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

 ค่าธรรมเนยีมวีซา่เข้าประเทศญีปุ่น่ กรณีประกาศใหก้ลับมาย่ืนร้องขอวีซา่อีกคร้ัง (เนือ่งจากประเทศญีปุ่น่ได้รับประกาศยกเว้น

การย่ืนวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส าหรับผู้ท่ีประสงค์พ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าประกันสุขภาพ COVID-19 

 ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ทีไม่มีระบุในรายการทัวร์ หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีก าหนดให้ตรวจ 

 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK 24 ชั่วโมง  ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

**การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ท่ีมีผลเปน็ลบ ต้องตรวจกอ่นเดินทางไม่เกิน 72 ชัว่โมง และเปน็แบบฟอร์มท่ี

ทางญีปุ่น่ก าหนดเทา่นัน้ ทา่นต้องย่ืนผลใหกั้บทางบริษัท กรณีเปน็บวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใชใ้นการ

ยนืยนั เพือ่ท าการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใชจ้า่ยตามจริง ท้ังนีข้ึ้นอยู่กับนโยบายของสาย

การบนิและบริษัทคูค้่า และต้องมีใบรับรองผลการตรวจเปน็ภาษาอังกฤษ เทา่นัน้ แบบฟอร์ม : https://bit.ly/3NVFrkV ** 

- ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมท้ังทริป 1,500 บาท/ท่าน 
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เง่ือนไขการส ารองท่ีน่ังและการยกเลิกทัวร ์

 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ลว่งหนา้ กอ่นการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วัน พร้อมช าระมัดจ า 25,000 บาท สว่นท่ีเหลือช าระทันทีกอ่น

การเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

• กรณีท าการจองนอ้ยกว่า 15 วันกอ่นการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน 100 % 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วันข้ึนไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าใหท้ั้งหมด โดยหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง ยกเว้นในกรณี

วันหยุดเทศกาล, วันหยุดนกัขัตฤกษ์ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าใหท้ั้งหมด โดยหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน

จริง 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอ่นการเดินทาง หกัคา่ทัวร์ 50% จากราคาขาย และหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมดไม่

ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  

• ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน กอ่นการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ  ท้ังสิน้ 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท ากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าใหท้ั้งหมด ยกเว้นในกรณวัีนหยุด

เทศกาล,วันหยุดนกัขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณเีจ็บปว่ย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของ

ทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท้ั่งนีท้า่นจะต้องเสยีค่าใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเปน็จริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
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โรงแรมที่พัก 

• ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณเีดินทางเปน็ผูใ้หญ ่3 

ทา่น อาจจะต้องเปน็ 1 เตียงใหญ ่กับ 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเปน็ต้องแยกหอ้งพกั บริษัทฯ 

ขอแนะน าใหท้า่นเปดิหอ้งพกัเปน็แบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Single) จะสะดวกกับทา่นมากกวา่  

• ส าหรับหอ้งพกัแบบ 1 เตียงใหญ ่(Double) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ และขนาดหอ้งเทา่กับหอ้งพกัเด่ียว (Single) ซึง่มีขนาด

เล็ก ขอแนะน าให้ท่านเลือกจองห้องพักเป็น 2 เตียง (Twin) เพื่อความสะดวกแก่ท่าน 

• การวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมจะมีความแตกตา่งกัน อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเด่ียว Single หอ้งคู ่Twin/Double อาจจะไม่

ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

• มาตรฐานของโรงแรมในประเทศญีปุ่น่นัน้ อาจจะมีความแตกตา่งกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมท่ีระบุชือ่และระดับ

มาตรฐานของโรงแรมนัน้จะเปน็การรับรองมาตรฐานระดับดาวของหนว่ยงานการทอ่งเท่ียวของประเทศญีปุ่น่เทา่นัน้ ไม่สามารถ

เปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 

• ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

• ทัวร์นีเ้ปน็ทัวร์แบบเหมากรุ๊ป  หากทา่นไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีรายการทัวร์ระบุไว้ในรายการไม่วา่บางสว่นหรือ

ท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ  ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางสว่นหรือท้ังหมดตามรายการ

ให้แก่ท่าน 

• ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขท่ีหนงัสอื

เดินทางและอ่ืน เๆพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเคร่ืองบนิ  ในกรณีท่ีนกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซีมิ่ได้สง่หนา้หนงัสอืเดินทางใหกั้บทางบริษัท

พร้อมการช าระเงินมัดจ า 

กรณจีองทวัรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนกัขตัฤกษ์,วันหยุดยาวตอ่เนือ่ง และได้มกีารแจง้ยกเลกิทวัร ์ทางบรษัิทฯขอสงวน

สิทธิเ์ก็บค่าทัวรท้ั์งหมด โดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 
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• อัตราคา่บริการนีค้ านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน้ทางบริษัทขอสงวน

สทิธ์ิในการปรับค่าบริการเพิม่ข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ค่าต๋ัวเคร่ืองบนิ ค่าภาษี

เชื้อเพลิง ค่าประกันสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 

• มัคคเุทศก์ พนกังาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแตมี่เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจ

ของบริษัทก ากับเท่านั้น 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (20 ทา่นข้ึนไป) เนือ่งจากเกิดความเสยีหายตอ่ทางบริษัทฯ และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทาง

ในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผูเ้ดินทางจ านวน 30 ทา่นข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณท่ีีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 30 ทา่น ขอสงวนสทิธ์ิเล่ือนวันเดินทาง , 

ยกเลิกการเดินทาง หรือมีการเปล่ียนแปลงราคา โดยทางบริษัทจะแจ้งใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดินทาง 

• กรณีท่ีทา่นต้องออกต๋ัวภายใน เชน่ (ต๋ัวเคร่ืองบนิ, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหนา้ท่ีทกุคร้ังกอ่นท าการออก

ต๋ัว เนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบนิ หรือเวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบใด ๆ  ในกรณี ถ้าทา่นออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งใหท้ราบและหากไฟล์ทบนิมีการปรับเปล่ียนเวลาบนิเพราะถือว่า

ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณผีูเ้ดินทางท่ีต้องการความชว่ยเหลือเปน็พเิศษ เชน่ การขอใชวี้ลแชร์ท่ีสนามบนิ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อยา่งนอ้ย 7 วัน

กอ่นการเดินทาง หรือเร่ิมต้ังแตท่า่นจองทัวร์ มิฉะนัน้ทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ลว่งหนา้ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการ

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

• กรณใีชห้นงัสอืเดินทางราชการ (เลม่นา้เงิน) เดินทางเพื่อการทอ่งเท่ียวกับคณะทัวร์ หากทา่นถกูปฏิเสธในการเข้า – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• กรณทีา่นเปน็อิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุใหช้ดัเจนกอ่นท าการจอง กรณแีจ้งลว่งหนา้กอ่นเดินทาง

กะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

• เม่ือทา่นได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ใน

รายการทัวร์ท้ังหมด 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
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➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เท่ียวบนิ , ราคาและรายการทอ่งเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเปน็

ส าคัญ 

➢ หนงัสอืเดินทางต้องมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพือ่ทอ่งเท่ียว

เทา่นัน้ (หนงัสอืเดินทางต้องมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิน้ หากเกิดความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลิกบนิ , การประท้วง,การนดั

หยุดงาน,การกอ่จลาจล หรือกรณทีา่นถกูปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหนา้ท่ีกรม

แรงงานท้ังจากไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตภัุยพบิติัทางธรรมชาติ(ซึง่ลกูค้าจะต้อง

ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิน้ หากผู้เดินทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึง่ไม่ได้เกิดจากอุบติัเหตใุน

รายการทอ่งเท่ียว(ซึง่ลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณท่ีีเกิดเหตสุดุวิสยั ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของ

บริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ท้ังสิน้ หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,

เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใชจ้า่ยใหตั้วแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบร้อยแล้วเปน็

การช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตท่ีุเกิดจากความประมาท

ของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบนิเปน็ต๋ัวราคาพเิศษ กรณีท่ีทา่นไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปล่ียนชื่อได้หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสงูข้ึน ตามอัตราค่านา้มันหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสทิธ์ิ

ปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 
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➢ เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางสว่นผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือ

ว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือผา่นตัวแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ รวมถึง

เท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

➢ ในกรณขีอง PASSPORT นัน้ จะต้องไม่มีการช ารุด เปยีกนา้ การขีดเขียนรูปตา่งๆหรือแม้กระท่ังตราปั๊มลายการ์ตนู ท่ีไม่ใชก่าร

ประทับตราอยา่งเปน็ทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการเดินทางทกุคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออก

เมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณมีี “คดีความ” ท่ีไม่อนญุาติใหท้า่นเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทัวร์วา่ทา่นสามารถเดินทาง

ออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่เปน็สิง่ท่ีอยู่เหนอืการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน้ 

➢ กรณ ี“หญงิต้ังครรภ์” ทา่นจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ี

ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนอืการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเง่ือนไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่

ประโยชนข์องทา่นเอง ทางบรษัิทฯจะถอืว่า ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตา่งๆ ของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบใุนรายการทวัร์

ทั้งหมด** 

 

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