
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JTG01 HOKKAIDO SAPPORO HAKODATE TOYA OTARU 
เที่ยวญี่ปุ�น... ฮอกไกโด ซปัโปโร ฮาโกดาเตะ โทยะ โอตาร ุ6วนั 4คนื 

ที่พัก ออนเซ็น 1 คนื ฮาโกดาเตะ 1 คนื  ซปัโปโร 2 คนื 
พิเศษ ป�้ งย่าง Yakiniku และ เมนขูาปู ยอดนยิมของญีปุ่�น!! 

 

โนโบริเบทสึ  ชมแหล่งต้นกําเนดินํ้าพุร้อนออนเซน็ที่ หุบเขานรกจิโกคดุานิ   
โทยะ เช็คอนิ ทะเลสาบโทยะที่จุดชมวิว Silo Observatory  เที่ยวชมฟาร์มหมีสีนํ้าตาล  
ฮาโกดาเตะ สัมผัสการนั่งกระเช้าขึ้นจุดชมวิว Mt. Hakodate Ropeway และ ชมวิวที่ หอคอยโกเรียวคาคุ  
 ถ่ายรูปไฮไลท ์ที่เนินชมวิวฮาจิมันซากะ และ ท่าเรือและโกดงัอิฐแดง ชมโบสถค์าทอลกิแทรพพิซไทน ์ 
โอตารุ เที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ ซื้อของที่ระลึกที่ ร้านเคร่ืองแก้วโอตารุ พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี  
ซัปโปโร   เดินเล่นที่สวนสาธารณะโอโดริ ถ่ายภาพกับหอนา�ิกาซัปโปโร และ ที่ทําการรัฐบาลเกา่ฮอกไกโด 
  ตะลุยหมิะที่ลานสกีรีสอร์ทเทเนะ Teine Ski Resort  ช้อปป�้ งโรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ  
  

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS  
นํ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ทอ้งเครือ่ง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.    

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก 
(บาท) 

เด็ก 2-11 ป�  
ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ที่นั่ง หมายเหต ุ

12-17 มกราคม 2566 54,888  

ไม่มีราคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2 ป� 

ราคา 8,900 บาท) 

52,388 8,500 25  

19-24 มกราคม 2566 54,888 52,388 8,500 25  

25-30 มกราคม 2566 54,888 52,388 8,500 25  



 

 FLIGHT:  
DEPARTURE:  TG670     BKK-CTS    23.55-08.20 น.  
RETURN:          TG671      CTS-BKK    10.00-15.50 น. 
 

  
 

21.00 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI 
AIRWAYS (TG) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป�า  

23.55 น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญ่ีปุ�น โดย สายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ TG670 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

 
 
 
08.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ�น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับ

นา�ิกาของท่านเป�นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการ
นัดหมาย) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
สําคัญ!!! ประเทศญ่ีปุ�นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก 

เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ�าฝ�นจะมีโทษจับ
แ ล ะ ป รั บ  นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง โ น โ บ ริ เ บ ท สึ  
(Noboribetsu) เมืองตากอากาศที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของ
เกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่งดงามไม่ว่า
จะเป�นต้นไม้,ทะเลสาบ,หนองบึงและแหลมรูปร่างแปลกตา
ม า ก ม า ย จา กนั้น นํ าท่ านชม  หุบเขา นรกจิโกคุดานิ  

(Jigokudani) เกิดจากภูเขาไฟซ่ึงยังไม่ดับจึงก่อให้เกิด
นํ้าพุร้อนและบ่อโคลนเดือดอันเป�นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่ยังคงอยู่ นํ้าร้อนในลําธารของหุบเขาแห่งนี้มแีร่
ธาตุกํามะถันซ่ึงเป�นแหล่งต้นนํ้าของย่านบ่อนํ้าร้อนโนโบ
ริเบทสึ มองเห็นควันจากนํ้าพุร้อนพุ่งข้ึนมาตลอดเวลา ให้
ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) 
 จ า ก นั้ น พ า ทุ ก ท่ า น เ ดิ น ท า ง ไ ป ที่  จุ ด ช ม วิ ว  Silo 

Observatory เป�นจุดชมวิวที่ให้ท่านได้สัมผัสความกว้าง
ใหญ่ของทัศนียภาพ ทะเลสาบโทยะ  หรือ  โทยะโกะ 
(Toyako) ต้ังอยู่ระหว่างเส้นทางของฮาโกดาเตะและซัปโป
โร เป�นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ เป�นอีกหนึ่งในจุด

ท่องเที่ยวที่มีความสําคัญ โดยเป�นทะเลสาบรูปวงกลมที่มี
เส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร โดยเกิดจากการ
ระเบิดตัวของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนป�ที่ผ่านมา นอกจากตัว
ทะเลสาบแล้ว ยังมองเห็นเกาะนาคาจิมะ เขาอุสุ เขาโชวะชิน
ซัง ย่านโทยะโกะออนเซ็นและปากปล่องภูเขาไฟนิชิยามะ 
นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นเขาโยเทย์ซ่ึงได้รับการขนาน

นามว่าเป�นภูเขาฟูจิแห่งเอโซะทางทิศตะวันตก  อิสระให้ท่าน
ได้พักผ่อนและถ่ายภาพตามอัธยาศัย  

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)  
ที่พัก: Hotel in Toya Sun palace ระดับใกล้เคียงกัน 3*  
ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 
 

วันทีห่นึ่ง         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

วันทีส่อง        ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ-เมอืงโนโบริเบทส-ึหุบเขานรกจิโกคุดาน-ิจุดชมวิว Silo Observatory ชมวิวทะเลสาบโทยะ 
                                                                                        อาหาร เที่ยง, เย็น 



 
 
 

 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่3)  
 จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไปเข้าชม ฟาร์มหมีสีนํ้าตาล หมีสี

นํ้าตาล หรือเรียกว่า ฮิกุมะ เป�นสัตว์สายพันธ์ใหญ่ ระดับ
สูงสุดในห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศน์ ป�จจุบันก็ยังมีอยู่
จริงๆ ในป�าของญ่ีปุ�น และมีมากในฮอกไกโด ว่ากันว่ามี
ประมาณ 2,000 กว่าตัว หมีสายพัน์นี้ยังเป�นสัตว์ที่ชาวไอนุ 
ชนพ้ืนเมืองของฮอกไกโด นับถือเป�นหนึ่งใน พระเจ้าอกี โดย
ชาวไอนุให้ความสําคัญกับหมีสีนํ้าตาลมาก ถึงขนาดมีการ
จัดพิธีส่งวิญญาณให้มันเมื่อถูกฆ่าอีกด้วย ฟาร์มนี้มีหมกีว่า 
100 ตัว ถือเป�นที่แรกๆ ในการสร้างฟาร์มเพ่ือศึกษา
พฤติกรรมของมัน จากนั้นพาทุกท่านไปถ่ายภาพที่ หอคอย
โกเรียวคาคุ (Goryokaku Tower) มีความสูง 90 เมตร 
หากนับรวมสายล่อฟ�าด้วย จะเป�น 107 เมตร เป�นหอคอย
รูปทรงดาวแฉกห้าเหลี่ยม ต้ังอยู่ทางทิศใต้ สร้างข้ึนเมื่อป� 
2006 เนื่องจากมีป�นประจําอยู่ในทิศต่างๆทําให้มีลักษณะ
คล้ายรูปดาว ในป� ผู้สําเร็จราชการคนก่อน ได้ใช้สถานที่แห่ง
นี้ เป�นฐานทัพ แต่หลังจากนั้นในป�  1914 ได้เป�ดให้เป�น
สวนสาธารณะซ่ึงเป�นสวนที่ชาวเมืองนิยมมาพักผ่อนกันใน
ป�จจุบัน  

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)  
ถ่ า ย ภ า พ ด้ า น ห น้ า  โ บ ส ถ์ ค า ท อ ลิ ก แ ท ร พ พิ ซ ไ ท น์  
Trappistine Convent สร้างข้ึนต้ังแต่ป� 1898 โดยแม่ชีทั้ง 
8 คนที่เดินทางมาเผยแพร่ศาสนา ต่อมาในป� 1925 โบสถ์
แห่งนี้ได้ถูกไฟไหม้และหลังจากนั้นอีก 2 ป�ก็ได้มีการบูรณะ
ข้ึนมาใหม่ ตัวตึกเป�นอาคารที่สร้างจากอิฐแดงทั้งหลัง
รูปทรงคล้ายกับปราสาทของยุโรป เป�นสถาป�ตยกรรมแบบ
โรมาเนสค์และโกธิคผสมผสานกัน ที่โบสถ์แห่งนี้สามารถ
เที่ยวชมได้ เฉพาะภายนอกเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าชม
ภายในโบสถ์ ด้านในมีแม่ชีอยู่ประมาณ 60 คน และที่นี่จะมี
พิพิธภัณฑ์และร้านขายของที่ระลึกเล็กๆต้ังอยู่ ขนมและ
คุกกี้ของที่นี่รสชาติอร่อยมีช่ือเสียงเป�นอย่างมาก อบโดย
เหล่าแม่ชีที่อยู่ประจําในโบสถ์แห่งนี้ นอกจากคุกกีแ้ล้วก็ยังมี
ของระลึกอย่างไม้กางเขนให้เลือกซ้ือกลบัไปเป�นของฝากอกี
ด้วย พาทุกท่านแวะถ่ายภาพกับ เนินชมวิวฮาจิมันซากะ 
Hachimanzaka จะเป�นเนินเขาที่ลาดตัวลงไปจนถึงทะเล 
หากยีนจากที่จุดนี้จะเป�นแนวต้นไม้สองข้างทางยาวตลอด
แนว และเบื้องหน้าจะเป�นวิวของท่าเรือฮาโกดาเตะ,ท้องทะเล
และภูเขา เนื่องจากวิวทิวทัศนท์ี่สวยงามจึงทําให้เป�นหนึ่งใน
จุดที่นิยมใช้เป�นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์และโฆษณาต่างๆ 
จากนั้นพาทุกท่านไปที่ Kanemori Red Brick Warehouse 
หรือ ท่าเรือและโกดังอิฐแดง เมืองฮาโกดาเตะ สร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดง แต่เดิมที่แห่งนี้เป�นโกดังของพ่อค้าผู้
มั่งค่ังที่สร้างเอาไว้เก็บสินค้าจากท่าเรือฮาโกดาเตะ ภายหลังโกดังจํานวน 5 หลังถูกดัดแปลงให้กลายเป�นร้านค้าของที่
ระลึก ร้านอาหาร โรงเบียร์ และอื่นๆ ด้านที่หันออกทะเลจะเขียนป�ายตัวโตๆ ว่า BAY จัดเป�นย่านช้อปป�้ งที่ตกแต่งเอาไว้
อย่างสวยงาม ทุกท่านสามารถนัง่กนิกาแฟหรือทานอาหารกม็ีหลายร้านให้เลือก พาทุกท่านข้ึนไปชมวิวบน ภูเขาฮาโกดา
เตะ (Mount Hakodate)  โดย กระเช้าภูเขาฮาโกดาเตะ (Mt. Hakodate Ropeway) ภูเขาแห่งนี้มีความสูง 334 เมตร 
เป�นจุดชมวิวที่ติดอันดับ 3 ของโลก รองจากฮ่องกงและอิตาลี และเมื่อข้ึนไปด้านบน ยังมีร้านค้าหลากหลายร้าน ไม่ว่าจะ

วันทีส่าม          ฟาร์มหมีสนีํ้าตาล-หอคอยโกเรียวคาคุ-โบสถ์คาทอลิกแทรพพิซไทน์-เนนิชมวิวฮาจิมนัซากะ-ท่าเรือและโกดังอฐิแดง 
          นั่งกระเช้า Mt. Hakodate Ropeway ชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ      อาหาร เช้า, เที่ยง, เยน็
  



เป�น ร้านกาแฟ ร้านจําหน่ายของที่ระลึก และร้านอาหารเป�ดให้บริการ อิสระให้ทุกท่านถ่ายภาพหรือได้ด่ืมกาแฟ ทาน
อาหารท่ามกลางวิวทิวทัศน์อันสวยงามแห่งนี้ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ข้ึนในกรณีอากาศไม่เอื้ออํานวยหรือทางข้ึนป�ด โดย
เปลี่ยนไปเที่ยวที่ ศาลาประชาคมเก่าของฮาโกดาเตะ Kyuu hakodateku koukaidou แทน เป�นอาคารแห่งนี้มีช่ือเสียง
และมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ในฮาโกดาเตะที่ถูกกําหนดให้เป�นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สําคัญของเมือง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น       รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)   
ที่พัก: Yunokawa Kanko Hotel Shoen ระดับใกล้เคียงกัน 3*  
ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 
 

 
 

 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 
 พาทุกท่านช้อปป�้ งที่ ตลาดปลาฮาโกดาเตะอาไซจิ Hakodate Asaichi market เป�นตลาดขายอาหารที่โด่งดังในหมู่

นักท่องเที่ยว เนื่องจากเมืองฮาโกดาเตะ เป�นเมืองสําคัญแห่งหนึ่งของฮอกไกโดเพราะติดทะเล ตลาดแห่งนี้จึงถูก

เรียกว่าเป�น “ห้องครัวของฮะโกดาเตะ” เป�นแหล่งรวบรวมวัตถุดิบจากทั่วประเทศ มีร้านค้าจําหน่ายของกินกว่า 250 
ร้านจากฮาโกดาเตะและฮอกไกโด เช่นอาหารทะเลสดใหม่, ผัก, ผลไม้, ขนมหวานและอาหารทะเลแปรรูป  

เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)  
จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลอง
สายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความเป�น
เอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝ�่ งคลองที่ยังคงความเป�นญ่ีปุ�น
แบบด้ังเดิม คลองโอตารุสร้างเพ่ือให้เรือเล็กลําเลียงสินค้า
จากท่าเรือเอามาเก็บไว้ในโกดังที่อยู่ตามริมคลอง เมื่อ
วิทยาการเจริญก้าวหน้าเรือใหญ่จึงเปลี่ยนไปเข้าท่าที่ใหญ่
และขนส่งเข้าโกดัง ได้ง่ายข้ึน ตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลอง
เหล่านี้  จึงถูกดัดแปลงเป�นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และ
พิพิธภัณฑ์ นําท่านเที่ยวชม ชมเคร่ืองแก้วโอตารุ แหล่งทํา
เคร่ืองแก้วที่มี  ช่ือเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแก้ว
หลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเคร่ืองแก้วช่ือ
ดังของโอตารุ และยังมีเคร่ืองแก้วหลากหลายให้ท่านช่ืนชม 
และเลือกซ้ือได้ เมืองนี้มีช่ือเสียงในด้านการทําเคร่ืองแก้ว
ต่างๆ   และ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  Otaru Music Box 
Museum ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบท
กวีที่แสนอ่อนหวานชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี 
(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทําให้
ท่านผ่อนคลายอย่างดี มากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยัง
สามารถเลือกทํากล่องดนตรีแบบที่ท่านต้องการได้ด้วย 
อิสระให้ท่านได้ทํากล่องดนตรีน่ารักๆในแบบที่ท่านช่ืนชอบ

วันทีส่ี ่         ตลาดปลาฮาโกดาเตะอาไซจิ -คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ-เคร่ืองแก้วโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ซัปโปโร 
                                        อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น 



ด้วยตัวท่าน พา นําท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร เมืองที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด และยังเป�นเมืองใหญ่อันดับที่ 5 ของญ่ีปุ�นตาม
ความหนาแน่นของจํานวนประชากร ซัปโปโรแบ่งออกเป�น 10 เขตที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมาย  

เย็น       รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)  ป�้ งย่าง yakiniku + ขาปูทาราบะและขาปูซูไวคานิ เสิร์ฟพร้อม Soft drink 
ที่พัก: Hotel Excel Tokyu Sapporo ระดับใกล้เคียงกัน 3*  
ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 

 

 
 

 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที9่) 

พาทุกท่านเดินทางสู่  สวนสาธารณะโอโดริ  (Odori 
Park) ต้ังอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซ่ึงแยกเมืองออกเป�น

สองฝ�่ ง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ สวนแห่งนี้ก็จะเป�น
เสมือนแหล่งโอเอซิสของเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจี
และดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ นอกจากจะได้ด่ืมดํ่ากับ
ความร่ืนร่ืนในสวนแห่งนี้แล้วนั้น โดยสวนถูกสร้างข้ึนในป� 
ค.ศ. 1871 เพ่ือเป�นจุดแบ่งเขต ระหว่างด้านเหนือซ่ึงเป�น

ส่วนของการบริหารเมือง กับด้านใต้ซ่ึงเป�นย่านที่อยู่
อาศัย และธุรกิจต่างๆ สวนแห่งได้กลายเป�นพ้ืนที่พักผ่อน
สําหรับประชาชน และยังเป�นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
สําหรับนักท่องเที่ยวอีกด้ว จากนั้นพาทุกท่านไปถ่ายภาพ
ด้านหน้า หอนา�ิกา Sapporo Clock (ค่าทัวร์ไม่รวมค่า
เข้าชมด้านใน) หอนา�ิกาโบราณประจําเมืองซัปโปโรที่

เป�นหนึ่งในแลนด์มาร์คสําคัญของมือง แค่ภายนอกก็
แสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่ขึงขลังที่ผ่านยุคสมัยมา
หลายกาลเวลา เพราะที่นี่เป�นสิ่งก่อสร้างสไตล์ตะวันตกที่
เก่าแก่ที่สุดของเมืองซัปโปโรด้วย ข้างบนยอดตึกยังมี
นา�ิกาโบราณที่ยังทําหน้าที่คอยบอกเวลาได้อย่าง
เที่ยงตรง พร้อมทั้งเสียงระฆังที่ดังกังวานในทุกๆ ช่ัวโมง

ยามเพ่ือบอกเวลา อาคารหลังนี้มีสถาป�ตยกรรมเป�น
อาคารไม้ที่มีหลังคาสีแดงและผนังสีขาวออกเหลืองใน
สไตล์บ้านที่นิยมในอเมริกากลางและอเมริกาตะวันตก
ในช่วงยุคบุกเบิก ถ่ายภาพ ด้านหน้า ที่ทําการรัฐบาลเกา่ฮ
อกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญ่ีปุ�น
แปลว่า อิฐสีแดง ก่อสร้างเมื่อป�ค.ศ. 1888  เป�นอาคารใน

สไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาโดยถอดแบบมาจากอาคาร
ทํ า เ นี ย บ รั ฐ บ า ล แ ห่ ง รั ฐ แ ม ส ซ า ซู เ ซ ต ส์  ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา สร้างจากอิฐจํานวนกว่า 2.5 ล้านก้อน 
ศาลาว่าการมีทางเข้าด้านหน้าและสามารถเดินทะลุไปยังถนนอีกสายที่อยู่ด้านหลังได้ ดังนั้นจึงเป�นหนึ่งทางผ่านที่ผู้คน
ในเมืองจะใช้เป�นเส้นทางสัญจรภายในเมือง จะเห็นว่ามีผู้คนเดินขวักไขว่ตลอดเวลา อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัย  

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10)  

วันทีห้่า       สวนสาธารณะโอโดริ-หอนา�ิกา Sapporo Clock-ทีท่าํการรัฐบาลเกา่ฮอกไกโด-ลานสกรีีสอร์ทเทเนะ- 
       โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ                อาหาร เช้า, เที่ยง 



จากนั้นพาท่านไปกับ ลานสกีรีสอร์ทเทเนะ Teine Ski Resort ถือเป�น
อีกหนี่งในลานสกีที่มีขนาดใหญ่พอสมควร และเคยถูกใช้เป�นที่จัดการ
แข่งขันโอลิมป�ก หน้าหนาวในป� 1972 มาก่อน  โดยสกีรีสอร์ทเทเนะแห่งนี้

มีเส้นทางสกีทีห่ลากหลาย มีทั้งแบบลาดชันน้อยสําหรับมือใหม่ เราจะเห็น
นักสกีและนักสโนบอร์ดมือใหม่เยอะเลยทีเดียว โดยมีอาคารที่เรียกว่า 
HIGHLAND SKI CENTER โดยภายในอาหารจะมีของขายมากมาย 
รวมถึง ร้านค้า EZORISU สําหรับขายอุปกรณ์สกีและร้านขายสินค้า
สําหรับซ้ือเป�นของฝากให้เลือกอย่างหลากหลาย ร้านอาหารหลัก SKADI 
รองรับ 650 ที่นั่ง บริเวณที่นั่งรับประทานค่อนข้างกว้างขวางมาก มขีนม 

และเคร่ืองด่ืมร้อนเย็นให้บริการอย่างครบถ้วน และอีกส่วนคือ ศูนย์สกี
โอลิมเป�ย OLYMPIA SKI CENTER โดยช้ัน 3 เป�นช้ันหลักทีร่วมสิ่งอาํนวย
ความสะดวกต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ร้านเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ โดยร้านค้า
และร้านอาหารส่วนมากสามารถจ่ายได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต และยัง
มีโซน KIDS PARK หากพาเด็กๆมาด้วย ค่าเข้าลานโซน kids park 1,100 เยน อสิระให้ทา่นเพลิดเพลนิกบัการถา่ยภาพ 
หรือ ช้อปป�้ งบริเวณลานสกตีามอธัยาศัย (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าลานสกีรีสอร์ทเทเนะเท่านั้น ไม่รวมค่าอาหาร, ค่าเคร่ืองด่ืม, 

ค่าอุปกรณ์เคร่ืองเลน่, ค่าลฟิต์ รวมถึงค่าเข้าบริเวณโซนต่างๆ)  และพาทุกทา่นไปช้อปป�้ งของข้ึนช่ือฮอกไกโดที ่โรงงาน
ช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ Shiroi koibito park ไปเยือนบ้านเกิดคุกกี้ของฝากช่ือดัง ขนมของฝากยอดฮิตจากฮอกไก
โดนี้ผลิตโดยบริษัท Ishiya คุกกี้แผ่นบางกรุบกรอบประกบไวท์ช็อคโกแลตหวานละมุน นอกจากสตูรคลาสสิคนีแ้ล้วยงัมี
รสชาติใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้เลือกซ้ืออีกมากมาย โดยสถานที่นี้มาเป�นธีมปาร์คที่มาในรูปแบบสวนสนุก
ช็อกโกแลต อิสระให้ท่านได้ช้อปป�้ งของที่ระลึกด้านหน้าและถ่ายภาพตามมุมสวยๆมากมาย (ค่าทัวร์ไม่รวมการเข้าชม
การผลิตด้านใน)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น      อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ที่พัก: Hotel Excel Tokyu Sapporo ระดับใกล้เคียงกัน 3*  
ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 

 
 
 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า (มื้อที1่1)  
   เดินทางสู่ ทา่อากาศยานนิวชิโตะเซะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

10.00 น.        ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบนิที่ TG671 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
15.50 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

      
หมายเหต:ุ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง

เทศกาลหรือวันหยุดของญ่ีปุ�น  เป�นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป�นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

วันทีห่ก          ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ-ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ                                                                              อาหาร เช้า

   



การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ 
โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป�นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
ประกาศสําคญั: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเทา่นัน้ ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป�นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จัด

ได้ชําระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญ่ีปุ�น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าต๋ัวเคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

 
ตามประกาศของรัฐบาลญ่ีปุ�น (อัพเดท 25 สค. 65) สําหรับการมาตรการเป�ดรับนักทอ่งเที่ยว ตั้งแต ่วันที ่07 กันยายน 65 ที่เดินทาง

มาในรูปแบบคณะทัวร์ 

��กลุ่มสีนํ้าเงิน (เสี่ยงต่ํา) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 

- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญ่ีปุ�น 

- ไม่ต้องกักตัว 

- นักท่องเที่ยวจําเป�นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ันลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี้  

1. My SOS เพ่ือติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเช้ือ ซ่ึงสามารถทํา 

VDO call ได้และแชทได้ ต้องทําการลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถึงญ่ีปุ�น 6 ช่ัวโมง และแอพต้องเปลี่ยนจากสีแดงเป�นสีเหลืองเมื่ออัพ

โหลดผลตรวจ PCR แล้ว เปลี่ยนเป�นสีเขียว 

2.Google maps ลิ้งค์กับ My SOS เพ่ือทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญ่ีปุ�น 

3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ้ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   

การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย สําหรบัคนไทย เตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อกําหนดของรัฐบาลไทย 
มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated Certificate) 

► เอกสารที่ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง  

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2. วีซ่าญี่ปุ�น  

เตรียมเอกสารเพ่ือจัดส่งให้ทางบริษัทดําเนินการยื่นวีซ่าให้ดังนี ้

- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน 

- รูปถ่าย2x2นิ้ว พ้ืนขาว 1รูป 

- สําเนาบัตรประชาชน 

- ทะเบียนบ้าน ใช้เล่มจริงแนบย่ืน (กรณีไม่มีเล่มจริง ต้องคัดจากอําเภอ มีตราครุฑ พร้อมผู้มีอํานาจลงนาม เท่านั้น),ใบเปลี่ยนช่ือ-

สกุล ใบสมรส ใบหย่าร้าง (จําเป�น) 

- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ทุกหน้า) 

- statement ย้อนหลัง6เดือน (มีตราประทับ ลายเซ็น จากธนาคาร) 

- หนังสือรับรองการทํางาน ระบุตําแหน่ง วันเร่ิมงาน เงินเดือนและวันลาไปเที่ยว (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียน นักศึกษา ใช้

หนังสือรับรองการเรียนและใช้หนังสือรับรองการทํางานของบิดา-มารดาด้วย) 

3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพ่ือนําใบรับรองไปใช้ประกอบการยื่นวีซ่า (บริษัทดําเนินการให้) (ส่งสําเนาพาส+E-Mail ผู้

เดินทางทุกท่าน (ห้ามซ้ํากัน) ให้ทางบริษัทฯ) 

4.สําหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป�นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงกอ่นการ

เดินทาง (ภาษาอังกฤษ)  ในกรณีที่ฉีดวัคซีน ครบ 3 เข็ม ไม่จําเป�นต้องมี ผลตรวจTest COVID-19  

 

การฉีดวัคซีนครบโดสจํานวน 3 เข็ม ได้แก่ 2 เข็มแรก ตามรายละเอียดดังนี ้

 Comirnaty / Pfizer 



 Vaxzevria / AstraZeneca 

 Spikevax / Moderna 

 Nuvaxovid / Novavax 

 JCOVDEN / Janssen / COVAXIN / Bharat Biotech (ฉีดเพียง 1 เข็ม มีผลเท่ากับ 2 เข็ม) 

 

และผู้เดินทาง ต้องบูสเข็มที่ 3 ตามรายละเอียดดังนี้  

 Comirnaty / Pfizer 

 Vaxzevria / AstraZeneca 

 Spikevax / Moderna 

 Nuvaxovid / Novavax 

 JCOVDEN / Janssen / COVAXIN / Bharat Biotech  

 

โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป�นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านั้น หรือ  

สามารถใช้ใบรับรองจากแอปพลิเคช่ัน หมอพร้อม หมวด International Vaccinated Certificate 

ข้อมลูการเข้าประเทศญ่ีปุ�นอัพเดท ณ วันที่ 25 ส.ค. 65 อาจมกีารเปลีย่นแปลงข้ึนอยูก่ับทางรัฐบาลญ่ีปุ�น 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจํานวน 20 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท

จะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ  

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า 2,000 บาท (รวม 22,000 บาท) กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อม

เอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์  

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจําเป�นต้องออกต๋ัวก่อนท่านจําเป�นต้องชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ตามที่บริษัทกําหนดแจ้งเท่านั้น 

**สําคัญ** สําเนาหนา้พาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนบัจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวน

หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ต่ํากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจําเป�นอื่นๆ 

 

 

 



อัตราค่าบริการนี้รวม   

1. ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ต๋ัวกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมต๋ัวกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเป�นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมือง

ที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่านํ้าหนักกระเป�า สายการบินไทย Thai Airways สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 30 กิโลกรัมและ ถือข้ึนเคร่ืองได้ 

7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกิน

ท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD 

INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลกูค้าติดเช้ือโค

วิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกันครอบคลุม

การรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ 

กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและ

ข้อยกเว้น เป�นไปตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทัง้นี้การทําประกนันี้จากบริษัท  มากกว่า

ข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนําเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทนําเที่ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น  แต่ทั้งนี้ 

ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการ

ซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ้ามันตามรายการทัวร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป�นต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ทําการขายโปรแกรมไป

แล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเป�าที่โรงแรม 

6. ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า 2,000 บาท (เอกสารทางลกูค้านําส่งEMSให้กับทางบริษัท) 

7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท /ท่าน  สําหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและ

นํ้าใจจากท่าน 

8. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป�นภาษาอังกฤษ   

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  



4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป�นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป�นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั

ได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป�นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 

บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป�นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป�นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก

ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

 
 

 
 


