
 

 

รหัสทัวร JWT1901318 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โทยะ ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน (TG) 
หุบเขานรกจิโกกุดานิ ยานเมืองเกาโมโตมาจ ิโกดังอิฐแดง น่ังกระเชาชมวิว ณ 
ภูเขาฮาโกดาเตะ ตลาดเชาฮาโกดาเตะ ป�อมโงเรียวคาคุ ภูเขาไฟโชวะชิงซัง 
กระเชาไฟฟ�าอุซุซัง ศูนยอนุรักษหมี ทะเลสาบโทยะ คลองโอตารุ รานกาแฟ 
ฮัลโหล คิดต้ี ราน LETAO เนินพระพุทธเจา ถนนทานุกิโคจ ิศาลาวาการ หอ
นาฬิกา ตลาดปลาโจไก  
 
 

 



 

 

 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความ
กรุณาใหทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน
เน่ืองมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลานี้ อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย

 โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า โรงแรมที่พัก 
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ) 

TG670 23.55-08.20+1 
   - 

2 ชิโทเซ-โนโบริเบ็ตส-ึหุบเขานรกจิโกกุดาน ิ
เมืองฮาโกดาเตะ-ยานเมืองเกาโมโตมาจิ-
โกดังอิฐแดง-นั่งกระเชาชมวิว ณ ภูเขาฮาโก
ดาเตะ 

   HAKODATE HOTEL  
หรือเทียบเทา  
BUFFET นานาชาติ+
Onsen 

3 ตลาดเชาฮาโกดาเตะ-ป�อมโงเรียวคาค-ุภูเขา
ไฟโชวะชิงซัง-กระเชาไฟฟ�าอุซุซัง-ศูนย
อนุรักษหมี-ทะเลสาบโทยะ 

   TOYA HOTEL หรือ
เทียบเทา 
BUFFET ขาปู+Onsen 

4 โรงงานช็อคโกแลต-คลองโอตาร-ุพิพิธภณัฑ
กลองดนตรี โรงเป�าแกวคิตาอิช-ิรานกาแฟ 
ฮัลโหล คิดตี-้ราน LETAOเนินพระพุทธเจา-
มิตซุย เอาทเลท-ถนนทานุกิโคจ ิ

   THE B SAPPORO  
SUSUKINO 
หรือเทียบเทา 

  ศาลาวาการ-หอนาฬิกา-ตลาดปลาโจไก-
JTC ดิวตี้ฟรซีัปโปโร (ชิโทเซ) – กรุงเทพฯ 
(สุวรรณภูมิ)  
TG681 18.00-23.50 

   - 

บนเครื�อง 

บนเครื�อง 



 

 

ใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอน  เฟรมกรุปประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยใน
ความไมสะดวก 

วันที่ 1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ 
20.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศช้ัน4 สนามบนิสุวรรณภูมิ 
ประตูทางเขาหมายเลข 2 เคานเตอรเช็คอิน D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทรอ 
ใหการตองรับ พรอมทั้งแจกเอกสารในการเดินทางและอํานวยความสะดวก 
23.55 น. ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเซ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG670 (ใช

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ชั่วโมง)  
 
 
 
 
 

 
วันที่ 2 ชิโทเซ-โนโบริเบ็ตส-ึหุบเขานรกจิโกกุดาน-ิเมืองฮาโกดาเตะ-ยานเมืองเกาโมโตมาจิ- 
โกดังอิฐแดง-นั่งกระเชาชมวิว ณ เมาทฮาโกดาเตะ 

08.20 น. เดินทางถึงสนามบนิชิโทเซ เกาะฮอกไกโด หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว  
(เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรบันาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการ
นัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช 
ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ *** 
 นําทานเดินทางสู เมืองโนโบริเบ็ตสึ สถานตากอากาศและน้ําแรที่มีชื่อเสียงที่สุด 
ของเกาะ ฮอกไกโด ซึ่งมีน้ํารอนท่ีแตกตางกัน 11 ชนิด นับเปนน้ํารอนที่ดีและมีประสิทธิภาพมาก 
ที่สุดของญี่ปุ�น ภายในเมืองแหงน้ีเต็มไปดวยโรงแรมและที่พักสไตลญี่ปุ�นเรียวกังมากมาย นํา 
ทานชม จิโกกุดาน ิหรือ หุบเขานรก ซึ่งเกิดจากภูเขาไฟที่ยังไมดับ ถูกปกคลุมไปดวยหมอก 
ควันและกลิ่นของกํามะถัน ชมบอน้ําพุรอนและบอโคลนเดือดอันเปนปรากฏการณทางธรรมชาติ 
ที่ยังคงอยู 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1) 

นําทานเดินทางสู เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เมืองที่ใหญเปนอันดับ 3 ของ 
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ภูมิภาค ฮอกไกโด ตั้งอยูปลายสุดทางตอนใตของเกาะ มีช่ือเสียงดานทิวทัศนที่สวยงามของภูเขา
ฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม ในอดีตเปนเมืองหน่ึงที่มีทาเรือสําหรับเปดการคาระหวาง
ประเทศในชวงหลังจากยุคแยกประเทศ เมืองฮาโกดาเตะไดรับอิทธิพลจากตางประเทศเปนอยาง
มาก มียานที่อยูอาศัยของชาวตางประเทศ และป�อมสไตลตะวันตก แลวนําทานเดินชมเมืองที ่
ยานเมืองเกาโมโตมาจิ (Motomachi District) แตกอนบริเวณทาเรือเมืองฮาโกดาเตะ เปน
ทาเรือแรกที่เปดใหมีการคาระหวางประเทศในป 1854 ในชวงสิ้นสุดยุคญีปุ่�นแบงแยก ดังน้ันทํา
ใหมีผูคาจํานวนมากจากรัสเซีย จีน และชาติตะวันตก ไดยายถิ่นฐานมาอาศัยอยูในเมืองฮาโกดา
เตะแหงน้ี ซึ่งปจจุบันยังคงมีอาคารสไตลตะวนัตกและสิ่งกอสรางที่มีชื่อเสียง ไดแก หองโถง
อนุสรณสไตลจีน (Chinese Memorial Hall), ศาลาประชาคมฮาโกดาเตะ (Old Hakodate 
Public Hall), โบสถรัสเซียออโธด็อกซ (Rusian Orthodox Church), สถานกงสุลอังกฤษ
เกา (Old British Consulate), บานเกาตระกูลโซมะ (Old Soma Residence), วัดฮิงาชิ
ฮอนงันจิ สาขาเมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate Higashi Honganji),โบสถอิปสโคปล 
(Episcopal Church),โบสถโมโตมาจิโรมนัคาธอลิค (Motomachi Roman Catholic 
Church) จากน้ันใหทานเดินชมโกดังอิฐแดงริมน้ํา (Red Brick Warehouses) ได
ปรับปรงุมาจากคลังสินคาอิฐสีแดงที่เคยใชคาขายในปลายสมยัเอโดะ ตั้งอยูริมแมน้ําของอาวฮา
โกดาเตะ ศูนยรวมแหลงชอปปم�ง รานอาหาร และสถานบันเทิงที่ใหบรรยากาศเกา ๆ นอกจาก
รานขายของที่ระลึกที่ทันสมัย เส้ือผาแฟช่ัน รานขายอุปกรณตกแตงบาน และรานขนมหวานแลว 
ยังมีรานอาหาร ลานเบียร โบสถสําหรับจัดพิธีแตงงาน และบริการลองเรือเพ่ือชมวิวทิวทัศนของ
อาวฮาโกดาเตะอีกดวย แลวนําทานเดินทางไปยังยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) 
มีความสูง 334 เมตร ตั้งอยูในป�าทางตอนใตของปลายคาบสมุทรใกลใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ 
ในวันที่ทองฟ�าโปรงทั้งกลางวันและกลางคืน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนที่งดงาม นับเปนจุดชม
วิวติดอันดัน 1 ใน 3 สถานที่ที่ดีที่สุดของญี่ปุ�น รวมกับภูเขาอินาซะ (Mount Inasa) ที่นางาซา
กิ (Nagasaki) และภูเขารอคโค (Mount Rokko) ที่โกเบ (Kobe) บนยอดเขามีจุดชมวิวมี
รานกาแฟ รานจําหนายของท่ีระลึก   
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรม (2) 
พักที่  HAKODATE HOTEL หรือระดับเดียวกัน อิสระใหทานอาบนํ้าแรรวมแบบ 
ญี่ปุ�น (ออนเซน)  

 



 

 

วันที่ 3 ตลาดเชาฮาโกดาเตะ-ป�อมโงเรียวคาค-ุภูเขาไฟโชวะชนิซัน-กระเชาไฟฟ�าอุสุซัง-ศูนย 
อนุรักษหมี ทะเลสาบโทยะ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (3) 
นําทานไปยัง ตลาดเชาฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มพีื้นท่ี 

ประมาณ 4 ชวงตึก เปดเปนประจําทุกวัน ตั้งแตตอนเชาตีหาถึงเที่ยงตรง ในตลาดจะจําหนาย
อาหารทะเลสด เชน ปูอลาสกา ไขปลาแซลมอน และหอยเมนทะเล พรอมทั้งผลไมตามฤดูกาล 
บริเวณใกลเคียงมีรานอาหารหลายราน เมนูที่นิยมที่สุดคือ Uni-Ikura Domburi (ขาวเสิรฟ
พรอมหอยเมนทะเลและไขปลาแซลมอน) นําทานถายรูปและชมป�อมโงเรียวคาคุ หรือ ป�อม
ดาว 5 แฉก เปนบริเวณที่มีพื้นที่ขนาดใหญรูปดาว ซึ่งสามารถมองเห็นไดจากมุมสูง ลักษณะ
ป�อมจะเปนสไตลตะวันตก บริเวณสวนเขาชมฟร ีหากทานจะขึ้นหอคอยชมวิว มีคาใชจาย
เพ่ิมเตมิประมาณ 840 เยน 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงแบบ JAPANESE SET (4) 

นําทานชม ภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan) เปนภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม มี 
อายุนอยท่ีสุดในประเทศญี่ปุ�น เกิดขึ้นโดยการเกิดแผนดินไหวและกอตัวขึ้นบนพื้นที่ราบทุงขาว
สาล ีมีความชสูง 290 เมตร ในระหวางป 1943-1945 สมัยจักรรพรรดิโชวะ ปจจบุันยังคงมี
ควันกํามะถันลอยอยูเหนือปลองภูเขาไฟ ภูเขาไฟแหงน้ีตั้งอยูใกลกบัภูเขาไฟอุส ุจากน้ันนําทาน 
นั่งกระเชาไฟฟ�าขึ้นสูยอดเขาอุสุ เพ่ือชมทิวทัศนแบบพาโนรามา จากจุดชมวิวดานบน ทาน
สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) และภูเขาโชวะชินซัน
(Showa Shinzan) และจุดชมวิวอีกแหงหน่ึงก็จะเห็นวิวของมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญที่
เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟอุสุในป 1977 ซึ่งระเบิดปะทุติดตอกันนานถึง 2 ป จนกลายเปน
ภูเขาโชวะดังที่เห็นอยูในปจจุบัน ภูเขาไฟอุส ุ(Usuzan) เปนภูเขาไฟที่ยังไมดับสนิท มีความสูง 
733 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ในรอบรอยปที่ผานมาเกิดการปะทุขึน้ 4 ครั้ง คือ ป ค.ศ. 
1910,1944-45, 1977 และป 2000 ซึ่งทําใหเถาถานจํานวนมากพุงออกมาเปนระยะ
ทางไกลทําลายอาคารตางๆ จากน้ัน.. 

 
 
 
 



 

 

 
นําทานชม ศูนยอนุรักษหมีสีนํ้าตาล (BearPark) เปนสถานที่เพาะพันธุหมีสี 

น้ําตาล นักทองเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ําตาลไดอยางใกลชิดผานกระจกใส และมีหมีโต
เต็มวัยที่ไมดุรายโชวลีลาออนขออาหารจากนักทองเที่ยว เปนภาพที่นารักนาเอ็นดูทีเดียว หาก
ใครตองการใกลชิดกวาน้ีก็สามารถเขาไปยังหองสังเกตการณพิเศษ ”กรงมนุษย” ซึ่งจะมองเห็น
หมีสีน้ําตาลเดินผานไปมา และไดยินเสียงและกลิ่นของหมีผานรูระบายอากาศเล็ก ๆ นอกจากนี้
ยังยังขายขนมปงและแอปเปم�ล ใหนักทองเที่ยวไดป�อนอาหารหมีอีกดวย จากน้ันนําทานเดินทาง
ไปยัง ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) วนอุทยานแหงชาติชิโกทสุ เปนทะเลสาบที่เกิดจากแอง
ปากปลองภูเขาไฟท่ีมีขนาดใหญอันดับสามของญี่ปุ�น  และผลจากการระเบิดของภูเขาไฟทําใหมี
ลาวาทับถมจนปดกั้นทางน้ําไหลไมใหออกจากทะเลสาบได ดานหลังมีภูเขาอุสุและภูเขาโชวะชิน
ซัง สวนดานหนามีภูเขาโยเทอิจึงเปนภาพทิวทัศนที่สวยงามอยางยิ่ง จนไดชื่อวาเปนวิวที่งดงาม
ที่สุดอันดับสามของเกาะฮอกไกโดเลยทีเดียว  
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรม (5) 
 พักที่ TOYA HOTEL หรือระดับเดียวกัน อิสระใหทานอาบน้ําแรรวมแบบ 
ญี่ปุ�น (ออนเซน)  

 
วันที่ 4 โรงงานชอคโกแลต-คลองโอตาร-ุพิพิธภณัฑกลองดนตรี-โรงเป�าแกวคิตาอิชิ-ราน 
กาแฟฮัลโหลคิตตี-้เนินพระพุทธเจา-มิตซุยเอาเลท-ถนนทานุกิโคจิ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (6) 
เชาน้ีนําทานเดินทางสู โรงงานชอคโกแลต ISHIYA เปนโรงงานที่ผลิตชอคโก 

แลตที่ขึ้นช่ือของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไสชอคโกแลตขาวทีเ่ปน
ที่นิยมทั่วทั้งเกาะ ฮอกไกโด (อิสระใหทานถายรูปบริเวณดานนอก ไมรวมตั๋วคาเขาชม
ภายใน) จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองโอตารุ  เมืองทาที่เจริญรุงเรืองในฐานะที่เปนเมือง
คาขายในชวงปลายศตวรรษที ่19 ถึง 20  และยังเปนเมืองมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการทําเครื่องแกว
ที่สวยงาม และมีสไตลรูปทรงอันเปนเอกลักษณ  

 
 
 
 



 

 

 
นําทานชม คลองโอตาร ุสัญลักษณของเมืองโอตารุที่ไดรับความนิยมถายภาพ มี 

ฉากหลังเปนหลังคาอาคารกออิฐแดง โดยคลองโอตารุสรางเสร็จในป 1923 ถือวาเปนคลองที่
เกิดจากการถมทะเล ใชเปนเสนทางขนถาย สินคาจากเรือใหญ ลงสูเรือขนถาย แลวนําสินคามา
เก็บไวภายในโกดงั แตภายหลังไดเลิกใชและถมคลองครึ่งหน่ึงทําเปนถนนหลวงสาย 17 สวนที่
เหลอืไวครึ่งหน่ึงก็ไดทาํการปรบัปรุงเปนสถานที่ทองเที่ยว ทั้งยังปรับปรงุทางเดินเลียบคลองดวย
อิฐสีแดง อิสระใหทานรูปเปนที่ระลึก อิสระใหทานรูปเปนที่ระลึก จากน้ันอิสระใหทานเดินเลนชม
เมืองโอตารุตามอัธยาศัย เชน พิพิธภัณฑกลองดนตรีและเครื่องแกว ที่รวบรวมกลองดนตรี
และเครื่องแกวอันงดงามและหายากไวมากมาย ทานสามารถเลือกซื้อและเลือกชมสินคา
พื้นเมืองงานฝมือตาง ๆ อาทิเชน ตุกตาแกว ชาม แกว โคมไฟ เพลิดเพลินไปกับรานขายกลอง
ดนตรี  ซึ่งมีกลองดนตรีขนาดเล็กไปจนถงึขนาดใหญ โดยทานสามารถเลือกเพลงตาง ๆ ไดดวย
ตัวของทานเอง รานขายเครื่องแกว ที่มีตั้งแตกระดิง่แกวอันจิ๋วไปจนถึงโคมระยา รานขายขนม
อบตางๆ ที่ทานสามารถชิมตามใจชอบโดยเฉพาะราน KITAKARO ซึ่งมีขนมแบบอบจากเตา
สดๆ ใหมๆ ใหอรอยจนลืมอวนกันเลยทีเดียว และเหมาะท่ีจะซื้อของฝากเปนอยางดี  และยังมี
อีกหน่ึงรานที่ทานตองมีเวลากับรานน้ี คือราน LeTAO  รานชีสเคกแสนอรอย ดวยบรรยากาศ
ในรานตกแตงดวยไมท่ีแสนอบอุน ขับกลอมดวยเพลงสากลแบบมิวสิคบอกซ 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (7) 

จากน้ันนําทานเดินทางสู UNSEEN OF SAP 
PORO ไฮไลท!!! Hill of the Buddha หรือเนินเขา
พระพุทธเจา  ที่เปนฝมือการออกแบบและสรางสรรโดยสถาปนิก
ชื่อดังของญี่ปุ�น ทะดะโอะ อันโดะ (Tadao Ando) มีจุดประสงค
เพ่ือเปนสถานที่สวดมนตภาวนา ในรูปแบบทีแ่ปลกตาและนาแปลก
ใจสําหรับบุคคลท่ัวไป ทะดะโอะไดสรางภูเขาคอนกรตีลอมรอบ
องคพระเหลือเพียงแตเศียร คอนเซ็ปการออกแบบของทะดะโอะ
ตองการใหผูเขาสักการะคอยๆ เห็นองคพระพุทธรูปทีละนอยๆ 
จากจุดเร่ิมตนภายนอกที่เราเห็นเพียงเศียรของพระพุทธรูปเทาน้ัน เมื่อเดินเขามาใกลขึ้นเร่ือยๆ 
องคพระก็จะคอยๆ ปรากฏใหเห็นมากขึ้น จนเม่ือสุดทาง เมื่อผูมาสักการะแหงนหนามองขึ้นไป 
ก็จะเห็นพระพุทธรูปครบทั้งองค  ในแตละฤดูกาลก็จะใหอารมณแตกตางกันออกไป ฤดูใบไมผลิ
ก็จะรูสึกไดถึงความเขียวจี ชวงซัมเมอรก็จะเห็นเปนทุงลาเวนเดอรสีมวงออนๆ ฤดูหนาวที่หิมะ



 

 

ตกก็จะเห็นเนินเปนพรมสีขาว เรียกไดวาเปนศิลปะที่รังสรรคดวยธรรมชาติอยางแทจริง และใน
บริเวณใกลเคียงทานจะไดพบกับ รปูปم�นหินโมไอ กลุมหินสโตนเฮนจ (Stonehenge)  ใหทาน
ไดสักการะและอิสระกับการถายรูปตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานเดินทางสู  MITSUI OUTLET 
PARK เอาทเลทซึ่งเปดตัวเปนครัง้แรกในฮอกไกโด เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนตัง้แต
แบรนดชั้นนําจากตางประเทศ สินคาแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกฬีาและกิจกรรม
กลางแจงและสินคาท่ัวไป ประกอบดวยแบรนดดังถึง 130 แบรนด ซึง่ในบรรดาแบรนดดัง
เหลาน้ี จะมีถึง 58 แบรนดที่เปนแบรนดที่เพ่ิงเปดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนดที่เปดตวัเปน
ครั้งแรกในประเทศญี่ปุ�น นอกจากน้ีภายในหางยังมีศูนยอาหารขนาดใหญที่จุได 650 ที่น่ัง 
เชนเดียวกับ Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเปนพื้นที่ท่ีมีสินคาทองถิ่นและสินคาจาก
ฟารม เอาทเลทท่ีน่ีจึงเต็มไปดวยสรรพส่ิงใหชาวฮอกไกโดและนักทองเที่ยวจากตางชาติไดสมัผัส 
จากน้ันอิสระใหทานชอปปم�งที่ยาน ถนนทานูกิโคจ ิแหลงชอปปم�งเกาแกที่สืบทอดมาตั้งแตยุค
บุกเบิก เหมาะสําหรับจับจายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโด เปนชุมชนรานคาประมาณ 200 
รานคา ทอดยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร 
เช่ือมตอกันดวยหลังคาโครงสรางที่รองรบัทุกสภาพอากาศ จึงสามารถใชงานไดโดยไมตองกังวล
ถึงฝนหรือหิมะแสงแดดเปนแหลงชอปปم�งที่เต็มไปดวยความคึกคักมชีีวิตชีวา หรือจะเดินเลนชม
เมืองที่ ยานซูซูกิโนะ (Susukino) ที่ยานกินดื่มท่ีใหญที่สุดของเมืองซัปโปโร  มั่งค่ังดวยรานคา
และแวดลอมไปดวยรานอาหารแยะเต็มไปหมด แตสําหรับราเมน แนะนําตองไปที่ซอยน้ีคือ 
“Ramen Yokocho” เปนซอยราเมน สามารถเลือกรานตามความชอบ ทั้งชนิดเสนราเมนน้ํา
ซุปรสชาติและเครื่องเคียงตาง ๆ 
 
 
 
 
 
 
เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาชอปปم�ง 

พักที่ THE B SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเทา  
 

 



 

 

วันที่ 5  อดีตศาลาวาการฮอกไกโด-หอนาฬิกา-ตลาดปลาโจไก-JTC ดิวตี้ฟร ี
   ซัปโปโร (ชิโทเซ)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (8) 
 นําทานชม อดีตศาลาที่วาการของฮอกไกโด (ตึกอิฐแดง) เปนตึกสไตลนีโอบา 
รอค มีลักษณะพิเศษที่มีหลังคายอดแหลมและกรอบหนาตาง
เปนเอกลักษณ เปรียบเสมือนอนุสาวรียการบุกเบิกของฮอกไก
โด ปจจุบันไดรบัการขึน้ทะเบียนเปนมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติ จากน้ันนําทานชมหอนาฬิกาประจําเมือง (CLOCK 
TOWER) เปนหอนาฬิกาท่ีดํารงอยูในฐานะสัญลักษณของซัป
โปโร มีหนาปดนาฬิกาทั้งสี่ดานที่ทําจากอเมริกา ปจจุบันถือเปน
หอนาฬิกาท่ีเกาแกที่สุดของญี่ปุ�น และเปนสถานที่นักทองเที่ยว
ทั่วโลกรูจัก และนิยมถายรูปเปนที่ระลึก จากน้ันนําทานเดินทาง
สู ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) 
ประกอบดวยรานคา และรานอาหารกวา 80 ราน เรียงราย
ตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร เปนหน่ึงในตลาดที่ใหญที่สุดของเมือง รานคาตางๆ 
จําหนายอาหารทะเล เชน ปู หอยเมนทะเล ไขปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ผลผลิต
อ่ืน ๆ ในทองถิ่น เชน ขาวโพด แตงโม และมันฝร่ังตามฤดกูาล ราคาก็เหมาะสม อาหารทองถิ่น
ที่ขึ้นช่ือคือ  Donburi 
เที่ยง  อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 

นําทานสู JTC DUTY FREE อิสระใหทานเลือก 
ซื้อสินคาปลอดภาษ ีเชน เส้ือผา น้ําหอม ตามอัธยาศัย เม่ือถึง
เวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินชิโทเซ เพื่อ
เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 
18.00 น. ออกเดินทางจากเมืองซัปโปโร กลับกรุงเทพฯ  
โดยสายบินไทย เท่ียวบินที ่TG681 (ใชระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 7.30 ชั่วโมง) *บริการอาหารรอน และเคร่ืองดืม่บนเครื่อง 
23.50 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 



 

 

-------------------------------------------------- 
*** ขอความกรุณาทุกทานอานและศึกษาขอมูลทั้งหมดกอนการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจที่ตรงกันระหวางทานและบริษัทฯ *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราคาบรกิารทวัร 

วันเดินทาง ผูใหญพักหองละ 
2-3 ทาน ทานละ 

ราคาไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ทานละ 

27 NOV-01 DEC 19 38,999 28,999 10,900 
01-05 DEC 19 40,999 30,999 10,900 
06-10 DEC 19 41,999 31,999 10,900 
08-12 DEC 19 40,999 30,999 10,900 
11-15 DEC 19 39,999 29,999 10,900 
13-17 DEC 19 40,999 30,999 10,900 
15-19 DEC 19 40,999 30,999 10,900 
18-22 DEC 19 41,999 31,999 10,900 
10-14 JAN 20 38,999 28,999 10,900 
15-19 JAN 20 39,999 29,999 10,900 
19-23 JAN 20 40,999 30,999 10,900 
24-28 JAN 20 41,999 31,999 10,900 



 

 

05-09 FEB 20 49,999 39,999 15,900 
09-13 FEB 20 49,999 39,999 15,900 
14-18 FEB 20 41,999 31,999 10,900 
21-25 FEB 20 39,999 29,999 10,900 
04-08 MAR 20 41,999 31,999 10,900 
13-17 MAR 20 41,999 31,999 10,900 
22-26 MAR 20 41,999 31,999 10,900 

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ **  
ราคา INFANT ทานละ 12,900 บาท 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี)ทานละ 1,500 บาท/
ทริป  (ชําระที่สนามบนิดอนเมืองในวนัเช็คอิน) 
(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
 
อัตราคาบรกิารรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดบัเดียวกัน 
 โรงแรมท่ีพักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไข 

ตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร  
เครื่องด่ืม        คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง  



 

 

(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยืน่วีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม  
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ 
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป 
แลว 

 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขา 
กลับ 20 กก.) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถาม)ี ทานละ 1,500 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินในวัน 
เช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ 
ภาษ)ี 
 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา  
20,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจอง
แลว 

 การชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน  
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายใน
สวนของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ 
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค 



 

 

ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนา
ทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
 
กรณียกเลกิการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยน 
ชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 
 
หมายเหต ุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุป
ไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน 
การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตาง  ๆเปนตน 
 
ขอมูลเพิ่มเติม เรือ่งตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือ
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 



 

 

2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ 
ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบรษิัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย 

คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก 

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและ 
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะ 
ไมถึง 30 ทาน  
 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึ้น 
กอนวันเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก 
สาเหตุตางๆ  
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ 
, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท 
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
 เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา 
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 



 

 

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน 
กรณีพิเศษ 
 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง 
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก 
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได   
 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ  
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบรษิัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  
 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ 
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple  
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพัก
เด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  
 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ 
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจ
ของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางครัง้ที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 
 เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน 
ตางประเทศ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหน่ึงที่ทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถ
เขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวา



 

 

สวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไป
ลวงหนาทั้งหมดแลว 
 บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เร่ิมในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ 
การเดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึง
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเร่ืองการ 
ทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตองรับผิดชอบ
ในสวนน้ันๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผูเดินทางเอง
และจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 
 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที ่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 
 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ  
หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนา
หน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของ
เลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอ
กรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบบัเกาไป
อางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาทีบ่ริษัทเร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตรโดยสาร 
ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอย
แลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋ว
เครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการ
และขั้นตอนของแตละคณะ 
 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ 



 

 

ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 
 
*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 
 
บริการเพ่ิมเติม Wifiเลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทริป 
 
 


