
 

 

รหัสทัวร ITV1903006 
ทัวรญี่ปุ�น Autumn & Winter Hokkaido คุมเวอร ฮอกไกโด ซปัโป
โร คิโรโระ 6 วัน 4 คืน (XW) 
เมืองโอตารุ พิพิธภัณฑกลองดนตรี ดิวต้ีฟรี เนินเขาแหงพระพุทธเจา มิตซุย เอาทเล็ท  
ชอปปم�งยานทานุกิโกจิ ตลาดปลาโจไกอิจิบะ อาคารเจอารทาวเวอร ยานซูซูกิโนะ  
ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร 
พิเศษ !! ทานบุฟเฟ�ตขาปูยักษ+ชาบูหมูไมอ้ัน  
อิสระฟรีเดยคิโรโระและซัปโปโร 1 วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันทีห่น่ึง    กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานดอนเมือง  
 
23.50น. พรอมกันที ่ทาอากาศยานดอนเมือง  ขาออกช้ัน 3เคานเตอรสายการบิน Nok 

Scoot (XW) เจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารติดแท็ก
กระเป�า 

 
วันทีส่อง    ทาอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนิวชิโตะเสะ – โอตารุ – คลองโอตารุ - 
พิพิธภัณฑกลองดนตรี – เครื่องแกวโอตารุ – คิโรโระ สกรีีสอรท     อาหาร เย็น 
 
04.00น. นําทานเดินทางสูสนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ�น

โดยสายการบิน Nok Scoot (XW) เที่ยวบินที ่
XW146 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่อง
มีบริการจําหนาย/ส่ังซือ้บน เครื่องเทาน้ัน ) 

 
12.15 น. เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ทาอากาศยาน

นานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมงกรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เพือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตให
นํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช 
ผกั ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมี
โทษจับและปรับ รบักระเป�าเรียบรอย
และทําภารกิจสวนตัว นําทานข้ึนรถ
โคชปรับอากาศเดินทางสู เมืองโอตารุ เมืองทาเจริญรุงเรืองในฐานะที่เปนเมืองคาขาย
ในชวงปลายศตวรรษที ่19 ถึง 20 เมืองทาเล็กๆท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซ่ึง
มีรานขายของอยูตลอดสองขางทาง ดวยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแตงของ
บานเรือนน้ันสวนใหญ ไดถูกออกแบบเปนตะวนัตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดรับ
อิทธิพลมาจาก  การทําการคาระหวางประเทศญี่ปุ�นเองและประเทศในแถบยุโรป
หลายประเทศ นําทานเที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมี
เสนหชวนใหคนหา ดวยความเปนเอกลักษณแหงวีถีชีวิต 2 ฝم�งคลองที่ยังคงความเปน
ญี่ปุ�นแบบด้ังเดิม คลองโอตารุสรางเพ่ือใหเรือเล็กลําเลี  ยงสินคาจากทาเรือเอามา



 

 

เก็บไวในโกดังท่ีอยูตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญกาวหนาเรือใหญจึงเปล่ียนไป
เขาทาที่ใหญและขนสงเขาโกดัง ไดงายข้ึน ตึกเกาเก็บสินคาริมคลองเหลาน้ี จึงถูก
ดัดแปลงเปนรานอาหารสไตลตางๆ และพิพิธภัณฑ นําทานเที่ยวชม ชมเคร่ืองแกวโอ
ตารุ แหลงทํา  เคร่ืองแกวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด ชมความสวยงามของแกวหลากสีสันดังอยู
ในโลกของจินตนาการ แหลงเครื่องแกวช่ือดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแกว
หลากหลายใหทานช่ืนชม และเลือกซื้อได เมอืงน้ีมีช่ือเสียง
ในดานการทําเครื่องแกวตางๆ จากน้ันนําทานชม 
พิพิธภัณฑกลองดนตรี Otaru Music Box Museum ให
ทานไดทองไปในดินแดนแหงเสียงดนตรีและบทกวีท่ีแสน
ออนหวานชวนใหนาหลงใหล ดวยกลองดนตรี (MUSI  C 
BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามท่ีจะทําใหทาน
ผอนคลายอยางดีเยี่ยม ทานจะไดชมกลองดนตรีมากมายหลายหลายแบบนารักๆ 
เต็มไปหมดมากกวา 3,000 แบบ รวมถึงทานยังสามารถเลือกทํากลองดนตรีแบบท่ี
ทานตองการไดดวย ทานสามารถเลือกกลองใส ตุกตาเซรามิกและเพลงมาประกอบ
กัน มีบริการนําเพลงกลองดนตรีท้ังเพลงญี่ปุ�นและเพลงสากลมาอัดเปนซีดีโปสการด
สงไดโดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ สมควรแกเวลานําทานเขาที่พักคิโรโระ สกีรีสอรท 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่1) หลังทานอาหารใหทาน

ไดผอนคลายกับการ แชออนเซ็น เพ่ือผอนคลายความเม่ือยลาและจะทําใหผิวพรรณ
สวยงาม และยังชวยใหระบบหมนุเวียนโลหิตดีอีกดวย 

 
 ที่พัก: Kiroro Ski Resort หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วนักอนวันเดินทาง)   

 
วันทีส่าม     อิสระฟรีเดยท่ีคิโรโระ  
อาหาร เชา,กลางวัน,เย็น 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อท่ี 2) 

อิสระเทีย่วตามอัธยาศัย ณ คิโรโระ สกรีีสอรท  



 

 

หมายเหตุ: กรุปเดินทางวันที่ 26-31ต.ค./28-2พ.ย./2-7พ.ย./4-9พ.ย./9-14
พ.ย./11-16พ.ย. หรือกรณีลานสกียังไมเปด หรือหิมะทับถมไมเพียงพอ จะนําทานไป
เที่ยว โนโบริเบทสึ-โชวะชินซัง ปารค-โทยะ-จุดชมวิวไซโล มีไกดและรถบริการเท่ียว 
 
ลานสกีรีสอรท 
KIRORO SKI 
RESORT ต้ังอยู
ทามกลางขุนเขาท่ีปก
คลุมดวยหมิะแสนนุม ใหทานสนุกสนานกับ
กิจกรรมกลางแจง ณ ลานสก ีเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมสกีท่ีหลากหลาย เชน สกี, สโนวบอรด,
กระดานเลื่อนหิมะ ฯลฯ (หมายเหตุ: คาทัวรไม
รวมคากิจกรรมตางๆ ไมรวมคาอุปกรณและไมรวมคา
กระเชากอนโดลา) หรือทานจะเลือกชอปปم�งที่โซน
พลาซาคิโรโระ รีสอรทท่ีถูกเลือกเปนโลเคช่ันหลักใน
ภาพยนตเร่ือง แฟนเดย แฟนกันแควันเดียวเรื่องแรกของ
คายจีดีเอช ไดเปดมมุสวยทัว่สกีรีสอรทใชเปนสถานที่
ถายทําใน location ตางๆ เชน  ระฆังแหงความรัก 
(Love Bell) ต้ังอยูบนยอดเขาอะซาริ (Asari Peak) ของคิโรโระ รีสอรท ระฆังน้ีมี
ตํานานของความร ั กอันศักดิ์สิทธิ์ นักทองเที่ยวมักจะมาส่ันระฆัง แลวอธิษฐานขอพร
ใหความรักสมหวังตลอดไป การเดินทางขึ้นไปยัง ระฆังแหงความรกั ตองนัง่กระเชา
กอนโดลาข้ึนสูยอดเขาโดยระหวางทางจะเห็นตนไมและวิวหุบเขากวางใหญ และเมื่อ
ขึ้นไปถึงก็จะพบความสวยงามปรากฏตรงหนา พรอม ระฆังแหงความรัก ต้ังตระหงาน
อยู นอกจากจะเปนจุดใหคูรักมาตีระฆังขอพรเร่ืองความรักแลว ยังเปนจุดถายรูปที่
สวยงามมากที่สุดแหงหน่ึงดวย ลานสก ีสําหรับนักสกีมืออาชีพและสมัครเลน 
สามารถเพลิดเพลินกับการเลนสกีและสโนวบอรด สมาชิกตัวนอยก็สามารถเลนสนุก
ไดเพราะมี Annie Kids Ski Academy โรงเรียนสอนสกีสําหรับเด็ก นอกจากน้ียัง
มีกิจกรรมแสนสนุกในลานหิมะขนาดใหญ  Snow Parkและสุดทาย คิโรโระ รีสอรท 
มารเก็ตแหลงรวมขนมอรอยเเละสินคาท่ีข้ึนช่ือของฮอกไกโดไวครบซึ่งทานสามารถช
อปปم�งกลับไปเปนของฝากได หมายเหตุ:กิจกรรมเลนสกีและกระเชากอนโดลาข้ึนอยู
กับปริมาณการทับถมของหิมะและสภาพอากาศ  อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อท่ี3)  



 

 

หลังทานอาหารใหทานไดผอนคลายกับการ แชออนเซ็น เพ่ือผอนคลายความเมื่อยลา
และจะทําใหผิวพรรณสวยงาม และยังชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกดวย 
 ท่ีพัก: Kiroro Ski Resort หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วนักอนวันเดินทาง)   
 

วันที่ส่ี        ซัปโปโร – ดิวต้ีฟรี - โรงงานช็อกโกแลต – เนินพระพุทธเจา – มิตซุยเอาทเลต – 
ซัปโปโร 
อาหาร เชา,กลางวัน,เย็น (เมนูบุฟเฟ�ตขาปู+ชาบูหมู) 

 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อที ่4) 

นําทานเดินทางสู ดิวต้ีฟรี ใหทานเลือกซื้อของฝากราคาถกู อาทิ
เชน เคร่ืองสําอางค เคร่ืองไฟฟ�า ผลิตภัณฑจากน้ํามันมา โฟมลาง
หนาถานหิน หรือวิตามนิบํารุงรางกายอยาง Natto สารสกัดจาก
ถั่ว หรือน้ํามนัตับปลาฉลามเปนตน นําทานเดินทางสู นําทานไป 
โรงงานช็อกโกแลตอิชยิะ (คาทวัรไมรวมการเขา
ชมการผลิตดานใน อิสระถายรูปและซ้ือของท่ี
ระลึกดานหนา) แหลงผลิตช็อคโกแลตที่มี
ชื่อเสียงของญี่ปุ�น ตัวอาคารของโรงงานถูก
สรางขึ้นในสไตลยุโรปแวดลอมไปดวยสวนดอกไม ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากตาม
อัธยาศัย  

เท่ียง  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที5่) เมนูบุฟเฟ�ตขาปู+ชาบูหม ู 
 นําทานเดินทางสู เนินเขาแหงพระพุทธเจา The Hill of the Buddha เปนสถานท่ี

ทองเท่ียวแหงใหมของซัปโปโรอยูภายในพ้ืนที่ของสุสาน Makomanai Takino 
Cemetery ที่เปดใหเชาชมเมื่อปลายป 2015 มีความโดดเดน
เน่ืองจากเปนองคพระพุทธรูปขนาด 13.5 เมตร หนัก 1,500 
ตัน ครอบไวดวยโดมทรงกลมใตดิน ลอมรอบไปดวยทุงลาเวน
เดอรนับแสนตนท่ีจะเปลี่ยนพ้ืนท่ีของเนินเขาใหเปนสีสันตางๆไป
ไมซํ้ากั  นต  ลอดปตามชวงฤด ูโดยบริเวณสถานที่ดังกลาวไดรับ
การออกแบบโดย Tadao Ando สถาปนิกช่ือดังของญี่ปุ�น โดย
บริเวณทางเขาจะมี  สระน้ํา และอุโมงคความยาว 40 เมตร นอกจากน้ียังมรีานกาแฟ
และรานอาหารเล็กๆ รวมท้ังรปูปم�นหินจําลองของโมอายแหงเกาะอีสเตอร และรูปปم�น
หินจําลองของสโตนเฮนจใหไดชมและเก็บภาพสวยงามไดอีกดวย คาทัวรไมรวมคา



 

 

เขา(ทางสถานท่ีเก็บคาบริจาคเพื่อใชทํานุบํารุงสถานที่ 300 เยน (บริจาคดวยตัวเอง
หนาทางเขา) ไมรวมคาจุดชมววิมมุสูง500เยน จากน้ันนําทานเดินทางสู มิตซุย เอาท
เล็ท (MITSUI OUTLET) เพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคามากมายแบรนดดังระดับ
โลก และแบรนดญี่ปุ�น อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 
ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป�าไฮไซ BALLY, 
PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ 
และนาฬิกาหรูอยาง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 
LONGINES ฯลฯ รองเทาแฟช่ัน HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, 
SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินคาสําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI 
ASOBI, HAKKA KIDS, และสินคาอ่ืนๆอีกมากมายในราคาลด 30-80% ซึ่ง
ภายในยังมีรานอาหาร รานกาแฟ ใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย จากน้ัน สมควรแก
เวลานําทานเขาท่ีพัก ทานสามารถอิสระ ชอปปم�งยานทานุกิโกจิ เปนยานที่คึกคักมีชีวิต
ชีวติโดยเฉพาะในเวลาค่ําคืนที่บรรดาป�ายไฟโฆษณาบนตกึตาง ๆ เปดไฟสลับสี
แขงขันประชันสินคากนัรอบๆ บริเวณน้ีมรีานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย
ยามราตรี ท้ังไนทคลับ บาร คาราโอเกะ รวมกันมากกวา 4,000 ราน ต้ังอยูในตรอก
ซอกซอย บางรานก็ซอนอยูในตึกตองขึ้นลิฟตไป แตกม็ีพนักงานออกมาเรียกแขก
เสนอเมนูและบริการของรานตนเองอยูริมถนนเต็มไปหมด บริเวณใกลกันทาน
สามารถเดินไปชอปปم�งยานซูซูกิโนะได  
 พัก: Red Planet Sapporo Susukino /Toyoko-Inn Sapporo Minami 
หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วนักอนวันเดินทาง)   

 
วันทีห่า    ตลาดปลาโจไก(มีรถไกดบรกิารพาไป) หรืออิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัส
เสริม Option Tour   
 อาหารเชา 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อท่ี 6) 
 

 อิสระฟรีเดยทองเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือทานสามารถไป
ชมตลาดปลาโจไกได 
หมายเหตุ: มีบรกิารรถและไกดไปตลาดปลาโจไก กรณีทานประสงค
ไปตลาดปลา กรุณาแจงกับไกดในวันแรกของการเดินทาง เน่ืองจาก



 

 

รถมีท่ีน่ังกัดไมมีคาใชจายในการเดินทาง 
ตลาดปลาโจไกอิจิบะ เปนตลาดอาหารทะเลที่ใหญท่ีสุดในซัปโปโร เปนตลาดที่คึกคัก
และมากมายไปดวยของฝากของดีของซัป  โปโรและผลิตภัณฑจากทั่วฮอกไกโด ทาน
สามารถรบัประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ที่ราน ราคาไมแพง ท่ีส่ังตรงมาจากท่ีตางๆ
ของออกไกโดและทานสามารถซื้ออาหารทะเลและของฝากตางๆไดท่ีน่ี (อิสระอาหาร
เที่ยงตามอัธยาศัย ใหทานเลือกชิมอาหารทะเลสดๆ) จนไดเวลานําทานมาสงท่ี
โรงแรมและหรือ JR ทาวนเวอร อิสระใหทานอิสระชอปปم�ง หรือเดินท างสูสถานท่ี
ทองเท่ียวอ่ืน ๆ ตามอัธยาศัยอาทิเชน 
อาคารเจอารทาวเวอร(JR 
TOWER) เปนตึกที่สูงที่สุดใน
ซัปโปโร ต้ังอยูติดกับสถานีเจ
อารซัปโปโร เปนท้ัง
หางสรรพสินคา โรงแรม โรง
ภาพยนตร และศูนยอาหาร มี
ราน BIG CAMERA จําหนายกลองดิจิตอล, เครื่องใชไฟฟ�าและ
อิเล็คทรอนิคส,ราน100เยน,ราน UNIQLO ขายเส้ือผาแฟช่ันวัยรุน,ราน 
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งสําอาง อาคาร JR TOWER มีจุดชม
วิวต้ังอยูท่ีช้ัน 38 เรียกวา T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับ ความสูง 160 
เมตร จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามทั้งกลางวัน กลางคืน 
โดยเฉพาะยามค่ําคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรต้ังอยูกลางสวน
โอโดริ โดยมีแสงไฟ จากกลุมตึก ยานซูซูกิโนะ สองสวางท่ี
จุดกลางเมืองติด ๆ กนัมีตึก ESTA ซึ่งท่ีชั้น 10 เป น ศูนย
รวมรานราเมน ซึ่งมีอยูประมาณ 10 ราน ใหเลือกชิมอรอย
ไมแพตรอกราเมนในยาน ซูซูกิโน (ไมรวมต๋ัวขึ้นจุ ดชมวิว
ราคาประมาณ 700-1000 เยน) 
ยานซูซูกิโนะ ต้ังอยูในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดิน
ซูซูกิโนะ เมืองซปัโปโร โดยอยูถัดลง มาทางใตของ
สวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป 
นยานท่ีคึกคักและม ีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร 
โดยเฉพาะในยามค่ําคนืท่ีมีการเป ดไฟตามป�ายไฟ
โฆษณาสีสัน ตางๆ บนตึกที่ต้ังอยูในยานแหงน้ี นอกจากน้ันยังเปนแหลงชอปปم�ง 
รานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรีตางๆ ท้ังไนทคลับ บาร คาราโอ



 

 

เกะ สถานอาบอบนวด มากกวา 4,000 ราน ตามตรอกซอกซอย จงึไมแปลกที่
นักทองเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แหงนี - ทานุกิโคจิเปนแหลงชอปปم� งอาเขตบน
ถนนคนเดินทีม่ีหลังคามุงบงัแดดบงัฝนและหิมะ มี ความยาว 7 บลอ็กถนน มีรานคา
ต้ังเรียงรายอยูกวา 200 รานคาต้ังขวางในแนว ตะวนัออก-ตะวันตก อยูระหวาง
สถานี Subway Odori และ Susukin 
Sapporo White Illumination 2019-2020 
.งานประดับไฟฤดูหนาวครั้งยิ่งใหญแหงเมืองซัปโปโร มีการจดัประดับไฟกวาส่ีแสน
ดวงจะจุดสองสวางท่ัวท้ังเมือง ตลอดหนาว 
Odori Park : 22 พ.ย.- 25 ธ.ค. 2019  
หนา JR ซัปโปโร : 22 พ.ย. 2019 - 11 ก.พ. 2020 
ถนน Minami 1-jo : 22 พ.ย. 2019 - 15 มี.ค. 2020 
 
 เลือกซื้อOption Tour (มบัีสและไกด) หมายเหตุ: รายการทัวรเสริมน้ีเปนการ
เสนอขายทัวรเสริมวันฟรีเดยเบ้ืองตน ทางบรษัิทและไกดไมสามารถบังคับซื้อใดๆ
ทั้งสิ้น ขึ้นอยูกับความสมัครใจและความตองการเดินทางของลูกคาแตละทานเทานั้น 
อัตราคาบริการ /ทาน 

เดินทาง 15-20 ทาน ราคา 3,000 บาท/ทาน 
เดินทาง 21-25 ทาน ราคา 2,500 บาท/ทาน 
เดินทาง 26-30 ทาน  ราคา 2,000 บาท/ทาน 
เดินทาง 31 ทานขึ้นไป ราคา 1,500 บาท/ทาน 

อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
 พัก: Red Planet Sapporo Susukino /Toyoko-Inn Sapporo Minami 
หรือระดับใกลเคียงกัน 
 (ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวัน
เดินทาง)   
 

วันทีห่ก    ซปัโปโร – ทําเนียบรัฐบาลเกา – ถายรูปหอนาฬิกา – สวนโอโดร ิ– สนามบินชิโตเสะ 
– ทาอากาศยานดอนเมือง                    
 อาหารเชา 
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นําทานเดินทางสู ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด หรือ อะคะ
เร็งงะ(Akarenga) ในภาษาญี่ปุ�นแปลวา อิฐสีแดง กอสราง
เมื่อปค.ศ.1888เปนอาคารในสไตลนีโอบาร็อคอเมริกาโดย
ถอดแบบมาจากอาคา  รทําเนียบรัฐบาลแหงรัฐแมสซาซูเซตส 
ประเทศสหรัฐอเมริกา สรางจากอิฐจํานวนกวา 2.5 ลานกอน 
ใหทานไดเก็บภาพความประทบัใจตามอัธยาศัยและนําทาน
ถายรูปหอนาฬิกาซัปโปโร เปนอาคารประวติัศาสตรที่สวยงาม
ลอมรอบดวยอาคารทนัสมัยในเมืองสรางขึ้นในป 1878 เพ่ือใช
เปนสถานที่ฝกซอมของวิทยาลัยเกษตรกรรมซัปโปโรในอดีต หอ
นาฬิกาถูกสรางขึ้นโดย American E. Howard & Co.และ
ต้ังแตนั้นมานาฬิกาเรือนน้ีก็ไดตดัีงตอเน่ืองทุกชั่วโมงเปนเวลานานกวา 100 ป 
จากน้ันนําทานชมสวนโอโดริ สวนสาธารณะขนาดใหญท่ีมีเหลาพันธุไมและแปลง
ดอกไมแตงแตมสีสันตลอดทุก ฤดกูาลเปนท่ีพักผอนหยอนใจของชาวเมืองซัป โปโร 
ในฤดูใบไมผลิมีเทศกาลดอกไลแล็ค ฤดรูอนมเีทศกาล YOSAKOI โซรันและเบียร
การเดน ฤดูใบไมรวงมีเทศกาลออทั่มเฟสซึ่งรวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว 
และในฤดูหนาวมีเทศกาลหิมะซึ่งพัฒนามาเปนเทศกาลระดับโลก 
 สมควรแกเวลานําทานเดินสู สนามบินนิวชิโตเสะเพ่ือเช็คอินเตรียมเดินทางกลับ 
อาหารกลางวันอิสระ 

14.55 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการ Nok Scoot (XW)  
เที่ยวบินท่ี XW145 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมบีริการจําหนาย/
ส่ังซื้อบนเครื่อง) 

20.35 น. เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

+++++++++++++++++++++++++ 
 
อัตราคาบรกิาร 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก 0-2 ป  
ไมเสริมเตียง 

พักเด่ียว ท่ีน่ัง หมายเหตุ 
26-31 ตุลาคม 62 24,888  

 
 
 

10,500 34  
28ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 
62 24,888 10,500 34  
2-7 พฤศจกิายน 62 24,888 10,500 34  



 

 

4-9 พฤศจกิายน 62 25,888 ราคาเด็กอายุไม
เกิน2 ป(Infant) 
7,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาเด็กอายุไม
เกิน2 ป(Infant) 
7,000 บาท 
 

10,500 34  
9-14 พฤศจกิายน 62 25,888 10,500 34  
11-16 พฤศจกิายน 62 25,888 10,500 34  
23-28 พฤศจิกายน 62 25,888 10,500 34  
25-30 พฤศจิกายน 62 25,888 10,500 34  
30พฤศจิกายน-5 
ธันวาคม 62 

27,888 10,500 34  
2-7 ธันวาคม 62 28,888 10,500 34  
7-12 ธันวาคม 62 31,888 10,500 34  
9-14 ธันวาคม 62 28,888 10,500 34  
29กุมภาพันธ-5 มีนาคม 
63 28,888 10,500 34  
2-7 มีนาคม 63 28,888 10,500 34  
7-12 มีนาคม 63 28,888 10,500 34  
9-14 มีนาคม 63 27,888 10,500 34  
14-19 มีนาคม 63 27,888 10,500 34  
16-21 มีนาคม 62 27,888 10,500 34  
21-26 มีนาคม 63 27,888 10,500 34  
23-28 มีนาคม 63 26,888 10,500 34  

 
หมายเหตุ :  รายการทวัรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ�น  เปนตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือให
ทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของ
ประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขบัจะ
เปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบรกิารขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปล่ียน 100 เยน 
เทากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บรษััทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตรา
คาบริการเพ่ิมข้ึน 
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถปุระสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปน
การชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาด
เชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวย
สาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย



 

 

และประเทศญี่ปุ�น) ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาต๋ัวเครื่องบินใหแก
ทาน  
 
เง่ือนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอน
ลวงหนา 
- หรือสงจอยนทัวรกบับริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอน
ทุกครั้ง มฉิะน้ันทาง 
    บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน (ต๋ัวภายในประเทศแนะนําใหจองสายการบิน NokAir 
เพ่ือความสะดวกในการแกไขกรณีไฟลทตางประเทศมีเปลี่ยนแปลง) 
3.การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการ
เดินทาง 20วัน  
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมอีายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมฉิะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**  
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  รวมถงึ เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
อัตราคาบรกิารน้ี  รวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
ทัวรขางตน 



 

 

ท่ีน่ังเปนไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่น่ังได ยกเวนการ
ซื้อท่ีน่ังเพ่ิม 
การซื้อที่น่ังอัพเกรดเพ่ิมเปนการซ้ือบริการเสริม กรณีท่ีน่ังทีต่องการอัพเกรดเต็ม หรือโควตาการ
อัพเกรดที่น่ังของต๋ัวซีรยีทัวรเต็มทานไมสามารถยกเลิกการจองทัวรได 
 ซื้อที่น่ังเพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) สามารถUpgrade ที่น่ัง พรอมชําระคาที่น่ังได
ดังน้ี 
- ที่น่ังช้ัน Scoot Plus ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ทาน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) 
แจงกอนเดินทางอยางชา14วัน  ท่ีน่ัง ScootPlus (แถว 11-14 ) เปนท่ีนั่งแถวหุมหนังเต็มเบาะ
ท่ีใหพ้ืนที่วางขาถึง 38 นิ้ว (96.5 ซม.) และความกวาง 17-21.7 น้ิว (42.16 – 55.1 ซม.) 
พนักพิงเอนหลังขนาด 8 น้ิว (20.3 ซม.) เพ่ิมพ้ืนท่ีพักเทาและที่เทาแขนท่ีพับ (ฟรี! อาหารและ
เครื่องดื่ม/สัมภาระเชคอินท่ี 30 กก.) 
 
- ที่น่ังแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง7วัน มคีาใชจายและเงื่อนไข ดังน้ี 
โซน แถวท่ี ประเภทที่น่ัง Seat Pitch ราคาตอทานตอเที่ยว 
โซนเงียบ 21 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 2,000 บาท 

โซนเงียบ 22-25 Super มากกวา 35 น้ิว 1,500 บาท 
โซนหนา 31 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 

โซนหนา 32-34 Super มากกวา 35 น้ิว 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไมอนุญาตใหเด็ก ทารก ผูสูงอายุเกิน 65 ปและผูพิการน่ัง 
-โซนเงียบไมอนุญาตใหเด็กน่ัง  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณีหองพักคู/
พักสามทานเต็มอาจมีปรับเปลี่ยนพักหอง Single 1ทานตอหองในโรงแรมระดบัเดียวกันได 
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระโหลดใตเคร่ืองทีส่ายการบิน NokScoot กําหนดทานละไม
เกิน 20 กิโลกรมั สัมภาระถือข้ึนเครื่องไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม
เง่ือนไขของแตละสายการบินท่ีมกีารเรียกเกบ็  
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และ
ทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บรษัิทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 
 ซื้อน้ําหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot (XW) (แจงอยางชากอนเดินทาง 10 วัน) มี
คาใชจายดังน้ี (ราคาตอเท่ียว) 
+5 กก.400 บาท/+10กก.700 บาท/+15กก. 1,000 บาท/+20กก.1,300 บาท/+30กก.
2,350 บาท 
หมายเหตุ: สายการบินไมจํากัดจํานวนช้ินในการโหลด แตกฎหมายการบินทั่วโลกให1ใบ น้ําหนัก
สูงสุดได 32กก./ชิ้น 
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มได 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 



 

 

2. คาใชจายอ่ืนๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรดี คาโทรศัพท
เปนตน 
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีนํ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
5. คาทิปยกกระเป�าทุกโรงแรม  
6. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ชําระเงินบาท ทานละ 1,700 บาท สําหรับกรุปที่มีหัวหนาทัวร
แลวแตน้ําใจจากทาน 
รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย 
(เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมคุีณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* 
ดังตอไปน้ี 
1.ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2.ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น
ได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3.ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางทีพํ่านักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
คุณสมบัตกิารเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
 1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัตกิารพํานักระยะส้ัน 
 3.ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบรุะยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 4.เปนผูท่ีไมมีประวัติการถกูสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไม 
    เขาขายคุณสมบัติทีจ่ะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวร
ท้ังหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะ
ไมถึง 25ทาน  



 

 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7วนักอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพัก
เด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลย



 

 

พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนัในวันทําทัวรเต็มวัน ตามโปรแกรมการเดินทาง
รวมจํานวน 2 ขวด 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ
10-11 ช่ัวโมง อาทิเชน เร่ิมงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 19.00 น.ในวนัน้ัน มิอาจเพิ่มเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรใน
วันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนั
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ การทองเท่ียว เทาน้ัน  ไมไดครอบคลมุถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษิัทฯได และทางบริษัทฯถือ
วาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกนั
สุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครอง
ใหละเอียด) 
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 


