
 

 

รหัสทัวร JWT1903768 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด ลิงแชออนเซน็ เทสกาลน้ําแขง็ 6 วัน 4 คืน (TG) 
น่ังกระเชาชมวิว ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ 
ป�อมโกเรียวคาก ุหรือป�อมรูปดาวหาแฉก 
ชมลิงแชออนเซ็น ณ สวนพฤกษศาสตร  
สนุกสนาน ณ ลานสกี RUSUTSU SKI RESORT 
ชมงานเทศกาลไฟ 3 เทศกาล + บุฟเฟตขาปูยักษ 3 ชนิด 
 

 
 



 

 

บินตรงสู ฮอกไกโด โดยสายการบิน THAI AIRWAYS 
บริการน้ําหนักกระเป�า 30 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ 

WIFI FREE ON BUS  นํ้าดื่มบริการวันละ 1 ขวด 
 
 โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ) 
TG670 23.55-08.20+1 

   - 

2 

ชิโทเสะ – โนโบริเบ็ตส ึ– หุบเขานรกจิโกกุดานิ – 
เมืองฮาโกดาเตะ - น่ังกระเชาชมวิว ณ ภูเขาฮา
โ ก ด า เ ต ะ  -  ช ม เ ท ศ ก า ล  Illumination 
Hakodate 

   
Hakodate Hotel 

หรือเทียบเทา 

3 
ตลาดเชาฮาโกดาเตะ – ป�อมโงเรียวคาคุ – ยาน
เมืองเกาโมโตมาจิ – โกดังอิฐแดง – ลิงแชออน
เซ็น - อุโมงคไฟโทยะ Toya Illumination 

   Toya Onsen 
Hanabi 

หรือเทียบเทา 

4 

ลานสก ี  Rusutsu Ski Resort – โอตาร ุ  – 
พิพิธภัณฑกลองดนตรี – โรงเป�าแกวคิตาอิชิ – 
โรงงานช็อคโกแลต DUTY FREE – ซัปโปโร - 
ชมงาน Sapporo White Illumination 

   
Mystays Sapporo 

Susukino 
หรือเทียบเทา 

5 อิสระชอปป  ง หรือทองเที่ยวงาน Sapporo�م
Snow Festival 

   Mystays Sapporo 
Susukino 

6 ซัปโปโร – สุวรรณภูมิ  TG671 10.00-15.50     

 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความ
กรุณาใหทานซื ้อตั ๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน
เนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 

บนเครื�อง 



 

 

ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลานี้ อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุปประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยใน
ความไมสะดวก 
 

วันที่ 1  กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ 
20.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาระหวางประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณ

ภูมิ ประตูทางเขาหมายเลข 2 เคานเตอรเช็คอิน D สายการบินไทย โดยมี
เจาหนาท่ีของบริษัทรอใหการตองรับ พรอมทัง้แจกเอกสารในการเดินทางและ
อํานวยความสะดวก 

23.55 น. ออกเดินทางสู สนามบินชิโตเซ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที ่TG670  
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ชั่วโมง)  

 
วันที่ 2 ชิโทเสะ – โนโบริเบ็ตสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – เมืองฮาโกดาเตะ - น่ัง

กระเชาชมวิว ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ - ชม Illumination Hakodate 
08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชิโทเซ เกาะฮอกไกโด หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว 

(เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา)  
***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก 
ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ *** 

  



 

 

 
 
 
 
 

 
นําทางสู เมืองโนโบริเบ็ตสึ สถานตากอากาศและน้ําแรที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮ
อกไกโด ซึ่งมีนํ้ารอนที่แตกตางกัน 11 ชนิด นับเปนนํ้ารอนที่ดีและมีประสิทธิภาพ
มากที่สุดของญี่ปุ�น ภายในเมืองแหงน้ีเต็มไปดวยโรงแรม และที่พักสไตลญี่ปุ�นเรียว
กังมากมาย นําทานชม จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก ซึ่งเกิดจากภูเขาไฟที่ยังไมดับ
ถูกปกคลุมไปดวยหมอกควันและกลิ่นของกํามะถัน ชมบอนํ้าพุรอนและบอโคลน
เดือดอันเปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่ยังคงอยู 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1) 
  นําทานเดินทางสู เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เมืองที่ใหญเปนอันดับ 3 ของ

ภูมิภาคฮอกไกโด ตั้งอยูปลายสุดทางตอนใตของเกาะ มีชื่อเสียงดานทิวทัศนที่
สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม ในอดีตเปนเมืองหนึ่งที่มี
ทาเรือสําหรับเปดการคาระหวางประเทศในชวงหลังจากยุคแยกประเทศ เมืองฮา
โกดาเตะไดรับอิทธิพลจากตางประเทศเปนอยางมาก มียานที่อยูอาศัยของชาว
ตางประเทศ และป�อมสไตลตะวันตก 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

จากน้ันนําทาน น่ังกระเชา เดินทางสู ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) 
มีความสูง 334 เมตร ตั้งอยูในป�าทางตอนใตของปลายคาบสมุทรใกลใจกลาง
เมืองฮาโกดาเตะ ในวันที่ทองฟ�าโปรงทั้งกลางวันและกลางคืน สามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศนที ่งดงาม นับเปนจุดชมวิวติดอันดัน 1 ใน 3 สถานที่ที ่ดีที ่สุดของญี่ปุ�น 
รวมกับภูเขาอินาซะ (Mount Inasa) ที่นางาซากิ (Nagasaki) และภูเขารอคโค 
(Mount Rokko) ที่โกเบ (Kobe) บนยอดเขามีจุดชมวิวมีรานกาแฟ รานจําหนาย
ของท่ีระลึก 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนําทานชม การประดับไฟในฮาโกดาเตะ (Hakodate Illumination) 
ดวยถนนที่สวยแปลกตาและสวางไสวไปดวยดวงไฟประดับกวา 50,000 ดวง คุณ
จะไดดื ่มดํ่ากับทัศนียภาพยามคํ่าคืนที่งดงามราวกับความฝนซึ่งหาไมไดที ่ไหน
นอกจากฤดูหนาวที่ฮาโกดาเตะ ตนไมที่ปลูกในบนเนินถนน เชน ฮาจิมังซากะ และ
นิจุกเค็นซากะ จะถูกประดับดวยดวงไฟ ซึ่งจะเปลงประกายระยิบระยับยิ่งกวา ใน
วันที่หิมะเพิ่งตกจนกองสูงบนพื้น ไฟที่ประดับตามตนไมจะเปดตั้งแตเวลา 17.00 
น. ไปจนถึง 22.00 น. คุณควรสวมเสื้อผาหนาๆ ที่เหมาะสําหรับการเดินเลนตาม
ทองถนน เมื่อเดินทางไปชมโบสถประดับไฟ ศาลาประชาคม และบริเวณอาว 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรม (2) 
พักที่    Hakodate Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่ 3 ตลาดเชาฮาโกดาเตะ – ป�อมโกเรยีวคาคุ – ยานเมืองเกาโมโตมาจ ิ–  
 โกดังอิฐแดง – ลิงแชออนเซ็น – อุโมงคไฟโทยะ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (3) 



 

 

นําทานไปยัง ตลาดเช าฮาโกดาเตะ 
( Hakodate Morning Market)  มี
พื ้นที ่ประมาณ 4 ชวงตึก เปดเปดเปน
ประจ ําท ุกวัน ตั ้งแต ตอนเช าต ีห าถึง
เท่ียงตรง ในตลาดจะจําหนายอาหารทะเล
สด เชน ปูอลาสกา ไขปลาแซลมอน และหอยเมนทะเล พรอมทั้งผลไมตามฤดูกาล 
บริเวณใกลเค ียงมีร านอาหารหลายราน เมนูท ี่นิยมที่ส ุดคือ Uni-Ikura 
Domburi (ขาวเสิรฟพรอมหอยเมนทะเลและไขปลาแซลมอน)  
พาทานเดินทางสู ป�อมโกเรียวคาคุ (ราคา
ทัวรไมรวมคาลิฟตขึ ้นหอคอย) เปนป�อม
ปราการแบบตะวันตกที่สรางเสร็จเมื่อ 150 ป
มาแล ว วิวม ุมกว างอันงดงามของป �อม
ปราการรูปดาวและคูป�อมโดยรอบจะปรากฏ
แกสายตาของผูชมจากลานสังเกตการณของ
หอคอยโกเรียวคาคุที ่มีความสูง 107 เมตร 
ซึ่งอยูติดกับตัวป�อม คูป�อมรายลอมไปดวยตนซากุระกวา 1,600 ตน ทําใหหอคอย
โกเรียวคาคุกลายเปนจุดชมซากุระลําดับตนๆ ของฮอกไกโดในชวงฤดูใบไมผลิใน
ฤดูรอน คูป�อมจะรายลอมไปดวยความเขียวชอุม ซึ่งเปลี่ยนเปนสีสันเจิดจาจาก
ใบไมสีแดงสดในฤดูใบไมรวง กอนจะถูกปกคลุมดวยหิมะในฤดูหนาว เกิดเปน
ทิวทัศนที่งดงามเกินบรรยายในทุกๆ ฤดูกาล 



 

 

แลวนําทานเดินชมเมืองที่ ยานเมืองเกาโมโตมาจิ (Motomachi District) แต
กอนบริเวณทาเรือเมืองฮาโกดาเตะ เปนทาเรือ
แรกที ่เปดใหมีการคาระหวางประเทศในป 
1854 ในชวงสิ้นสุดยุคญี่ปุ�นแบงแยก ดังนั้นทํา
ใหมีผู คาจํานวนมากจากรัสเซีย จีน และชาติ
ตะวันตก ไดยายถิ่นฐานมาอาศัยอยูในเมืองฮา
โกดาเตะแหงน้ี ซึ่งปจจุบันยังคงมีอาคารสไตล
ตะวันตกและสิ่งกอสรางที่มีชื่อเสียง ไดแก หอง
โถงอนุสรณสไตลจีน, ศาลาประชาคมฮาโกดา
เตะ, โบสถรัสเซ ียออโธด็อกซ, สถานกงสุล
อังกฤษเกา, บานเกาตระกูลโซมะ, วัดฮิงาชิฮอน
งันจิ สาขาเมืองฮาโกดาเตะ, โบสถอิปสโคปล,
โบสถโมโตมาจิโรมันคาธอลิค 
นําทานชม โกดังอิฐแดงริมน้ํา (Red Brick Warehouses) ไดปรับปรุงมาจาก
คลังสินคาอิฐสีแดงที่เคยใชคาขายในปลายสมัยเอโดะ ตั้งอยูริมแมน้ําของอาวฮาโก
ดาเตะ ศูนยรวมแหลงชอปปم�ง รานอาหาร และสถานบันเทิงที่ใหบรรยากาศเกาๆ 
นอกจากรานขายของที่ระลึกที่ทันสมัย เสื้อผาแฟชั่น รานขายอุปกรณตกแตงบาน 
และรานขนมหวานแลว ยังมีรานอาหาร ลานเบียร โบสถสําหรับจัดพิธีแตงงาน 
และบริการลองเรือเพ่ือชมวิวทิวทัศนของอาวฮาโกดาเตะอีกดวย 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงแบบ JAPANESE SET (4) 
นําทานชม ลิงแชบอนํ้ารอน ณ สวน
พฤกษศาสตรเขตรอนฮาโกดาเตะ อยู
ในตรอกนํ้าพุรอนยุโนะคาวะ ซึ่งมีลิง
ญี ่ปุ �นอาศัยอยู มากมาย ในฤดูหนาว 
สระจะเต็มไปดวยนํ้าพุรอน ทานจะได
เห ็นลิงน อยใหญแช น ํ ้าร อนอยางมี
ความสุข มันชางเปนภาพที่ชางนาเอ็นด ูโดยเฉพาะในวันที่มีหิมะตก 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
หลังจากน้ันเดินทางไปยัง ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) ในชวงฤดหูนาวน้ันเมือง
โทยะ (Toya) นั้นก็มีการประดับประดาดวยหลอดไฟจํานวนกวา 12,000 ดวง
ตามถนนจากเมืองอนเซ็นไปยังริมฝم�งทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เรียกวา ถนน
ประดับไฟ (Illumination Street) อยูตลอดทั้งป นอกจากนี้ตั้งแตชวงปลาย
เดือนพฤศจิกายนเปนตนไปที่ ลานนิงิวะอิฮิโรบะ (Nigiwai Hiroba) ใจกลาง
เมืองออนเซ็นก็จะไดเห็น อุโมงคประดับไฟ (Illumination Tunnel) อีกดวย 
อุโมงคที่สวางไสวระยิบระยับไปตลอดระยะทางราว 70 เมตรดวยหลอดไฟ LED 
จํานวนกวา 400,000 ดวงน้ี 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรม (5) 
พักที่  TOYA HOTEL หรือระดับเดียวกัน  

อิสระใหทานอาบนํ้าแรรวมแบบญี่ปุ�น (ออนเซน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 4 ลานสก ีRusutsu Ski Resort – โอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตร ี–  
 โรงเป�าแกวคิตาอิชิ – โรงงานช็อคโกแลต - DUTY FREE – ซัปโปโร –  
 ชมงาน Sapporo White Illumination 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (6) 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู Rusutsu Ski Resort เปนลานสกีเพียงแหงเดียวของญี่ปุ�นที่
มีความยาวถึง 42 กิโลเมตร และใชกอนโดลา (กระเชา) ตอกันถึง 4 ตัว มี
รานอาหาร บอนํ้ารอน สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการพักผอนหยอนใจครบครัน 
แถมภายในรีสอรทยังมีความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ใหทานอิสระเพลิดเพลิน
กับกิจกรรมลานสกี  
(คาทัวรไมรวมคาเชาชุดและอุปกรณตางๆ http://ski-rusutsu.com/) 
 

หมายเหตุ : กรณีที่ลานสกี RUSUTSU ปด หรือ มีเหตุขัดของทําใหไมสามารถเขาไปเลนหรือ
ทํากิจกรรมใดๆ ได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเปนไปลานสกีใกลเคียงหรือ 
ลานสกีที่อยูในเสนทางทัวร 



 

 

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ เมืองทาที่เจริญรุงเรืองในฐานะที่เปนเมือง
คาขาย ในชวงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 และยังเปนเมืองมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการ
ทําเครื่องแกวที่สวยงาม และมีสไตลรูปทรงอันเปน
เอกลักษณ นําทานชม คลองโอตารุ สัญลักษณ
ของเมืองโอตารุที่ไดรับความนิยมถายภาพ มีฉาก
หลังเปนหลังคาอาคารกออิฐแดง โดยคลองโอตารุ
สรางเสร็จในป 1923 ถือวาเปนคลองที่เกิดจาก
การถมทะเล ใชเปนเสนทางขนถาย สินคาจากเรือ
ใหญ ลงสู เร ือขนถาย แลวนําสินคามาเก็บไว
ภายในโกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและถมคลอง
ครึ่งหนึ่งทําเปนถนนหลวงสาย 17 สวนที่เหลือไว
ครึ่งหนึ่งก็ไดทําการปรับปรุงเปนสถานที่ทองเที่ยว 
ทั ้งยังปรับปรุงทางเดินเลียบคลองดวยอิฐสีแดง 
อิสระใหทานรูปเปนที่ระลึก อิสระใหทานรูปเปนที่
ระลึก จากนั้นอิสระใหทานเดินเลนชมเมืองโอตารุ
ตามอัธยาศัย เชน พิพิธภัณฑกลองดนตรีและ
เครื่องแกว ที่รวบรวมกลองดนตรีและเครื่องแกว
อันงดงามและหายากไวมากมาย ทานสามารถ
เลือกซื้อและเลือกชมสินคาพื้นเมืองงานฝมือตาง ๆ อาทิเชน ตุกตาแกว ชาม แกว 
โคมไฟ เพลิดเพลินไปกับรานขายกลองดนตรี ซึ่งมีกลองดนตรีขนาดเล็กไปจนถึง
ขนาดใหญ โดยทานสามารถเลือกเพลงตางๆ ไดดวยตัวของทานเอง รานขาย
เครื่องแกว ที่มีตั้งแตกระดิ่งแกวอันจิ๋วไปจนถึงโคมระยา รานขายขนมอบตางๆ ที่
ทานสามารถชิมตามใจชอบโดยเฉพาะ ราน KITAKARO ซึ่งมีขนมแบบอบจาก
เตาสดๆ ใหมๆ ใหอรอยจนลืมอวนกันเลยทีเดียว และเหมาะที่จะซื้อของฝากเปน
อยางด ี และยังมีอีกหน่ึงรานที่ทานตองมีเวลากับรานน้ี คือ  
ราน LeTAO รานชีสเคกแสนอรอย ดวยบรรยากาศในรานตกแตงดวยไมที่แสน
อบอุน ขับกลอมดวยเพลงสากลแบบมิวสิคบอกซ 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (7) 



 

 

นําทานเดินทางสู โรงงานช็อคโกแลต ISHIYA ชมขัน้ตอนการทําชอคโกแลตที่ขึ้น
ชื่อของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไสช็อคโกแลตขาว
ที่เปนที่นิยมทั่วทั้งเกาะ ฮอกไกโด (อิสระใหทานถายรูปบริเวณดานนอก ไมรวม
ตั๋วคาเขาชมภายใน)  
นําทานสู JTC DUTY FREE อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี เชน เสื้อผา 
น้ําหอม ตามอัธยาศัย  
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นนําทานเที่ยวชม เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวซัปโปโร ไวท อิลลูมิเนชัน 
(Sapporo White Illumination) นับเปนเทศกาลที่สรางสีสันใหกับฤดูหนาว
ของซัปโปโร (Sapporo) ซึ่งเปนเมืองที่ใหญที่สุดในฮอกไกโด (Hokkaido) และ
เปนเทศกาลประดับไฟที่จัดขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศญี่ปุ�นในปค.ศ. 1981 โดยใน
ครั้งแรกนั้นใชหลอดไฟจํานวนประมาณ 1,000 หลอด และ 37 ปตอมาก็เพิ่ม
จํานวนหลอดไฟมากขึ ้นถึงกวา 780,000 ดวงเลยทีเดียว  สถานที่จัดงานอยู
บริเวณสวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) มีการจัดแสดงชิ ้นงานมากมาย
หลากหลายแบบทั้งที่แสดงถึงธรรมชาติอันงดงามของฮอกไกโด  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8) รานอาหารบุฟเฟ�ต ไลนอาหารก็มี
มากมายหลายชนิดที่มีใหเลือก โดยเฉพาะอาหารทะเลทั้งหลายที่สดมากๆ ตั้งแต
หอยนางรม หอยเชลล หอยแมลงภูนิวซีแลนด หอยตลับ กุงกามกราม กุงแมน้ํา กัง้ 
ปลาไข ปลาแซลมอน และไฮไลทที ่ชาวไทยรอคอย คือ ปู ฮอกไกโด  3 ชนิด 
ไดแก ขาปูยักษ ปูหิมะชื่อดัง และปูขนตัวใหญ // สําหรับคนรักอาหารโปรตีน จะมี
เน้ือหมู เน้ือไก เน้ือวัว และเน้ือแกะ ใหบริการ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
พักที่  Mystays Sapporo Susukino หรือระดับเดียวกัน  

 
วันที่ 5 อิสระชอปปم�งหรือทองเที่ยวงาน Sapporo Snow Festival 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (9)   
 อิสระใหทานทองเที่ยวในเมืองซัปโปโรตลอดทั้งวัน มีสถานที่ทองเที่ยวที่

นาสนใจอยูหลายที่ โดยทานสามารถใชบริการขนสงสาธารณะ หรือ ชอปปم�ง
ตามแหลงตางๆ  

  อดีตอาคารที่วาการของฮอกไกโด (ตึกอิฐแดง) เปนตึกสไตลนีโอบารอค มี
ลักษณะพิเศษ  ท ี ่ม ีหลังคายอดแหลมและกรอบหนาต างเป นเอกลักษณ 
เปรียบเสมือนอนุสาวรียการบุกเบิกของฮอกไกโด ปจจุบันไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  

 หอนาฬิกาประจําเมือง (CLOCK TOWER) เปนหอนาฬิกาที่ดํารงอยูในฐานะ
สัญลักษณของซัปโปโร มีหนาปดนาฬิกาทั้งสี่ดานที่ทําจากอเมริกา ปจจุบันถือเปน
หอนาฬิกาที่เกาแกที่สุดของญี่ปุ�น และเปนสถานที่นักทองเที่ยวทั่ว  โลกรูจัก และ
นิยมถายรูปเปนที่ระลึก  

 ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market)  ประกอบด วยร านค า และ
รานอาหารกวา 80 ราน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร เปน
หนึ่งในตลาดที่ใหญที่สุดของเมือง รานคาตางๆ จําหนายอาหารทะเล เชน ปู หอย
เมนทะเล ไขปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ผลผลิตอื่น ๆ ในทองถิ่น เชน 



 

 

ขาวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม อาหารทองถิ่นที่ขึ้นชื่อ
คือ  Donburi 

 สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Promenade)   ซึ ่งเปนสวนหยอมขนาดใหญ 
ตั้งอยูใจ  กลางเมืองซัปโปโร มีความยามถึง 1.5 กิโลเมตร บริเวณเกาะกลางมี
สวนหยอมขนาดใหญ และยังเปนที่ต้ังของหอคอยสงสัญญาณซัปโปโร 
ยานซูซูกิโนะ (Susukino) ที่ยานกินดื่มที่ใหญที่สุดของเมืองซัปโปโร  มั่งคั่งดวย
รานคาและแวดลอมไปดวยรานอาหารแยะเต็มไปหมด แตสําหรับราเมน แนะนํา
ตองไปที่ซอยนี้คือ “Ramen Yokocho” เปนซอยราเมน สามารถเลือกรานตาม
ความชอบ ทั้งชนิดเสนราเมนน้ําซุปรสชาติและเครื่องเคราตาง ๆ 
หรือ อิสระเที่ยวชมงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL (เทศกาลหิมะซัปโป
โร) คือ งานเทศกาลหิมะและน้ําแข็ง ที่จัดขึ้นในชวงตนเดือนกุมภาพันธของทุกปใน 
เมืองซัปโปโรของฮอกไกโด งานเทศกาลนี้มีอายุกวา 70 ปแลว ภายในงานมีไฮ
ไลทอยูที่การจัดแสดงประติมากรรมหิมะเล็กใหญมากมายกลางเมือง ซึ่งนับเปน
งานอีเวนทประจําฤดูหนาวที่ใหญที่สุดที่มีผูคนจากทั่วโลกเดินทางมาเขารวมงาน
กวา 2,600,000 คนเลยทีเดียว และที่เปนขาวใหญทุกปคือกลุมคนไทยท่ีชนะการ
แขงขันประกวดประติมากรรมหิมะภายในงานมาอยางตอเน่ือง 
ธีมของประติมากรรมหิมะจะแตกตางกันไปในแตละป โดยมีขอบเขตกวางมาก
ตั้งแตสถาปตยกรรมทางประวัติศาสตร อยางสถาปตยกรรมชื่อดังระดับโลกและ
ปราสาทญี่ปุ�นไปจนถึงตัวการตูนจากอนิเมะ ประติมากรรมหิมะบางชิ้นมีความสูง 
15 เมตร กวาง 25 เมตรเลยทีเดียว ลานจัดงาน Odori (โอโดริ) คือ ลานจัดงาน
ภายในสวนโอโดริ ตั้งอยูกลางเมืองซัปโปโรทอดยาวจากฝم�งตะวันออกไปตะวันตก 
จัดแสดงประติมากรรมหิมะขนาดยักษตลอดเสนทางยาวกวา 1.5 กิโลเมตร แถม
ยังมีไลทอัพประดับไฟตอนกลางคืนดวย เราจึงสามารถเดินชมไดตลอดทั้งวันไมมี
เบ่ือ 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือใหทานใชเวลาอยางคุมคา 
พักที่  Mystays Sapporo Susukino หรือระดับเดียวกัน  

 
 
 
 



 

 

วันที่ 6 สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ 
เชา  รบัประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (10) 

นําทานเดินทางสูสนามบินชิโทเซ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสาร
และสัมภาระ 

10.00 น. ออกเดินทางจากเมืองซัปโปโร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทย เท่ียวบินที ่TG671  
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 8.30 ชั่วโมง) *บริการอาหารรอน และ
เคร่ืองดื่มบนเครื่อง 

15.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

-------------------------------------------------- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

ของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

อัตราคาบริการทัวร 
วันเดินทาง ผูใหญพักหองละ  

2-3 ทาน  ทานละ 
ราคาไมรวมตั๋ว

ทานละ 
พักเด่ียว 

เพ่ิมทานละ 
30 ม.ค. – 4 ก.พ. 2563 49,999.- 39,999.- 15,900.- 

5 - 10 ก.พ. 2563 53,999.- 43,999.- 15,900.- 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ **  

ราคา INFANT ทานละ 12,900 บาท 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี)  

ทานละ 2,000 บาท/ทริป  (ชําระที่สนามบินสุวรรณภูมิในวันเช็คอิน) 
(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 
อัตราคาบริการรวม 

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

ตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม        คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ �น กรณีประกาศใหกลับมายื ่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 



 

 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 30 กก. // ขากลับ 
30 กก.) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินในวัน
เช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

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

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 
20,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื ่องจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัต ิ

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผู ตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู สูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 



 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ไมสามารถยกเลิกได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยน

ชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 
 
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุป
ไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน 
การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตาง  ๆเปนตน 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องต๋ัวเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  



 

 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย
คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ

ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะ

ไมถึง 30 ทาน  
 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน

, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  



 

 

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื ่องมาจากการกระทําที ่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน



 

 

ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการ
ทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุ �นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพิ่มเติมผู เดินทางตอง
รับผิดชอบในสวนนั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผู
เดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที ่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตร
โดยสาร ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) 
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดย
สวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
กระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  
จะถือวาทานไดยอมรบัเง่ือนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว* 
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