
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JTG01 HOKKAIDO SAPPORO HAKODATE TOYA OTARU 
เท่ียวญ่ีปุ่ น... ฮอกไกโด ซปัโปโร ฮาโกดาเตะ โทยะ โอตาร ุ6วนั 4คืน 

ท่ีพกั ออนเซน็ 1 คืน ฮาโกดาเตะ 1 คืน  ซปัโปโร 2 คืน 
พิเศษ ป้ิงย่าง Yakiniku และ เมนูขาป ูยอดนิยมของญ่ีปุ่ น!! 

 

โนโบรเิบทส ึ ชมแหล่งตน้ก ำเนิดน ้ำพุรอ้นออนเซน็ที ่หุบเขำนรกจโิกคดุำนิ   
โทยะ เชค็อนิ ทะเลสำบโทยะทีจุ่ดชมววิ Silo Observatory  เทีย่วชมฟำรม์หมสีนี ้ำตำล  
ฮำโกดำเตะ สมัผสักำรนัง่กระเชำ้ขึน้จดุชมววิ Mt. Hakodate Ropeway และ ชมววิที ่หอคอยโกเรยีวคำคุ  
 ถ่ำยรูปไฮไลท ์ทีเ่นินชมววิฮำจมินัซำกะ และ ท่ำเรอืและโกดงัอฐิแดง ชมโบสถ์คำทอลกิแทรพพซิไทน์  
โอตำร ุ เทีย่วชม คลองสำยวฒันธรรมโอตำรุ ซื้อของทีร่ะลกึที ่รำ้นเครื่องแกว้โอตำรุ พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี 
ซปัโปโร   เดนิเล่นทีส่วนสำธำรณะโอโดร ิถ่ำยภำพกบัหอนำฬกิำซปัโปโร และ ทีท่ ำกำรรฐับำลเก่ำฮอกไกโด 
  ตะลุยหมิะทีล่ำนสกรีสีอรท์เทเนะ Teine Ski Resort  ชอ้ปป้ิงโรงงำนชอ็กโกแลตชโิรอโิคอบิโิตะ  
  

เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS  
น ้าหนักสมัภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.    



 

 

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่
(บำท) 

รำคำเดก็ 
(บำท) 

เดก็ 2-11 ปี  
ไม่เสรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ัง่ หมำยเหต ุ

12-17 มกรำคม 2566 54,888  

ไม่มรีำคำเดก็ 

(Infant ไม่เกนิ 2 ปี รำคำ 8,900 

บำท) 

52,388 8,500 25  

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

25-30 มกรำคม 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. พร้อมกนัที่ ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศขำออก ชัน้ 4 เคำน์เตอร์สำยกำรบนิ THAI AIRWAYS (TG) มเีจ้ำหน้ำที่ของบรษิทัฯคอย
อ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำรและตดิแทก็กระเป๋ำ  

23.55 น. ออกเดนิทำงออกสู่ ประเทศญี่ปุ่ น โดย สำยกำรบนิ THAI AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่TG670 (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมจี าหน่าย)  
 
 
 
08.20 น. เดนิทำงถงึ ท่ำอำกำศยำนนิวชโิตะเซะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น (เวลาท้องถิน่เรว็กว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิน่ เพือ่ความ

สะดวกในการนัดหมาย) น ำท่ำนผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรส ำคญั!!! 
ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสด จ ำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ำ
ประเทศ หำกฝ่ำฝืนจะมีโทษจับและปรบั น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโนโบริเบทสึ 
(Noboribetsu) เมืองตำกอำกำศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกำะฮอกไกโดอุดม
สมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชำตทิี่งดงำมไม่ว่ำจะเป็นตน้ไม้,ทะเลสำบ,หนองบงึและแหลม
รูปร่ำงแปลกตำมำกมำย จำกนัน้น ำท่ำนชม หุบเขำนรกจิโกคุดำนิ (Jigokudani) 
เกิดจำกภูเขำไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน ้ ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดอันเป็น
ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำตทิี่ยงัคงอยู่ น ้ำร้อนในล ำธำรของหุบเขำแห่งนี้มแีร่ธำตุ
ก ำมะถนัซึง่เป็นแหล่งต้นน ้ำของย่ำนบ่อน ้ำรอ้นโนโบรเิบทส ึมองเหน็ควนัจำกน ้ำพุ
รอ้นพุ่งขึน้มำตลอดเวลำ ใหท่้ำนถ่ำยภำพตำมอธัยำศยั  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรเทีย่ง (มือ้ที1่) 
 จำกนัน้พำทุกท่ำนเดนิทำงไปที ่จุดชมววิ Silo Observatory เป็นจุดชมววิทีใ่หท่้ำน

ได้สมัผสัควำมกวำ้งใหญ่ของทศันียภำพ ทะเลสำบโทยะ หรอื โทยะโกะ (Toyako) 
ตัง้อยู่ระหว่ำงเสน้ทำงของฮำโกดำเตะและซัปโปโร เป็นทะเลสำบปล่องภูเขำไฟ
ขนำดใหญ่ เป็นอกีหน่ึงในจุดท่องเทีย่วทีม่คีวำมส ำคญั โดยเป็นทะเลสำบรูปวงกลม
ที่มเีสน้รอบวงยำวประมำณ 40 กโิลเมตร โดยเกดิจำกกำรระเบดิตวัของภูเขำไฟ
เมื่อหลำยแสนปีทีผ่่ำนมำ นอกจำกตวัทะเลสำบแลว้ ยงัมองเหน็เกำะนำคำจมิะ เขำ
อุสุ เขำโชวะชินซัง ย่ำนโทยะโกะออนเซ็นและปำกปล่องภูเขำไฟนิชิยำมะ 
นอกจำกนี้ยงัสำมำรถมองเห็นเขำโยเทย์ซึ่งได้รบักำรขนำนนำมว่ำเป็นภูเขำฟูจิ
แห่งเอโซะทำงทศิตะวนัตก  อสิระใหท่้ำนไดพ้กัผ่อนและถ่ำยภำพตำมอธัยำศยั  

เยน็ รบัประทำนอำหำรเยน็ (มือ้ที2่)  
ทีพ่กั: Hotel in Toya Sun palace ระดบัใกลเ้คยีงกนั 3*  
ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพัก ทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย 3-5 วันก่อน
เดนิทำง 

 

วนัทีห่นึ่ง         ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ

วนัทีส่อง        ท่ำอำกำศยำนนิวชโิตะเซะ-เมอืงโนโบรเิบทส-ึหุบเขำนรกจโิกคุดำน-ิจุดชมววิ Silo Observatory ชมววิทะเลสำบโทยะ     
                                                                                    อำหำร เทีย่ง, เยน็ 

วนัทีส่ำม          ฟำรม์หมสีนี ้ำตำล-หอคอยโกเรยีวคำคุ-โบสถ์คำทอลกิแทรพพซิไทน์-เนินชมววิฮำจมินัซำกะ-ท่ำเรอืและโกดงัอฐิแดง 
          นัง่กระเชำ้ Mt. Hakodate Ropeway ชมววิภูเขำฮำโกดำเตะ      อำหำร เชำ้, เทีย่ง, เยน็  



 

 

 

 
 

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่)  
 จำกนัน้พำทุกท่ำนเดนิทำงไปเขำ้ชม ฟำรม์หมสีนี ้ำตำล หมสีนี ้ำตำล หรอืเรยีกว่ำ ฮิ

กุมะ เป็นสตัวส์ำยพนัธใ์หญ่ ระดบัสงูสุดในห่วงโซ่อำหำรของระบบนิเวศน์ ปัจจุบนัก็
ยงัมอียู่จรงิๆ ในป่ำของญี่ปุ่ น และมมีำกในฮอกไกโด ว่ำกนัว่ำมปีระมำณ 2,000 กว่ำ
ตวั หมสีำยพน์ันี้ยงัเป็นสตัวท์ีช่ำวไอนุ ชนพืน้เมอืงของฮอกไกโด นับถอืเป็นหนึ่งใน 
พระเจำ้อกี โดยชำวไอนุใหค้วำมส ำคญักบัหมสีนี ้ำตำลมำก ถงึขนำดมกีำรจดัพธิสี่ง
วญิญำณให้มนัเมื่อถูกฆ่ำอกีด้วย ฟำร์มนี้มหีมกีว่ำ 100 ตวั ถอืเป็นที่แรกๆ ในกำร
สรำ้งฟำรม์เพื่อศกึษำพฤตกิรรมของมนั จำกนัน้พำทุกท่ำนไปถ่ำยภำพที ่หอคอยโก
เรยีวคำคุ (Goryokaku Tower) มคีวำมสูง 90 เมตร หำกนับรวมสำยล่อฟ้ำด้วย จะ
เป็น 107 เมตร เป็นหอคอยรูปทรงดำวแฉกหำ้เหลีย่ม ตัง้อยู่ทำงทศิใต ้สรำ้งขึน้เมื่อ
ปี 2006 เนื่องจำกมีปืนประจ ำอยู่ในทิศต่ำงๆท ำให้มีลักษณะคล้ำยรูปดำว ในปี 
ผู้ส ำเรจ็รำชกำรคนก่อน ได้ใช้สถำนที่แห่งนี้เป็นฐำนทพั แต่หลงัจำกนัน้ในปี 1914 
ไดเ้ปิดใหเ้ป็นสวนสำธำรณะซึง่เป็นสวนทีช่ำวเมอืงนิยมมำพกัผ่อนกนัในปัจจุบนั  

เทีย่ง       รบัประทำนอำหำรเทีย่ง (มือ้ที4่)  
ถ่ำยภำพด้ำนหน้ำ โบสถ์คำทอลิกแทรพพซิไทน์ Trappistine Convent สร้ำงขึ้น
ตัง้แต่ปี 1898 โดยแม่ชีทัง้ 8 คนที่เดินทำงมำเผยแพร่ศำสนำ ต่อมำในปี 1925 
โบสถ์แห่งนี้ได้ถูกไฟไหมแ้ละหลงัจำกนัน้อกี 2 ปีก็ได้มกีำรบูรณะขึน้มำใหม่ ตวัตกึ
เป็นอำคำรที่สร้ำงจำกอิฐแดงทัง้หลังรูปทรงคล้ำยกับปรำสำทของยุโรป เป็น
สถำปัตยกรรมแบบโรมำเนสค์และโกธคิผสมผสำนกนั ที่โบสถ์แห่งนี้สำมำรถเที่ยว
ชมได้ เฉพำะภำยนอกเท่ำนัน้ ไม่อนุญำตให้เขำ้ชมภำยในโบสถ์ ด้ำนในมแีม่ชีอยู่
ประมำณ 60 คน และที่นี่จะมพีพิธิภณัฑ์และร้ำนขำยของที่ระลกึเล็กๆตัง้อยู่ ขนม
และคุกกี้ของที่นี่รสชำตอิร่อยมชีื่อเสยีงเป็นอย่ำงมำก อบโดยเหล่ำแม่ชทีี่อยู่ประจ ำ
ในโบสถ์แห่งนี้ นอกจำกคุกกี้แลว้กย็งัมขีองระลกึอย่ำงไมก้ำงเขนใหเ้ลอืกซื้อกลบัไป
เป็นของฝำกอีกด้วย  พำทุกท่ำนแวะถ่ำยภำพกับ เนินชมวิวฮำจิมันซำกะ 
Hachimanzaka จะเป็นเนินเขำที่ลำดตวัลงไปจนถงึทะเล หำกยนีจำกที่จุดนี้จะเป็น
แนวตน้ไมส้องขำ้งทำงยำวตลอดแนว และเบือ้งหน้ำจะเป็นววิของท่ำเรอืฮำโกดำเตะ
,ท้องทะเลและภูเขำ เนื่องจำกววิทวิทศัน์ที่สวยงำมจงึท ำให้เป็นหนึ่งในจุดที่นิยมใช้
เป็นสถำนที่ถ่ำยท ำภำพยนตรแ์ละโฆษณำต่ำงๆ จำกนัน้พำทุกท่ำนไปที่ Kanemori 
Red Brick Warehouse หรือ ท่ำเรือและโกดงัอิฐแดง เมืองฮำโกดำเตะ สร้ำงตำม
แบบตะวนัตกด้วยอิฐแดง แต่เดิมที่แห่งนี้ เป็นโกดงัของพ่อค้ำผู้มัง่คัง่ที่สร้ำงเอำไว้
เก็บสินค้ำจำกท่ำเรือฮำโกดำเตะ ภำยหลังโกดังจ ำนวน 5 หลังถูกดัดแปลงให้
กลำยเป็นร้ำนค้ำของที่ระลกึ ร้ำนอำหำร โรงเบยีร์ และอื่นๆ ด้ำนที่หนัออกทะเลจะ
เขยีนป้ำยตวัโตๆ ว่ำ BAY จดัเป็นย่ำนชอ้ปป้ิงทีต่กแต่งเอำไวอ้ย่ำงสวยงำม ทุกท่ำน
สำมำรถนัง่กนิกำแฟหรอืทำนอำหำรกม็หีลำยรำ้นใหเ้ลอืก พำทุกท่ำนขึน้ไปชมววิบน 
ภูเขำฮำโกดำเตะ (Mount Hakodate)  โดย กระเชำ้ภูเขำฮำโกดำเตะ (Mt. Hakodate 
Ropeway) ภูเขำแห่งนี้มีควำมสูง 334 เมตร เป็นจุดชมวิวที่ติดอนัดบั 3 ของโลก 
รองจำกฮ่องกงและอติำล ีและเมื่อขึน้ไปดำ้นบน ยงัมรีำ้นคำ้หลำกหลำยรำ้น ไม่ว่ำจะ
เป็น ร้ำนกำแฟ ร้ำนจ ำหน่ำยของที่ระลกึ และร้ำนอำหำรเปิดให้บรกิำร อสิระให้ทุก
ท่ำนถ่ำยภำพหรอืไดด้ื่มกำแฟ ทำนอำหำรท่ำมกลำงววิทวิทศัน์อนัสวยงำมแห่งนี้ (ขอสงวนสทิธิไ์ม่ขึน้ในกรณีอำกำศไม่เอื้ออ ำนวยหรอืทำงขึน้ปิด โดยเปลีย่นไปเทีย่วที ่
ศำลำประชำคมเก่ำของฮำโกดำเตะ Kyuu hakodateku koukaidou แทน เป็นอำคำรแห่งนี้มชีื่อเสยีงและมคีวำมส ำคญัทำงประวตัศิำสตรใ์นฮำโกดำเตะที่ถูกก ำหนดให้
เป็นทรพัยส์นิทำงวฒันธรรมทีส่ ำคญัของเมอืง)  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

เยน็       รบัประทำนอำหำรเยน็ (มือ้ที5่)   
ทีพ่กั: Yunokawa Kanko Hotel Shoen ระดบัใกลเ้คยีงกนั 3*  
ชื่อโรงแรมทีท่่ำนพกั ทำงบรษิทัจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 3-5 วนัก่อนเดนิทำง 
 

 

 

 
เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 
 พำทุกท่ำนช้อปป้ิงที่ ตลำดปลำฮำโกดำเตะอำไซจ ิHakodate Asaichi market เป็นตลำดขำยอำหำรที่โด่งดงัในหมู่นักท่องเที่ยว เนื่องจำกเมอืงฮำโกดำเตะ เป็นเมอืง

ส ำคญัแห่งหนึ่งของฮอกไกโดเพรำะตดิทะเล ตลำดแห่งนี้จงึถูกเรยีกว่ำเป็น “หอ้งครวัของฮะโกดำเตะ” เป็นแหล่งรวบรวมวตัถุดบิจำกทัว่ประเทศ มรีำ้นคำ้จ ำหน่ำยของ
กนิกว่ำ 250 รำ้นจำกฮำโกดำเตะและฮอกไกโด เช่นอำหำรทะเลสดใหม่, ผกั, ผลไม,้ ขนมหวำนและอำหำรทะเลแปรรูป  

เทีย่ง      รบัประทำนอำหำรเทีย่ง (มือ้ที7่)  
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ คลองสำยวฒันธรรมโอตำรุ คลองสำยวฒันธรรมอนัมเีสน่ห์
ชวนให้ค้นหำ ด้วยควำมเป็นเอกลกัษณ์แห่งวีถชีวีิต 2 ฝัง่คลองที่ยงัคงควำมเป็น
ญี่ปุ่ นแบบดัง้เดมิ คลองโอตำรุสรำ้งเพื่อใหเ้รอืเลก็ล ำเลยีงสนิคำ้จำกท่ำเรอืเอำมำเกบ็
ไว้ในโกดังที่อยู่ตำมริมคลอง เมื่อวิทยำกำรเจริญก้ำวหน้ำเรือใหญ่จึงเปลี่ยนไป
เขำ้ท่ำที่ใหญ่และขนส่งเขำ้โกดงั ได้ง่ำยขึ้น ตกึเก่ำเก็บสนิค้ำรมิคลองเหล่ำนี้ จงึถูก
ดดัแปลงเป็นรำ้นอำหำรสไตล์ต่ำงๆ และพพิธิภณัฑ ์น ำท่ำนเที่ยวชม ชมเครื่องแกว้
โอตำรุ แหล่งท ำเครื่องแก้วที่มี  ชื่อเสยีงที่สุด ชมควำมสวยงำมของแก้วหลำกสสีนั
ดงัอยู่ในโลกของจนิตนำกำร แหล่งเครื่องแก้วชื่อดงัของโอตำรุ และยงัมเีครื่องแกว้
หลำกหลำยใหท่้ำนชื่นชม และเลอืกซื้อได ้เมอืงน้ีมชีื่อเสยีงในดำ้นกำรท ำเครื่องแก้ว
ต่ำงๆ  และ พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรี Otaru Music Box Museum ให้ท่ำนได้ท่องไป
ในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีละบทกวทีี่แสนอ่อนหวำนชวนให้น่ำหลงใหล ด้วยกล่อง
ดนตร ี(MUSIC BOX) อนัมำกมำยหลำกหลำยและงดงำมที่จะท ำให้ท่ำนผ่อนคลำย
อย่ำงด ีมำกกว่ำ 3,000 แบบ รวมถงึท่ำนยงัสำมำรถเลอืกท ำกล่องดนตรแีบบที่ท่ำน
ต้องกำรได้ดว้ย อสิระให้ท่ำนได้ท ำกล่องดนตรน่ีำรกัๆในแบบที่ท่ำนชื่นชอบดว้ยตวั
ท่ำน พำ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ซปัโปโร เมอืงที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด และยงัเป็นเมอืง
ใหญ่อนัดบัที่ 5 ของญี่ปุ่ นตำมควำมหนำแน่นของจ ำนวนประชำกร ซัปโปโรแบ่ง
ออกเป็น 10 เขตทีเ่ตม็ไปดว้ยสถำนทีท่่องเทีย่วต่ำงๆมำกมำย  

เยน็       รบัประทำนอำหำรเยน็ (มือ้ที8่)  ป้ิงย่ำง yakiniku + ขำปูทำรำบะและขำปูซูไวคำ
นิ เสริฟ์พรอ้ม Soft drink 

ทีพ่กั: Hotel Excel Tokyu Sapporo ระดบัใกลเ้คยีงกนั 3*  
ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพัก ทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย 3-5 วันก่อน
เดนิทำง 

 

 
 

 
เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่) 

วนัทีส่ี ่         ตลำดปลำฮำโกดำเตะอำไซจ ิ-คลองสำยวฒันธรรมโอตำรุ-เครื่องแกว้โอตำรุ-พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร-ีซปัโปโร 
                                        อำหำร เชำ้, เทีย่ง, เยน็ 

วนัทีห่ำ้       สวนสำธำรณะโอโดร-ิหอนำฬกิำ Sapporo Clock-ทีท่ ำกำรรฐับำลเก่ำฮอกไกโด-ลำนสกรีสีอรท์เทเนะ- 
       โรงงำนชอ็กโกแลตชโิรอโิคอบิโิตะ                อำหำร เชำ้, เทีย่ง 



 

 

พำทุกท่ำนเดนิทำงสู่ สวนสำธำรณะโอโดร ิ(Odori Park) ตัง้อยู่ใจกลำงเมอืงซปั
โปโร ซึง่แยกเมอืงออกเป็นสองฝัง่ คอืทำงทศิเหนือและทศิใต ้สวนแห่งนี้กจ็ะเป็น
เสมอืนแหล่งโอเอซสิของเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยควำมเขยีวขจแีละดอกไมห้ลำกหลำย
สำยพนัธุ์ นอกจำกจะได้ดื่มด ่ำกบัควำมรื่นรื่นในสวนแห่งนี้แล้วนัน้ โดยสวนถูก
สร้ำงขึ้นในปี ค.ศ. 1871 เพื่อเป็นจุดแบ่งเขต ระหว่ำงด้ำนเหนือซึ่งเป็นส่วนของ
กำรบรหิำรเมอืง กบัด้ำนใต้ซึ่งเป็นย่ำนที่อยู่อำศยั และธุรกจิต่ำงๆ สวนแห่งได้
กลำยเป็นพืน้ที่พกัผ่อนส ำหรบัประชำชน และยงัเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
ส ำหรบันักท่องเที่ยวอกีด้ว จำกนัน้พำทุกท่ำนไปถ่ำยภำพด้ำนหน้ำ หอนำฬิกำ 
Sapporo Clock (ค่ำทวัร์ไม่รวมค่ำเขำ้ชมดำ้นใน) หอนำฬิกำโบรำณประจ ำเมอืง
ซปัโปโรที่เป็นหนึ่งในแลนด์มำร์คส ำคญัของมอืง แค่ภำยนอกก็แสดงให้เห็นถึง
ควำมเก่ำแก่ขงึขลงัที่ผ่ำนยุคสมยัมำหลำยกำลเวลำ เพรำะที่นี่เป็นสิง่ก่อสร้ำง
สไตล์ตะวนัตกที่เก่ำแก่ที่สุดของเมอืงซปัโปโรด้วย ขำ้งบนยอดตกึยงัมนีำฬิกำ
โบรำณที่ยงัท ำหน้ำที่คอยบอกเวลำได้อย่ำงเที่ยงตรง พร้อมทัง้เสยีงระฆงัที่ดงั
กังวำนในทุกๆ ชัว่โมงยำมเพื่อบอกเวลำ อำคำรหลังนี้มีสถำปัตยกรรมเป็น
อำคำรไม้ที่มีหลังคำสีแดงและผนังสีขำวออกเหลืองในสไตล์บ้ำนที่นิยมใน
อเมริกำกลำงและอเมรกิำตะวนัตกในช่วงยุคบุกเบกิ ถ่ำยภำพ ด้ำนหน้ำ ที่ท ำ
กำรรฐับำลเก่ำฮอกไกโด หรอื อะคะเรง็งะ (Akarenga) ในภำษำญี่ปุ่ นแปลว่ำ อฐิ
สแีดง ก่อสรำ้งเมื่อปีค.ศ. 1888  เป็นอำคำรในสไตลน์ีโอบำรอ็คอเมรกิำโดยถอด
แบบมำจำกอำคำรท ำเนียบรฐับำลแห่งรฐัแมสซำซูเซตส ์ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
สร้ำงจำกอิฐจ ำนวนกว่ำ 2.5 ล้ำนก้อน ศำลำว่ำกำรมีทำงเข้ำด้ำนหน้ำและ
สำมำรถเดนิทะลุไปยงัถนนอกีสำยทีอ่ยู่ดำ้นหลงัได ้ดงันัน้จงึเป็นหนึ่งทำงผ่ำนที่
ผู้คนในเมอืงจะใช้เป็นเสน้ทำงสญัจรภำยในเมอืง จะเหน็ว่ำมผีู้คนเดนิขวกัไขว่
ตลอดเวลำ อสิระใหท่้ำนไดเ้กบ็ภำพควำมประทบัใจตำมอธัยำศยั  

เทีย่ง     รบัประทำนอำหำรเทีย่ง (มือ้ที1่0)  
จำกนัน้พำท่ำนไปกบั ลำนสกรีสีอรท์เทเนะ Teine Ski Resort ถอืเป็นอกีหน่ีงใน
ลำนสกีที่มีขนำดใหญ่พอสมควร และเคยถูกใช้เป็นที่จดักำรแข่งขนัโอลิมปิก 
หน้ำหนำวในปี 1972 มำก่อน  โดยสกีรีสอร์ทเทเนะแห่งนี้มีเส้นทำงสกีที่
หลำกหลำย มทีัง้แบบลำดชนัน้อยส ำหรบัมอืใหม่ เรำจะเหน็นักสกแีละนักสโน
บอรด์มอืใหม่เยอะเลยทเีดยีว โดยมอีำคำรทีเ่รยีกว่ำ HIGHLAND SKI CENTER 
โดยภำยในอำหำรจะมขีองขำยมำกมำย รวมถงึ ร้ำนค้ำ EZORISU ส ำหรบัขำย
อุปกรณ์สกแีละร้ำนขำยสนิค้ำส ำหรบัซื้อเป็นของฝำกให้เลอืกอย่ำงหลำกหลำย 
ร้ำนอำหำรหลัก SKADI รองรับ 650 ที่นัง่ บริเวณที่นัง่ร ับประทำนค่อนข้ำง
กว้ำงขวำงมำก มีขนม และเครื่องดื่มร้อนเย็นให้บรกิำรอย่ำงครบถ้วน และอกี
ส่วนคอื ศูนยส์กโีอลมิเปีย OLYMPIA SKI CENTER โดยชัน้ 3 เป็นชัน้หลกัทีร่วมสิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เช่น รำ้นอำหำร รำ้นเช่ำอุปกรณ์ และอื่นๆ โดยรำ้นค้ำ
และรำ้นอำหำรส่วนมำกสำมำรถจ่ำยได้ทัง้เงนิสดและบตัรเครดติ และยงัมโีซน KIDS PARK หำกพำเดก็ๆมำดว้ย ค่ำเขำ้ลำนโซน kids park 1,100 เยน อิสระให้ท่าน
เพลิดเพลินกบัการถ่ายภาพ หรือ ช้อปป้ิงบริเวณลานสกีตามอธัยาศยั (ค่ำทวัรร์วมค่ำเขำ้ลำนสกรีสีอร์ทเทเนะเท่ำนัน้ ไม่รวมค่ำอำหำร, ค่ำเครื่องดื่ม, ค่ำอุปกรณ์
เครื่องเล่น, ค่ำลฟิต์ รวมถงึค่ำเขำ้บรเิวณโซนต่ำงๆ)  และพำทุกท่ำนไปชอ้ปป้ิงของขึน้ชื่อฮอกไกโดที่ โรงงำนชอ็กโกแลตชโิรอโิคอบิโิตะ Shiroi koibito park ไปเยอืน
บ้ำนเกดิคุกกี้ของฝำกชื่อดงั ขนมของฝำกยอดฮติจำกฮอกไกโดนี้ผลิตโดยบรษิัท Ishiya คุกกี้แผ่นบำงกรุบกรอบประกบไวท์ชอ็คโกแลตหวำนละมุน นอกจำกสูตร
คลำสสคินี้แลว้ยงัมรีสชำตใิหม่ๆ รวมถงึผลติภณัฑอ์ื่นๆ ใหเ้ลอืกซื้ออกีมำกมำย โดยสถำนทีน่ี้มำเป็นธมีปำรค์ทีม่ำในรูปแบบสวนสนุกชอ็กโกแลต อสิระใหท่้ำนไดช้้อป
ป้ิงของทีร่ะลกึดำ้นหน้ำและถ่ำยภำพตำมมุมสวยๆมำกมำย (ค่ำทวัรไ์ม่รวมกำรเขำ้ชมกำรผลติดำ้นใน)  
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
เยน็      อสิระอำหำรเยน็ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั: Hotel Excel Tokyu Sapporo ระดบัใกลเ้คยีงกนั 3*  
ชื่อโรงแรมทีท่่ำนพกั ทำงบรษิทัจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 3-5 วนัก่อนเดนิทำง 

 
 
 

เชำ้        รบัประทำนอำหำรเชำ้ (มือ้ที1่1)  
   เดนิทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนนิวชโิตะเซะ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทำงกลบักรุงเทพฯ ประเทศไทย 

10.00 น.        ออกเดนิทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิโดย สำยกำรบนิ THAI AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่TG671  
        (ค่าทวัรไ์มร่วมค่าอาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมจี าหน่าย ) 
15.50 น.        เดนิทำงถงึ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพ 

      
หมายเหตุ: รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมอืง, สำยกำรบนิ กำรจรำจรช่วงเทศกำลหรอืวนัหยุดของญี่ปุ่ น  เป็นต้น โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ โดยทำงผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของท่ำนเป็นหลกั เพื่อใหท่้ำนท่องเทีย่วไดค้รบถว้นตำมโปรแกรม 
กำรบรกิำรของรถบสัน ำเที่ยวญี่ปุ่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญี่ปุ่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ10 ชัว่โมง มอิำจเพิม่เวลำได้ โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำ
ตำมควำมเหมำะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นเวลำท่องเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 
 

ประกาศส าคญั: รบัเฉพำะผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อกำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ ค่ำทวัรท์ีจ่่ำยใหก้บัผูจ้ดั เป็นกำรช ำระแบบจ่ำยช ำระขำด และผูจ้ดัไดช้ ำระให้กบัสำยกำรบนิและสถำนทีต่่ำงๆ แบบ
ช ำระขำดเช่นกนัก่อนออกเดนิทำง  ฉะนัน้หำกท่ำนไม่ได้ร่วมเดนิทำงหรอืใช้บรกิำรตำมรำยกำรไม่ด้วยสำเหตุใด หรอืได้รบักำรปฏเิสธกำรเขำ้หรอืออกนอกเมอืงจำก
ประเทศในรำยกำร (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่ น)  ทำงผูจ้ดัขอสงวนสทิธกิำรคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมทัง้ค่ำตัว๋เครื่องบนิใหแ้ก่ท่ำน 

 

ตำมประกำศของรฐับำลญี่ปุ่ น (อพัเดท 25 สค. 65) ส ำหรบักำรมำตรกำรเปิดรบันักท่องเทีย่ว ตัง้แต่ วนัท่ี 07 กนัยายน 65 ทีเ่ดนิทำงมำในรูปแบบคณะทวัร ์

 กลุ่มสนี ้ำเงนิ (เสีย่งต ่ำ) ประเทศไทยจดัอยู่ในกลุ่มน้ี 

- ไม่ตอ้งตรวจRT-PCRทีส่นำมบนิญี่ปุ่ น 

- ไม่ตอ้งกกัตวั 

- นักท่องเทีย่วจ ำเป็นตอ้งดำวน์โหลดแอปพลเิคชัน่ลงในโทรศพัทส์่วนตวัดงันี้  

1. My SOS เพื่อตดิต่อเจำ้หน้ำทีส่ำธำรณสุข กรณีฉุกเฉิน ตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืเนื่องจำกสงสยัว่ำอำจจะตดิเชือ้ ซึง่สำมำรถท ำ VDO call ไดแ้ละแชทได ้ตอ้งท ำกำรลงทะเบยีนใหเ้สรจ็

ก่อนถงึญี่ปุ่ น 6 ชัว่โมง และแอพตอ้งเปลีย่นจำกสแีดงเป็นสเีหลอืงเมื่ออพัโหลดผลตรวจ PCR แลว้ เปลีย่นเป็นสเีขยีว 

2.Google maps ลิง้คก์บั My SOS เพื่อทรำบ location Real Time ตลอดเวลำทีอ่ยู่ในญี่ปุ่ น 

3.ลงทะเบยีน Visit Japan ผ่ำนลิง้ https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   

การเดินทางกลบัเข้าประเทศไทย ส าหรบัคนไทย เตรยีมเอกสำรรบัรองกำรฉีดวคัซนีครบถ้วน ตำมขอ้ก ำหนดของรฐับำลไทย มำกกว่ำ 14 วนัก่อนเดนิทำง (Vaccinated 
Certificate หรอื International Vaccinated Certificate) 

► เอกสำรทีต่อ้งท ำกำรเตรยีมก่อนเดนิทำง  

1. พาสปอรต์ตวัจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2. วีซ่าญ่ีปุ่ น  

เตรยีมเอกสำรเพื่อจดัส่งใหท้ำงบรษิทัด ำเนินกำรยื่นวซี่ำใหด้งันี้ 

- Passport เล่มจรงิ มอีายุไม่น้อยกว่า6เดอืน 

- รูปถ่าย2x2นิ้ว พื้นขาว 1รูป 

- ส าเนาบตัรประชาชน 

วนัทีห่ก          ท่ำอำกำศยำนนิวชโิตะเซะ-ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ                                                                              อำหำร เชำ้   



 

 

- ทะเบยีนบา้น ใชเ้ล่มจรงิแนบยืน่ (กรณีไม่มเีล่มจรงิ ตอ้งคดัจากอ าเภอ มตีราครุฑ พรอ้มผูม้อี านาจลงนาม เท่านัน้),ใบเปลีย่นชือ่-สกุล ใบสมรส ใบหย่ารา้ง (จ าเป็น) 

- ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ทุกหน้า) 

- statement ยอ้นหลงั6เดอืน (มตีราประทบั ลายเซน็ จากธนาคาร) 

- หนังสอืรบัรองการท างาน ระบุต าแหน่ง วนัเริม่งาน เงนิเดอืนและวนัลาไปเทีย่ว (ภาษาองักฤษ) ส าหรบันักเรยีน นักศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนและใชห้นังสอืรบัรองการท างานของ

บดิา-มารดาดว้ย) 

3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพ่ือน าใบรบัรองไปใช้ประกอบการยื่นวีซ่า (บรษิทัด ำเนินกำรให)้ (ส่งส ำเนำพำส+E-Mail ผูเ้ดนิทำงทุกท่ำน (หำ้มซ ้ำกนั) ใหท้ำงบรษิทัฯ) 

4.ส าหรบัผู้ท่ีได้รบัวคัซีนไม่ครบ 3เขม็ ต้องมีใบรบัรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชัว่โมงก่อนการเดินทาง (ภาษาองักฤษ)  ในกรณีทีฉ่ีดวคัซีน 

ครบ 3 เขม็ ไม่จ ำเป็นตอ้งม ีผลตรวจTest COVID-19  

 

กำรฉีดวคัซนีครบโดสจ ำนวน 3 เขม็ ไดแ้ก่ 2 เขม็แรก ตำมรำยละเอยีดดงันี้ 

➢ Comirnaty / Pfizer 

➢ Vaxzevria / AstraZeneca 

➢ Spikevax / Moderna 

➢ Nuvaxovid / Novavax 

➢ JCOVDEN / Janssen / COVAXIN / Bharat Biotech (ฉีดเพียง 1 เขม็ มีผลเท่ากบั 2 เขม็) 

 

และผูเ้ดนิทำง ต้องบูสเขม็ท่ี 3 ตำมรำยละเอยีดดงันี้  

➢ Comirnaty / Pfizer 

➢ Vaxzevria / AstraZeneca 

➢ Spikevax / Moderna 

➢ Nuvaxovid / Novavax 

➢ JCOVDEN / Janssen / COVAXIN / Bharat Biotech  

 

โดยใบรบัรองวคัซนีตอ้งเป็นภำษำองักฤษและออกโดยสถำบนัของรฐับำลเท่ำนัน้ หรอื  

สำมำรถใชใ้บรบัรองจำกแอปพลเิคชัน่ หมอพรอ้ม หมวด International Vaccinated Certificate 

ขอ้มลูกำรเขำ้ประเทศญี่ปุ่ นอพัเดท ณ วนัที ่25 ส.ค. 65 อำจมกีำรเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัทำงรฐับำลญี่ปุ่ น 

 

เงื่อนไขกำรใหบ้รกิำร 

► กำรเดนิทำงครัง้นี้จะตอ้งมจี ำนวน 20 ท่ำนขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ ำนวนดงักล่ำว 

- จะส่งจอยน์ทวัรก์บับรษิทัทีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลื่อน หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทำงบรษิทัจะท ำกำรแจง้ใหท่้ำนทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรเดนิทำงประมำณ 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัรำคำค่ำบรกิำรเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่ถงึ15ท่ำนและท่ำนยงัประสงคเ์ดนิทำงต่อ) โดยทำงบรษิทัจะท ำกำรแจง้ใหท่้ำนทรำบก่อนล่วงหน้ำ 

► ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิต่อเจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทำงบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  

► กำรจองทวัรแ์ละช ำระค่ำบรกิำร  

- กรุณำช ำระค่ำมดัจ ำ ท่ำนละ 20,000 บำท + ค่ำวซี่ำ 2,000 บำท (รวม 22,000 บำท) กรุณำส่งส ำเนำหน้ำพำสปอรต์ พรอ้มเอกสำรช ำระมดัจ ำค่ำทวัร ์ 

- ค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอืช ำระ 25-30 วนัก่อนออกเดนิทำง กรณีบรษิทัฯจ ำเป็นตอ้งออกตัว๋ก่อนท่ำนจ ำเป็นตอ้งช ำระค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอืตำมทีบ่รษิทัก ำหนดแจง้เท่ำนัน้ 

**ส ำคญั** ส ำเนำหน้ำพำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (จะตอ้งมอีำยุเหลอืมำกกว่ำ 6 เดอืนก่อนหมดอำยุนับจำกวนัเดนิทำงไป-กลบัและจ ำนวนหน้ำหนังสอืเดนิทำงตอ้งเหลอืว่ำงส ำหรบัตดิวซี่ำไม่

ต ่ำกว่ำ 3หน้ำ) **กรุณำตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษิทัมฉิะนัน้ทำงบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยุ ** กรุณำส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐำนกำรโอนเงนิมดัจ ำ 

 

เงื่อนไขกำรยกเลกิ 

- ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำงตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่ำทวัรโ์ดยหกัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

- ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จำกยอดทีลู่กคำ้ช ำระมำ และเกบ็ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถำ้ม)ี 



 

 

- ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำงน้อยกว่ำ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ ำนวน 

 *กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ควำมผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่ำทวัรโ์ดยหกัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถำ้ม)ี 

 *ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ำมดัจ ำตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม ค่ำวซี่ำ และค่ำใชจ้่ำยจ ำเป็นอื่นๆ 

 

 

 

อตัรำค่ำบรกิำรนี้รวม   

1. ค่ำตัว๋โดยสำรเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งตำมรำยกำรทวัร์ขำ้งต้น  (ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ัง่ ได้ และต้องเดนิทางไป-กลบั

พรอ้มตัว๋กรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวนัได)้  

2. ค่ำทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพกั 3 ท่ำนถ้ำวนัที่เขำ้พกัหอ้งโรงแรม ไม่มหี้อง TRP (3ท่ำน) อำจจ ำเป็นต้องแยกพกั 2ห้อง กรณีห้องพกัในเมอืงที่ระบุไวใ้นโปรแกรมมเีทศกำลวนัหยุด มงีำน

แฟรต่์ำงๆ บรษิทัขอจดัทีพ่กัในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

4. ค่ำอำหำร ค่ำเขำ้ชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้  

5. เจำ้หน้ำทีบ่รษิทั ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  

6. ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำ สำยกำรบนิไทย Thai Airways สมัภำระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกนิ 30 กโิลกรมัและ ถอืขึ้นเครื่องได ้7กโิลกรมั และค่ำประกนัวนิำศภยัเครื่องบนิ

ตำมเงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเกบ็ และกรณีสมัภำระเกนิท่ำนตอ้งเสยีค่ำปรบัตำมทีส่ำยกำรบนิเรยีกเกบ็  

7. กำรประกนักำรเดนิทำง บรษิทัฯได้จดัท ำแผนประกนัภยักำรเดนิทำงส ำหรบัผูเ้ดนิทำงไปต่ำงประเทศ กบั FWD INSURANCE แบบแผนประกนัภยัเดนิต่ำงประเทศ 

แผน 3 โดยแผนประกนัจะครอบคลุมกำรรกัษำกรณีลูกคำ้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอือุบตัเิหตุต่ำงๆ ซึง่เกดิขึน้ภำยในวนัเดนิทำง และลูกคำ้ตอ้งท ำกำรรกัษำในโรงพยำบำล

ที่ประกนัครอบคลุมกำรรกัษำเท่ำนัน้ (เขำ้รบัรกัษำในรูปแบบอื่นๆประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสำมำรถศกึษำขอ้มูลเพิม่เตมิจำกเจ้ำหน้ำทไีด้ กรณีลูกค้ำต้องกำรซื้อ

ประกนัเพิม่วงเงนิคุ้มครอง เพิม่ควำมคุ้มครอง สำมำรถแจ้ง บรษิทัฯ  ซึ่งควำมคุ้มครองและขอ้ยกเว้น เป็นไปตำมเงื่อนไขกรมธรรม์ประกนัภัย  ประกนัภยัเดนิทำง

อนันีโดยทัง้นี้กำรท ำประกนัน้ีจำกบรษิทั  มำกกว่ำขอ้บงัคบั ตำม พรบ ธุรกจิน ำเทีย่ว  ที่บงัคบัให้บรษิทัน ำเที่ยว ท ำประกนัเฉพำะอุบตัเิหตุในกำรเดนิทำงเท่ำนัน้  แต่

ทัง้นี้ ท่ำนสำมำรถศกึษำเงอืนไขควำมคุ้มครองและขอ้ยกเว้นแผนเตมิจำกเวบ็ไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่ำนต้องกำรซื้อควำมคุม้ครองเพิม่เตมิสำมำรถแจง้

ควำมประสงคม์ำทีบ่รษิทัฯ 

8. ค่ำภำษสีนำมบนิ และค่ำภำษนี ้ำมนัตำมรำยกำรทวัร ์

9. ค่ำรถปรบัอำกำศน ำเทีย่วตำมระบุไวใ้นรำยกำร พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมำยไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 

10. ค่ำ Vat 7% และ ค่ำภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% 
 

อตัรำค่ำบรกิำรนี้ไม่รวม  

1. ค่ำท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และเอกสำรต่ำงดำ้วต่ำงๆ  

2. ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีน่อกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทเิช่น ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำซกัรดี ค่ำโทรศพัท ์เป็นตน้  

3. ค่ำภำษทุีกรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, ค่ำภำษเีดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเกบ็)  

4. ค่ำภำษนี ้ำมนัทีส่ำยกำรบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภำยหลงัจำกทำงบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิ และไดท้ ำกำรขำยโปรแกรมไปแลว้ 

5. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำทีโ่รงแรม 

6. ไม่รวมค่ำวซี่ำและค่ำบรกิำรยื่นวซี่ำ 2,000 บำท (เอกสำรทำงลูกคำ้น ำส่งEMSใหก้บัทำงบรษิทั) 

7. ค่ำทปิไกด ์คนขบัรถ ท่ำนละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บำท/ท่ำน ส ำหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหน้ำทวัรแ์ลว้แต่ควำมประทบัใจและน ้ำใจจำกท่ำน 

8. ไม่รวมค่ำตรวจ RT-PCR ภำยใน 72 ชัว่โมงก่อนกำรเดนิทำง มใีบรบัรองผลกำรตรวจเป็นภำษำองักฤษ   

 

หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศกึษำรำยละเอยีดทัง้หมดก่อนท ำกำรจอง เพื่อควำมถูกต้องและควำมเขำ้ใจตรงกนัระหว่ำงท่ำนลูกคำ้และบรษิทั ฯ และเมื่อท่ำนตกลงช ำระเงนิมดัจ ำหรอืค่ำทวัร์

ทัง้หมดกบัทำงบรษิทัฯ แลว้ ทำงบรษิทัฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนกำรเดนิทำงหรอืปรบัรำคำค่ำบรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ20ท่ำน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเกบ็ค่ำน ้ำมนัและภำษสีนำมบนิทุกแห่งเพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทำง  

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำอนัเนื่องจำกสำเหตุต่ำงๆ  



 

 

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หำกเกดิกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบนิ , กำรยกเลกิบนิ, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิ

กฎหมำย ซึง่อยู่นอกเหนือควำมรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

5. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเนื่องเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำรโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงนิมดัจ ำหรอืค่ำทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษิทัฯ แลว้ ทำงบรษิทัฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ ทัง้หมด  

7. รำยกำรนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บักำรยนืยนัจำกบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจำกไดส้ ำรองโรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศเรยีบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอำจจะ

ปรบัเปลีย่นตำมทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. กำรจดักำรเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธิข์องโรงแรมในกำรจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พกั  โดยมหีอ้งพกัส ำหรบัผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผู้ที่

พกั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไม่สำมำรถรบัประกนัได้   

9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณำแจง้บรษิทัฯ อย่ำงชำ้10วนัก่อนกำรเดนิทำง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไม่สำมำรถจดักำรใหล้่วงหน้ำได ้ 

10. มคัคุเทศก์ พนักงำน และ ตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ดัก ำกบัเท่ำนัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สำมำรถคนืค่ำใชจ้ำ่ยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกบัตวัแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่

ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำรท่องเทีย่ว อนัเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่่อไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไม่

ถูกตอ้ง หรอื กำรถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ   
 

 

 

 


