
 
 
 
 
 

รหสัทวัร ์Jap2386 
 

 
 

บินด้วยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) : ขึ้นเคร่ืองท่ีสนามบินสวุรรณภมิู(BKK) 
XJ620 BKK (สวุรรณภมิู) – CTS (ฮอกไกโด) 02.05-10.40 
XJ621 CTS (ฮอกไกโด) – BKK (สวุรรณภมิู) 11.55-17.50 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 
 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                                    (–/–/–) 
21.00  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 

เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ เคาน์เตอรส์ายการบิน AIR ASIA X โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวย
ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  



**กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบินอย่างน้อย 3 ชัว่โมง เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการ
เชค็อิน** 

ขอ้ควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษ
ปรบัและจบั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

 

วนัท่ี 2 
ฮอกไกโด – โรงงานช็อกโกแลต –  โอตาร ุ– พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน ้าโบราณ - AEON 
ASAHIKAWA                                                                                                                                  (–/L/–)                                                                                                                                                                                                                                                             

02.05 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด  ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ สายการ
บิน AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ620 

10.40 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด  ประเทศญ่ีปุ่ น (ตามเวลาทอ้งถิน่เรว็กว่า
เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  
น าท่านชม โรงงานช็อกโกแลต (ISHIYA CHOCOLATE FACTORY)  ที่หมู่บ้านอิชิยะ ซึ่งเป็นแหล่งผลิต
ชอ็กโกแลตที่มชีื่อเสยีงทีสุ่ดของญี่ปุ่ นที่เรารูจกัในนาม SHIROI KOIBITO ซึง่เป็นชอ็กโกแลตที่ขึน้ชื่อที่สุดของ
ทีน่ี่เลยทเีดยีว เดนิถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบับรรยากาศโดยรอบทีต่กแต่งดว้ยสวนดอกไมส้วยงาม สไตล์ยุโรป (ไม่
รวมค่าเขา้ส่วนการผลติ)  

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสู่ เมืองโอตาร ุ โอตารเุป็นเมอืงท่าส าคญัส าหรบัซปัโปโร และบางส่วนของเมอืงตัง้อยูบ่นทีล่าดต ่าของ
ภเูขาเทง็ง ุซึง่เป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดหูนาวทีม่ชีื่อเสยีง คลองโอตาร ุหรอื โอตารอุุนงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร 
ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอตาร ุโดยมโีกดงัเก่าบรเิวณโดยรอบปรบัปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่บรรยากาศ
สุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนี้สรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อใชส้ าหรบัเป็นเสน้ทางการขน
ถ่ายสนิคา้มาเกบ็ไวท้ีโ่กดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึ่งเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอื
อกีครึง่หนึ่งไวเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 
เมตร 
 



 
จากนัน้น าท่านชม พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ซึง่มอีายเุกอืบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรใีนรปูแบบต่างๆ 
สวยงามมากมายทีถู่กสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจบุนั อกีทัง้ยงัสามารถเลอืกคดิแบบท ากล่องดนตรใีนสไตลข์อง
ตวัเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรกัไดอ้กีดว้ย  

 
ถ่ายรปูกบั นาฬิกาไอน ้าโบราณ (STEAM CLOCK) แห่งเมอืงโอตาร ุเป็นอกีหนึ่งไฮไลทส์ าคญัของเมอืงโอตารุ 
ตัง้อยูด่า้นหน้าพพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีเป็นนาฬกิาไอน ้าเก่าแก่ทีเ่มอืงแวนคเูวอร ์ประเทศแคนาดา มอบใหแ้ก่
เมอืงโอตาร ุความโดดเด่นของเจา้นาฬกิาเรอืนน้ี นอกจากจะมรีปูลกัษณ์ทีง่ดงามในสไตลอ์งักฤษแลว้ ยงัคอยจะ
ส่งเสยีงเพลงและพ่นไอน ้าออกมาในทุก ๆ 15 นาทอีกีดว้ย  

 
 น าท่านเดนิเล่น AEON ASAHIKAWA ที่ฝังรากลกึอยู่ในวิถีชีวติของคนฮอกไกโดนัน้เป็นช้อปป้ิงมอลล์ที่น่า

หลงไหลด้วยปรมิาณสินค้าหลากหลายครบครนัและยงัมสีนิค้าลดราคาพิเศษทุกวนัอีกด้วย  ที่นี่ไม่เพียงแค่



จ าหน่ายอาหารเท่านัน้ แต่ยงัมสีนิคา้อื่นๆ อกีมากมายทัง้เสือ้ผา้ เครื่องประดบั เครือ่งส าอางและยา หากตอ้งการ
เพลดิเพลนิไปกบัการชอ้ปป้ิงระหว่างท่องเทีย่ว 

ค า่ อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
ท่ีพกั ROUTEINN HOTEL, ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า  
 

วนัท่ี 3 ลานสกีชิคิไซ พาโนราม่า – สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า -  DUTY FREE– ย่านเก่าทานุกิโคจิ              (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                          
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองบิเอะ(BIEI) นับว่าเป็นเมอืงขนาดเลก็ๆของฮอกไกโด(HOKKAIDO)ที่เลก็แค่ขนาดแต่
คุณภาพโดยเมอืงแห่งนี้มภีูมทิศัน์ทางธรรมชาตทิีง่ดงาม รายลอ้มไปดว้ยภเูขาและทุ่งนาอนักวา้งใหญ่ ดว้ยความ
ที่เป็นเมืองขนาดเล็กการคมนาคมอาจจะไม่สะดวกเทียบเท่าเมืองใหญ่ๆแต่ก็ถือว่ามีครบครนัทุกสิ่งแบบ
มาตรฐาน พาท่านสนุกกบั ลานสกีชิคิไซ พาโนราม่า (SHIKISAINO SNOW LAND) หรอืเทยีบเท่า กรณีลาน
ไม่เปิด ที่รวมกจิกรรมทางสก ีหลากหลาย เหมาะกบัทุกเพศทุกวยั หรอือิสระกบัการถ่ายรูป ววิสวยๆ แสนโร
แมนตกิ (ไมร่วมค่ากจิกรรมและอุปกรณ์สก ีกจิกรรม และค่าใชจ้่ายครา่วๆ SNOWMOBILE: เริม่ตน้ 10,000 เยน
ต่อคน / SNOW RAFT: 1,000 เยนต่อคน BANANA BOAT: 1,000 เยนต่อคน SLED: 500 เยนต่อคน TUBE: 
500 เยนต่อคน) 

 
 น าท่านเดนิทางสู่ สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า (ASAHIYAMA ZOO) ซึ่งไดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดในญี่ปุ่ น โดยสวน

สตัวแ์ห่งนี้ไดม้แีนวความคดิทีว่่า สตัวต่์างๆ ควรทีจ่ะอาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีด่แีละเป็นไปตามธรรมชาตขิอง
สตัวน์ัน้ๆ จงึท าใหทุ้กท่านไดส้มัผสัถงึชวีติความเป็นอยู่ทีแ่ทจ้รงิของสตัวแ์ต่ละประเภท อาทเิช่น หมขีาวจากขัว้
โลก นกเพนกวนิสายพนัธุ์ต่างๆ รวมถึงครอบครวัลงิอุลงัอุตงัแสนรู้  ในช่วงประมาณกลางเดอืนธนัวาคม จะมี
ขบวนพาเหรดนกเพนกวนิ ทีเ่ป็นยอดนิยมของสวนสตัวแ์ห่งนี้นี่เอง  ขบวนพาเหรดนี้ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและ
มโีชวว์นัละ 2 รอบ 11.00 น. และ 14.30 น 



 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอาง อาหารเสรมิ เครือ่งประดบัคุณภาพดทีี ่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY 
FREE อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 ชอ้ปป้ิง ย่านเก่าทานุกิโคจิ (TANUKIKOJI OLD TOWN) เป็นแหล่งช้อปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิที ่มหีลงัคา
มุงบงัแดดบงัฝนและหมิะ มคีวามยาว 7 บล็อกถนน มรี้านค้าตัง้เรยีงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้าตัง้ขวางในแนว
ตะวนัออก-ตะวนัตกอยูร่ะหว่างสถานี SUBWAY ODORI และ SUSUKIN 

 
ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟตป้ิ์งย่างสไตลญ่ี์ปุ่ น บุฟเฟตข์าป ู3 ชนิด + อาหารญ่ีปุ่ นนานา

ชนิด+ซอฟดร้ิง 
- ปูทาราบะ หรือ KING CRAB คือปูขนาดใหญ่ท่ีอาศยัอยู่ในทะเลน ้าลึกอากาศหนาวจดั จบัได้ทาง

ตอนเหนือของญ่ีปุ่ น เราจึงมกัเรียกกนัว่าปูยกัษ์ฮอกไกโด เน้ือแน่น หวาน ขายาวและมีเน้ือมาก 
ด้วยรสชาติและขนาดท าให้ได้ช่ือว่าเป็น ราชาแห่งป ู

- ปซููไวหรือปหิูมะ (SNOW CRAB) ได้ช่ือว่าเป็นรสชาติแห่งฤดหูนาวเพราะเป็นช่วงท่ีปซููไวจะรสชาติดี
ท่ีสดุ 

- ปูขนหรือช่ือในภาษาญ่ีปุ่ นคือเคะกานิ (KEGANI) มีขนหรือหนามเลก็ๆ ปกคลุมทัว่ตวั เน้ือจึงน้อย
กว่าแต่รสชาติหวานชุ่มฉ ่า 



  
พกัท่ี  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO, SAPPORO หรือเทียบเท่า 
 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
เดนิทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด เดมิชื่อศาลเจา้ซปัโปโร (HOKKAIDO SHRINE) เปลีย่นเพื่อใหส้มกบัความยิง่ใหญ่
ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี้คอยปกปักษ์รกัษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสุขถงึแมจ้ะไม่ได้มี
ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานเก่าแก่นบัพนัปีดงัเช่นภูมภิาคคนัโต แต่ทีน่ี่กเ็ป็นทีส่ าหรบัใหค้นทอ้งถิน่ไดก้ราบไหวส้ิง่
ศกัดิส์ทิธิท์ ีอ่ยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจสบืไป 

 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโนโบริเบต็สึ (NOBORIBETSU) เป็นเมอืงในกิง่จงัหวดัอบิุร ิในจงัหวดัฮอกไกโด ของ 

ประเทศญี่ปุ่ น จดัตัง้ในฐานะต าบล เมื่อ ค.ศ. 1961 ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องนครซปัโปโร นอกจากเมอืงยงั
กนิพืน้ทีข่องอุทยานแห่งชาตชิโิกะส ึ- โทยะ บางส่วนดว้ย  

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
  

วนัท่ี 4 
ศาลเจ้าฮอกไกโด - เมืองโนโบริเบต็สึ – สวนหมีโชวะชินซงั - หบุเขานรก จิโกกดุานิ –  MITSUI 
OUTLET                                                                                                                                        (B/L/-)                                        



 พาท่านชม สวนหมีโชวะชินซงั (SHOWA SHINZAN BEAR PARK) เพื่อชมความน่ารกัฉลาดแสนรูข้องหมสีี
น ้าตาลนับ 100 ตวั ทีใ่กลสู้ญพนัธุแ์ละหาดูไดย้าก ในญี่ปุ่ นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านัน้ ชาวไอนุเชื่อ
กนัว่าหมสีนี ้าตาลนี่ถอืเป็นสตัว์เทพเจา้ของพวกเขาอกีด้วย อสิระให้ท่านชม จุดชมววิไซโร ความสวยงามของ
เมอืงฮาโกดาเตะยามค ่าคืน ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดติดอันดบั 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่ น ซึ่งอยู่บรเิวณ
เดยีวกนั เมื่อท่านยนือยู่บนจุดชมววิท่านสามารถมองเหน็ทะเลสาปโทยาโกะทัง้หมด ทะเลสาบกลางน ้าที่โอบ
ลอ้มดว้ยภเูขา  

 
 น าท่านเดนิทางสู่ หบุเขานรก จิโกกดุานิ (JIKOKUDANI) มคีวามหมายว่าหุบเขาผานรก หุบเขาผานรก แห่งนี้

เกิดจากภูเขา   ไฟซึ่งยงัไม่ดบัจงึก่อให้เกดิน ้าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืด อนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่
ยงัคงอยู่ชัว่กลัป์ อุดมไปดว้ยแรก่ ามะถนัซึง่เกดิจากความรอ้นใต้ดนิ บรเิวณดา้นบนของผวิดนิจะมแีรก่ ามะถนัสห
ลอืงเป็นจ านวนมากสวยงามแปลกตาแบบทีไ่มเ่คยพบเหน็ทีไ่หนมาก่อน 

 
น าท่านสู่ MITSUI OUTLET ตัง้อยูท่ีเ่มอืง KITA-HIROSHIMA ชานเมอืงทศิตะวนัออกของซปัโปโร(SAPPORO) 
โดยหา้งสรรพสนิคา้ของทีน่ี่นัน้จะเป็นรปูแบบ OUTLET MALLใหช้อ็ปเพลนิๆ เนื่องจากทีน่ี่นัน้ขึน้ชื่อว่าเป็น 
OUTLET MALL ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในฮอกไกโด MITSUI OUTLET เริม่เปิดอย่างเป็นทางการตัง้แต่ ปี 2012 มี



ทัง้แบรนดภ์ายในประเทศรวมไปถงึแบรนดต่์างประเทศดงัๆ ซึง่ภายในหา้งมรีา้นคา้แบรนดต่์างๆกว่า 128 รา้น 
รวมถงึรา้นคา้ปลอดภาษ ีดา้นในยงัจะมศีูนยอ์าหารขนาดใหญ่จ ุ650 ทีน่ัง่ทีม่เีมนูขึน้ชื่อๆทอ้งถิน่ใหช้มิ แถมยงัมี
รา้นจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถิน่ประจ าฮอกไกโด(HOKKAIDO ROKO FARM BRIDGE)
ใหไ้ดซ้ือ้ของตดิไมต้ดิมอือกีดว้ย  

 
ค า่ อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
พกัท่ี  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO, SAPPORO หรือเทียบเท่า  
 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ตลาดปลานิโจ (NIJO FISH MARKET) อยู่ในเมอืงซปัโปโร จงัหวดัฮอกไกโด เป็นตลาดสดทีค่กึคกัไปดว้ยผูค้น
แทบทุกวนั เพราะมนีักท่องเที่ยวทัง้ในและต่างประเทศไปเยอืนเป็นจ านวนมาก แน่นอนว่านอกจากร้านขาย
อาหารทะเลสด และรา้นขายผกัผลไม ้ยงัมรีา้นขายของฝาก รา้นอาหารต่างๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในเสน่หข์องตลาดนิโจ 
ทีส่ามารถเพลดิเพลนิกบัหลายสิง่หลายอยา่งได ้

 
 สวนสาธารณะโอโดริ(ODORI PARK) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงซปัโปโร แบบว่าถ้ามาถงึบรเิวณกลางเมอืงแล้วเห็น
แน่ๆเพราะมนัโดดเด่นมากๆเลยล่ะค่ะ ซึ่งแยกเมอืงออกเป็นสองฝัง่ คอืทางทศิเหนือและทศิใต้ มทีี่จอดรถกว้าง

วนัท่ี 5 อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั                                                                                                        (B/-/-)                                                                    



ประมาณกโิลมตรครึง่ กนิพื้นที่ถงึ 12 บลอ็กของเมอืงนี้ทเีดยีวนะคะ สวนแห่งนี้ในช่วงฤดูรอ้นนี่ก็จะเป็นเสมอืน
แหล่งโอเอซสิของเมอืงที่เต็มไปด้วยความเขยีวขจแีละดอกไมห้ลากหลายสายพนัธุ ์ยิง่ในช่วงฤดูหนาวนี่เรยีกว่า
ส าคญัมากๆ เพราะจะเป็นสถานทีห่ลกัในการจดัเทศกาลหมิะซปัโปโรนัน่เอง 

 
 หอนาฬิกาซปัโปโร (SAPPORO CLOCK TOWER) เป็นหอนาฬกิาทีเ่ก่าแก่มากและเป็นอกีสญัลกัษณ์ทีส่ าคญั
ของเมอืงซปัโปโรอกีแห่งหนึ่ง สรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลยั ฮอกไกโด แต่ได้
ปรบัเปลีย่นสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆงัตบีอกเวลาตัง้แต่ พ.ศ.2424 จนถงึปัจจบุนักย็งัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู่ 
และดว้ยความเก่าแก่ทีอ่ยู่คู่กบัเมอืงซปัโปโรมานานจงึไดร้บัการขึน้ทะเบยีน ให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่ าคญั
อกีแห่งหนึ่งของญีปุ่่ น   

 
 ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด (GOVERNMENT HOUSE OF HOKKAIDO) เริม่ก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็น
อาคารสไตลน์ีโอบารอ็คอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกว่า 2.5 ลา้นก้อนเป็นอฐิทีท่ ามาจากหมู่บา้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ตกึนี้
ผ่านการใชง้าน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามทีเ่หน็นัน้ได้รบัการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูกไฟไหม้



เมือ่ปี พ.ศ. 2454 แต่ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลอือยูไ่มก่ี่แห่ง จงึไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น
สมบตัทิางวฒันธรรมส าคญัของชาตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512 

 
 เทศกาลหิมะซปัโปโร SAPPORO SNOW FESTIVAL 2023 ฮอกไกโด ส าหรบัปีนี้ งานจะจดัขึน้ในระหว่าง
วนัที ่4-11 กุมภาพนัธ ์2023     ภายในงานกจ็ะมกีารจดัประกวดการแกะสลกัหมิะจากตวัแทนประเทศต่างๆ 
รวมไปถงึประเทศไทยเรากล็งแขง่เป็นประจ าอกีดว้ย อกีทัง้ยงัมปีระตมิากรรมหมิะใหไ้ดเ้ทีย่วชมความสวยงาม
กนันัน่เอง 

 



 SAPPORO WHITE ILLUMINATION คอืเทศกาลประดบัไฟของเมอืงซปัโปโรและเป็นงานเทศกาลประจ าฤดู
หนาวของเมอืงอกีดว้ย ลกัษณะการจดังานจะมกีารแบ่งพืน้ทีใ่นแต่ละส่วนของยา่นใจกลางเมอืงและตามถนนเสน้
การคา้หลกัในการประดบัดวงไฟหลากสเีพื่อความสวยงาม เป็นเทศกาลทีม่อีายเุก่าแก่จดัขึน้ครัง้แรกในปี 1981 
ดว้ยการประดบัไฟกว่า 1,000 ดวงทีส่วนสาธารณะโอโดร ิในขณะนัน้ใชพ้ืน้ทีไ่ปเพยีง 2 โจเมะ (ODORI PARK 
2-CHOME PLAZA) และมกีารจดังานตดิต่อกนัเรือ่ยมา ปัจจุบนัถอืเป็นเทศกาลฤดหูนาวทีม่คีวามยิง่ใหญ่เป็น
อนัดบัตน้ๆ ของประเทศญีปุ่่ น มกีารขยายพืน้ทีจ่ดังานและเพิม่จ านวนดวงไฟประดบัมากขึน้ในทุกๆ ปี จนเป็นที่
นิยมจากนกัท่องเทีย่วทัว่สารทศิทีห่ลัง่ไหลเขา้มาอยา่งไมข่าดสาย โดยมกีารเนรมติสวนสาธารณะโอโดรใิหเ้ป็น
พืน้ทีห่ลกัและสญัลกัษณ์ส าคญัของงานจนกลายเป็นสุดยอดงานเทศกาลฤดหูนาวราวกบัเสกเอาดวงดาวจาก
ทอ้งฟ้าลงมาไวใ้นใจกลางเมอืงพรอ้มทัง้เพิม่กจิกรรมอื่นๆอกีดว้ย (สถานทีจ่ดังานแต่ละปีมชี่วงเวลาจดัไม่
เหมอืนกนั ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกสถานทีท่ีม่กีารประดบัไฟตามช่วงเวลาทีท่่านเดนิทาง) 

 
เท่ียง – ค า่ อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
พกัท่ี  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO, SAPPORO หรือเทียบเท่า  
 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด  ประเทศญ่ีปุ่ น  
11.55     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบนิที่ 

XJ621 ** ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
17.50     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

************************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 6 ฮอกไกโด - กรงุเทพ (สวุรรณภมิู)                                                                                                  (B/-/-)                                                                    



 

**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 
 

การเข้าประเทศญ่ีปุ่ นแนะน าให้มีการท าประกันการเดินทาง โดยรายการน้ีไม่รวมประกันการเดินทางท่ี
ครอบคลมุประกนัสุขภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19 ท่านสามารถติดต่อเพ่ือช้ือประกนัได้ในราคาเร่ิมต้น 225 บาท 
(แผน EASY VISA) ประกนัคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจาก
อบุติัเหตุสูงสุด 1,500,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลจ่ายตามจริงสูงสุด 2,000,000 บาท และการคุ้มครองด้านอ่ืนๆ 
(เง่ือนไขเป็นไปตามกรรมธรรม)์ 
 
ข้อส าคญั  

- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 
ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ( INFANT) ทัง้นี้ท่าน
สามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

- ถ้าหากมผีู้เดนิทางต ่ากว่า 20 คน ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

02-07 มกราคม 66 41,999 7,500 

09-14 มกราคม 66 41,999 7,500 

16-21 มกราคม 66 42,999 7,500 

23-28 มกราคม 66 41,999 7,500 

30 ม.ค. – 04 ก.พ. 66 45,999 7,500 

06-11 กมุภาพนัธ ์66 45,999 7,500 

13-18 กมุภาพนัธ ์66 41,999 7,500 

20-25 กมุภาพนัธ ์66 41,999 7,500 

27 ก.พ. – 04 มี.ค. 66 41,999 7,500 

06-11 มีนาคม 66 41,999 7,500 

13-18 มีนาคม 66 41,999 7,500 

20-25 มีนาคม 66 41,999 7,500 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 25,000 บาท 
ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 13,000 บาท (ไม่มีท่ีนัง่บนเครือ่งบิน) 



- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรม
นัน้ๆ (บางโรงแรมใช้เตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสรมิเตยีง)  กรณีท่ีห้อง TRP เต็ม 
ทางบริษทัอาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัส าหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและส าหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้อง
ช าระค่าห้องพกัเด่ียว 

- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 
3,200 บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น รถ
บสัน าเท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

ส าคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ีด้านหน้า
เคาน์เตอรเ์ช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 
กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง
เครื่องส าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าราคาให้ใหม่ทุกครัง้  

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  
- รถรบัส่งน าเทีย่วตามรายการ 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- หวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณพีกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้ับลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน 
เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ
วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั  
 
 



อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- ค่าวซี่าส าหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งท าการยืน่เองเท่านัน้ 
- ค่าใชจ้า่ยดา้นเอกสารส่วนตวั เช่น ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 
- ค่าเดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กว่าเวลานดัหมาย ท่านตอ้งออกค่าเดนิทางดว้ยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรียกเกบ็เพิม่เตมิ หากสายการบนิมกีารเกบ็ภาษีน ้ามนัเพิม่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการเรยีกเกบ็ลกูคา้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ( INFANT) ทัง้นี้ท่าน
สามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- ค่าวีซ่า 
- ประกนัการเดินทางท่ีครอบคลุมประกนัสขุภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19  
- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ทีม่ผีลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดนิทางไม่เกนิ 72 ชัว่โมง และเป็น

แบบฟอรม์ทีท่างญี่ปุ่ นก าหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลให้กบัทางบรษิทั กรณีเป็นบวกหรอืตดิโควดิต้องมผีลตรวจ
และใบรบัรองแพทย์ใช้ในการยนืยนั เพื่อท าการย้ายวนัเดินทาง หรอืเก็บเครดิตการเดินทาง อาจมกีารเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามจรงิ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบันโยบายของสายการบนิและบรษิทัคู่ค้า และต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็น
ภาษาองักฤษเท่านัน้                  แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

เง่ือนไขการจอง 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 20,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิทนัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวาม
ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึว่า กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING 
LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เน่ืองจากทุกพีเรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากัด ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  
**กรุณาส่งส าเนาพาสสปอรต์และข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการย่ืนเอกสารลงทะเบียน ERFS และวีซ่า 
ทนัทีหลงัจากการช าระเงิน หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 
เดือน ณ วนักลบั และเหลือหน้าว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 2 หน้า  โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั** 

https://bit.ly/3NVFrkV


- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทั
ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท่้านใด
ไมว่่าส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรง
กบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 
โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอื

การยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปให้กบัลูกค้า 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและบรษิทัแลนดต่์างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ให้ทางบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน
ออกเดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 
 

หมายเหต ุ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา
ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัฤดูกาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่าน
จ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบร้อยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 



- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระ
ค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ
บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิทัฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง 
(เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่่านตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง
บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไมต่้องการไดร้บั
บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้าน เน่ืองจากทางบรษิทัได้ท าการจองและถูก
เกบ็ค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีที่
จ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 
 


