
#10810 ทัวรญ่ีปุน ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน ลองเรือตัดนํ้าแข็ง
อิสระลานสกีชิกิไซ บิน TG
ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด หมูบานราเมง สวนสัตวอะซาฮิยามะ ลานสกี หอคอยโอคอท
สก(กรณีเรือตัดนํ้าแข็งไมสามารถวิ่งได) ลานสกีชิกิไซ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ
กลองดนตรีและเครื่องแกว อดีตอาคารที่วาการของฮอกไกโด หอนาฬิกาประจํา
เมือง สวนสาธารณะโอโดริ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - ฮอกไกโด - อาซาฮิคาวา - ตรอกราเม็ง หรือ หมูบานรา
เมน - สวนสัตวอาซาฮิยามา   

ART
ASAHIKAWA
HOTEL หรือ
เทียบเทา

3 ลานสกี - ลองเรือตัดน้ําแข็ง Garinko II มอมเบทสึ - หอคอยโอคอทสก - อิออน มอลล
อาซาฮิคาวา   

ART
ASAHIKAWA
หรือเทียบเทา

4 เมืองฟูราโน - สุนัขลากเลื่อน - คลองโอตารุ - เมืองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - เมือง
ซัปโปโร - JTC DUTY FREE   

MYSTAY
SAPPORO
หรือเทียบเทา

5 ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - มิตซุยเอาทเล็ต ฮอกไกโด
- ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

25 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62 ฿42,999 ฿42,999 ฿42,999 ฿10,900

13 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62 ฿42,999 ฿42,999 ฿42,999 ฿10,900

22 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62 ฿43,999 ฿43,999 ฿43,999 ฿10,900

27 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62 ฿43,999 ฿43,999 ฿43,999 ฿10,900

1 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62 ฿43,999 ฿43,999 ฿43,999 ฿10,900

6 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 ฿43,999 ฿43,999 ฿43,999 ฿10,900

8 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62 ฿43,999 ฿43,999 ฿43,999 ฿10,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - ฮอกไกโด - อาซาฮิคาวา -
ตรอกราเม็ง หรือ หมูบานราเมน - สวนสัตวอาซาฮิยามา

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

20.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาระหวางประเทศ ชัน้ 4 สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเขาหมายเลข 2
เคานเตอรเช็คอิน D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาท่ีรอใหการตองรับ พรอมทัง้แจกเอกสารในการเดินทางและอํานวยความ
สะดวก

23.45 น. ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเสะ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG670 

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่โมง)
ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร และรับกระเปาสัมภาระ ***สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก
เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและจับ ***

นําทานเดินทางสู อะซาฮิคาวะ (Asahikawa) เมืองใหญอันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด เดินทางสู “หมูบานราเมง” หมูบานรา
เมนอะซาฮิคาวะ โดยรวบรวมรานราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาวาทัง้ 8 รานมาอยูรวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว เสมือนหมูบาน
ราเมนท่ีรวบรวมรานดังขัน้เทพไวในท่ีเดียว และยังมีหองเล็กๆท่ีจัดแสดงประวัติความเป็นมาของหมูบานแหงน้ีใหสําหรับผูท่ี
สนใจไดมาศึกษาอีกดวย

บาย

อิสระใหทานไดลิม้ลอง ราเมงรานดัง ณ หมูบานราเมง

นําทานชม สวนสัตวอะซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตวท่ีมีชื่อเสียงในแถบรอบนอก ของเมืองอะซาฮิกาวะ ซ่ึง
ทางสวนสัตวอนุญาตใหผูเขาชมไดเขาชมสัตวนานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณท่ีไมเหมือนสวนสัตวแหงอ่ืน

ค่ํา
้



 หมายเหตุ สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและ
จับ ***

อิสระใหทานไดลิม้ลอง ราเมงรานดัง ณ หมูบานราเมง

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู ป้ิงยางยากินิกุ

พักท่ี ART ASAHIKAWA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ

ฮอกไกโด

อาซาฮิคาวา

ตรอกราเม็ง หรือ หมูบานราเมน

 เชา

ทาอากาศยานชิโตะเซะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ใหบริการดานการ
คมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
ในฮอกไกโด และเป็นสนามบินท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

ฮอกไกโดเป็นเกาะทางเหนือสุดของประเทศ ใหญเป็นอันดับท่ีสองรองจากเกาะฮอนชู
เมืองหลักของเกาะฮอกไกโดคือซัปโปโร เป็นศูนยกลางในดานตางๆ ไมวาจะเป็นดาน
ธรรมชาติ พิพิธภัณฑท่ีรวบรวมประวัติศาสตรความเป็นมาของฮอกไกโดในดานตางๆไว
ดวยกัน ออนเซ็น และท่ีพลาดไมได คืออาหารการกิน เพราะเป็นเมืองท่ีเป็นเกาะ จึงมี
แหลงอาหารทะเลนานาชนิดท่ีสงตอไปยังท่ัวประเทศอีกดวย

เมืองอาซาฮิกาวามีขนาดใหญเป็นอันดับสองรองจากซัปโปโร เมืองอาซาฮิกาวาไดชื่อวาเป็น
หลังคาของฮอกไกโดและเป็นเมืองท่ีหนาวท่ีสุดแหงหน่ึงของญีป ุนอีกดวย สถานท่ีทอง
เท่ียวในเมืองสวนใหญจึงเกี่ยวของกับความเย็น

เป็นแหลงรวบรวมรานราเมนดังๆท่ีเปิดมาตัง้แตปี 1951 สองขางทางเป็นรานราเมนเล็กๆ
ท่ีมีท่ีน่ังเพียง 10 กวาท่ี รสชาติของราเมนมีความหลากหลาย ซ่ึงซัปโปโรเป็นตนกําเนิด
ของมิโซะราเมน(Miso Ramen)น่ันเอง นอกจากในตรอกน้ีแลวยังมีรานราเมนอ่ืนๆท่ี
เปิดอยูในตรอกเย้ืองกัน โดยทําเป็นท่ีเดินผานลอดตึก เรียกวา “ตรอกราเมนใหม” ราเมน
หรือราเม็งของอาซาฮิกาวามีรสชาติท่ีเป็นเอกลักษณและไดรับการกลาวถึงกันมาก บริเวณ
น้ีมีรานราเมนชื่อดัง 8 รานท่ีแสดงฝีมือการปรุงใหลูกคาไดลิม้ลองและยังมีเรื่องราวความ
เป็นมาของราเมนจัดแสดงใหชม

สวนสัตวอาซาฮิยามา บาย

เป็นสวนสัตวเมืองหนาวท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด บรรดาสัตวท่ีอยูภายในสวนสัตวจะไดอยูภายใต
สภาพแวดลอมท่ีเป็นธรรมชาติเพ่ือใหสัตวไดแสดงพฤติกรรมของเขาออกมาไดโดยไมทําให
สัตวเกิดอาการเครียด สัตวบางชนิดจะถูกปลอยใหเดินออกมาอยางเป็นอิสระนักทองเท่ียว
ท่ีไปเยือนจึงสามารถสัมผัสกับสัตวไดอยางใกลชิดและถายรูปเป็นท่ีระลึก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูป้ิงยางยากินิกุ

 ART ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 ลานสกี - ลองเรือตัดน้ําแข็ง Garinko II มอมเบทสึ - หอคอย
โอคอทสก - อิออน มอลล อาซาฮิคาวา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําคณะเดินทางไปยัง เมืองมอนเบ็ทสึ (Monbetsu) เป็นเมืองท่ีอยูติดกับ ทะเลโอคอทสก (Okhotsk Sea) ซ่ึงในชวงฤดู
หนาวทานจะสามารถชม ธารน้ําแข็ง (Drift ice) จะปรากฏขึน้แคในบริเวณอารกติก และแอนตารกติกเซอรเคิลเทาน้ัน

เดินทางสู ลานสกี อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ บนลานสกี ทัง้ Sled Snow board หรือ ถายรูปเป็นท่ีระลึก
(ราคาไมรวมคากิจกรรม – คาเชาอุปกรณตางๆ)

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร

นําทาน ลองเรือตัดน้ําแข็ง (Garinko II) เป็นไฮไลทหน่ึงของเมืองมอนเบ็ทสึ เรือ Garinko II สีแดงจะว่ิงตัดทะเลน้ําแข็ง
ออกไปนอกชายฝ่ังทะเลโอคอทสก นําทานชมกอนน้ําแข็งท่ีลอยมาจากขัว้โลกเหนือ Drift Ice ในชวงปลายฤดูหนาวเดือน
กุมภาพันธ-มีนาคม

กรณีสภาพอากาศไมดี เรือตัดน้ําแข็งไมสามารถว่ิงได นําทานไปท่ี หอคอยโอคอทสก (Okhotsk Tower) ซ่ึงเป็นหอคอยท่ี
ย่ืนออกไปในทะเล

ชัน้ท่ี 1 Okhotsk Hall จัดแสดงความเป็นมาของหอคอยแหงน้ี

ชัน้ท่ี 2 Observation Hall จัดแสดงเกี่ยวกับทะเลโอคอทสก และสิ่งมีชีวิตในทะเลน้ําแข็ง

ชัน้ท่ี 3 Panorama Hall เป็นหองสําหรับชมวิวแบบ 360 องศา

ชัน้ B1 Aqua Gate ลงไปใตทะเลลึก 7.5 เมตร เพ่ือชมสัตวทะเลในอวาเรี่ยมเล็กๆ และมีชองหนาตางท่ีมองเห็นสภาพใต
ทะเล

จากน้ันนําทานอิสระชอปป้ิงท่ี อิออน มอลล (Aeon Mall) เป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ
ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชัน่ อาหารสดใหม และ
อุปกรณภายในบาน

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา ภายในศูนยอาหารของอิออน มอลล

พักท่ี ART ASAHIKAWA หรือระดับเดียวกัน

ลานสกี
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ใหทานได ทํากิจกรรมกลางแจงตางๆ ทานจะไดสัมผัสประสบการณใหมกับ “หิมะ” อัน
ขาวโพลน ใหทานไดสนุกสนานกับกระดานเล่ือน ท่ีไหลลงมาจาก เนินเขาหิมะ หรือทาน
ใดสนใจจะลองเลนสกี ก็สามารถเชาชุด และอุปกรณได อิสระตามอัธยาศัย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 4 เมืองฟูราโน - สุนัขลากเล่ือน - คลองโอตารุ - เมืองโอตารุ -
พิพิธภัณฑกลองดนตรี - เมืองซัปโปโร - JTC DUTY FREE

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ํา ภายในศูนยอาหารของอิออน มอลล

ลองเรือตัดนํ้าแข็ง Garinko II มอมเบทสึ

หอคอยโอคอทสก

อิออน มอลล อาซาฮิคาวา

จําเป็นตองสํารองท่ีลวงหนา เพ่ือชมธารน้ําแข็งท่ีทาเรือ Monbetsu เมื่อตองเจอกับธารน้ํา
แข็งจํานวนมาก เรือ Garinko-go II จะใชสวานขนาดยักษตัดธารน้ําแข็งเหลาน้ันใหพน
ทาง ความสนุกตื่นเตนอยูตรงท่ียามท่ีเรือชนเขากับน้ําแข็งแลวผลักน้ําแข็งเหลาน้ันออก
ไป และถาคุณอยากเห็นภาพท่ีใกลขึน้ก็สามารถไปดูไดท่ีหองโดยสารดานหนาบนชัน้หน่ึง
ของเรือ

สรางเป็นหอกลมตัง้ย่ืนออกไปในทะเล ตรงทาเรือมอนเบ็ทสึ บริเวณเดียวกันกับทาท่ีจะ
ลงเรือตัดน้ําแข็ง จากหอคอยแหงน้ีนักทองเท่ียวสามารถมองดูทะเลน้ําแข็งไดทัง้จากดาน
บนและดานลางสภาพทะเลน้ําแข็งจากใตน้ํา แบงออกเป็น 4 ชัน้ (รวมชัน้ใตน้ํา)

หางอิออนหนาสถานีอาซาฮีคาวา สะดวกสบาย หาของกินงาย มีรานคา, Supermarket,
Food court และโรงภาพยนตอยูภายใน ท่ีน่ีมีสินคามากมายใหเลือกชอปป้ิง และ
ซุปเปอรมารเก็ต ขนาดใหญ

 คํ่า  ART ASAHIKAWA หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําคณะเดินทางสู เมืองฟุราโน (Furano) เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมีอากาศเย็นและแหงประกอบ กับดินแถบน้ันเป็นดินภูเขาไฟ
จึงเหมาะแกการเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม แตในชวงเวลาท่ีเป็นหิมะก็จะเป็นลานหิมะขนาดใหญ นํา
ทาน ชม “สุนัขลากเล่ือน” ณ ลานสกีหิมะขาวโพลน ใหทานถายรูปกับสุนัขลากเล่ือน ฟรี!!! (ไมรวมคากิจกรรมตางๆ)

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร

นําทานชม คลองโอตารุ สัญลักษณของเมืองโอตารุท่ีไดรับความนิยมถายภาพ มีฉากหลังเป็นหลังคาอาคารกออิฐแดง อิสระให
ทานรูปเป็นท่ีระลึก

จากน้ันอิสระใหทานเดินเลนชมเมืองโอตารุตามอัธยาศัย เชน พิพิธภัณฑกลองดนตรีและเครื่องแกว ท่ีรวบรวมกลองดนตรี
และเครื่องแกวอันงดงามและหายากไวมากมาย ทานสามารถเลือกซ้ือและเลือกชมสินคาพ้ืนเมืองงานฝีมือตางๆ รานขายขนมอบ
ตางๆ ท่ีทานสามารถชิมตามใจชอบโดยเฉพาะราน KITAKARO ซ่ึงมีขนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหมๆ ใหอรอยจนลืมอวนกันเลย
ทีเดียว และเหมาะท่ีจะซ้ือของฝากเป็นอยางดี และยังมีอีกหน่ึงรานท่ีทานตองมีเวลากับรานน้ี คือราน LeTAO รานชีสเคกแสน
อรอย

นําทานเดินทางสู เมืองซัปโปโร

้



นําทานสู JTC DUTY FREE ชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีตางๆ ตามอัธยาศัย

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ บุฟเฟตชาบู ขาปู

พักท่ี MYSTAY SAPPORO หรือ ระดับเดียวกัน

เมืองฟูราโน

สุนัขลากเลื่อน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มีภูมิทัศนแบบชนบทท่ีงดงาม ในเดือนกรกฎาคมเป็นชวงเวลาท่ีดีท่ีสุดในการชมทุงดอก
ลาเวนเดอร และในชวงฤดูหนาวเมืองแหงน้ีจะเปล่ียนเป็นท่ีนิยมสําหรับเลนสกีเน่ืองจาก
เป็นอีกเมืองท่ีมีหิมะลงพอสมควร

เป็นพาหนะในพ้ืนท่ีท่ีปกคลุมไปดวยน้ําแข็งและหิมะโดยใชสุนัขฮักกีล้ากรถเล่ือน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

คลองโอตารุ

เมืองโอตารุ

พิพิธภัณฑกลองดนตรี

 บาย

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาท่ีถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา น้ําในคลองใส
สะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับขอบฟาก็จะสะทอนภาพออก
มาเป็นเงาท่ีดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด เมืองโอตารุเป็นแหลงวัตถุดิบ
ทางทะเลท่ีมีคุณภาพ

พิพิธภัณฑกลองดนตรี หรือ Otaru Orgel Emporium ท่ีน่ีเป็นแหลงรวบรวมกลอง
ดนตรีสารพัดรุปแบบ หลากหลายสไตล ลักษณะเป็นอาคารเกาแก 3 ชัน้ ภายนอกถูก
สรางขึน้จากอิฐแดง และโครงสรางภายในทําดวยไม โดยไดรับอิทธิพลจากชาวยุโรปท่ีเขามา
ตัง้รกรากท่ีน่ีในสมัยกอน จนในปัจจุบันกลายมาเป็นแหลงผลิตกลองดนตรีท่ีมีอายุรอย
กวาปีท่ีโดงดังท่ีสุดของญ่ีป ุนเลยก็วาได



วันท่ี 5 ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ -
มิตซุยเอาทเล็ต ฮอกไกโด - ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - ทา
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เมืองซัปโปโร

JTC DUTY FREE

เมืองซัปโปโร เมืองเอกบนฮอกไกโดซ่ึงมีขนาดใหญเป็นอันดับ 5 ของญ่ีป ุน แมในเมืองซัป
โปโรจะไมมีสถานท่ีทองเท่ียวมากมายนักแตในฤดูหนาวท่ีน่ีจะมีการจัดเทศกาลน้ําแข็งท่ี
ใหญท่ีสุดในญ่ีป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็งฝีมือดีจากท่ัวโลกเดินทางมาแสดงฝี
ไมลายมือใหไดเห็นกัน

แหลงชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีตางๆ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ บุฟเฟตชาบู ขาปู

 MYSTAY SAPPORO หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานชมอดีตอาคารท่ีวาการของฮอกไกโด (ตึกอิฐแดง) เป็นตึกสไตลนีโอบารอค มีลักษณะพิเศษท่ีมีหลังคายอดแหลมและ
กรอบหนาตางเป็นเอกลักษณ เปรียบเสมือนอนุสาวรียการบุกเบิกของฮอกไกโด ปัจจุบันไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ

จากน้ันผานชม หอนาฬิกาประจําเมือง (CLOCK TOWER) เป็นหอนาฬิกาท่ีดํารงอยูในฐานะสัญลักษณของซัปโปโร
ปัจจุบันถือเป็นหอนาฬิกาท่ีเกาแกท่ีสุดของญ่ีป ุน และเป็นสถานท่ีนักทองเท่ียวท่ัวโลกรูจัก และนิยมถายรูปเป็นท่ีระลึก

นําทานไปยังบริเวณสวนสาธารณะโอโดริ (Odori Promenade) ซ่ึงเป็นสวนหยอมขนาดใหญ บริเวณเกาะกลางมีสวน
หยอมขนาดใหญ และยังเป็นท่ีตัง้ของหอคอยสงสัญญาณซัปโปโร

นําทานเดินทางสู MITSUI OUTLET PARK เอาทเลทซ่ึงเปิดตัวเป็นครัง้แรกในฮอกไกโด เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุก
คนตัง้แตแบรนดชัน้นําจากตางประเทศ สินคาแฟชัน่หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกีฬาและกิจกรรมกลางแจงและสินคาท่ัวไป
ประกอบดวยแบรนดดังถึง 130 แบรนด นอกจากน้ีภายในหางยังมีศูนยอาหารขนาดใหญท่ีจุได 650 ท่ีน่ัง

บาย

อิสระอาหารเท่ียง ณ มิตซุยเอาทเลตเพ่ือใหทุกทานไดชอปป้ิงไดอยางเต็มท่ี

นําทานเดินทางสูสนามบินชิโตเสะ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ สัมภาระ

ค่ํา

18.00 น. ออกเดินทางจากเมืองซัปโปโร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทย เท่ียวบินท่ี TG681 (ใชระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 6.30 ชัว่โมง) *บริการอาหารรอน และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

23.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ อิสระอาหารเท่ียง ณ มิตซุยเอาทเลตเพ่ือใหทุกทานไดชอปป้ิงไดอยางเต็มท่ี

*บริการอาหารรอน และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด

หอนาฬิกาซัปโปโร

สวนโอโดริ

มิตซุยเอาทเล็ต ฮอกไกโด

เป็นอาคารสีแดงอิฐ สรางในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญแหงหน่ึงในไมกี่อาคารของ
ญ่ีป ุนในสมัยน้ัน ภายในตกแตงอยางหรูหรา ดานหนามีสัญลักษณดาวหาแฉก ธงรูปดาว
เจ็ดแฉก และสวนหยอมท่ีรมรื่น เรียงรายดวยตนซากุระ และตนแปะกวย อาคารแหงน้ี
เคยเป็นท่ีทําการรัฐบาลทองถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดใหประชาชนเขาชม
หองทํางานตางๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ

หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นสถานท่ีทองเท่ียวซ่ึงเป็นอาคารท่ีสรางขึน้จากไม ตัง้อยูในเขตจูโอ
เมืองซัปโปโร ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกัน เป็นอาคารทรงตะวันตกแหงหน่ึง ใน
จํานวนนอยท่ีหลงเหลืออยูในเมืองน้ี ทําใหรูจักในฐานะสัญลักษณของเมือง

สวนสาธารณะท่ีตัง้อยูใจกลางถนนดวยความยาว 1.5 กิโลเมตร สวนโอโดริเป็นสวน
สาธารณะท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแหงหน่ึงในญีป ุน แตลักษณะท่ัวไปจะดูคลายกับเป็นเกาะ
กลางถนนขนาดใหญอันเป็นตัวแบงเขตเมืองออกเป็นฝ่ังเหนือและฝ่ังใต ในชวงตนเดือน
กุมภาพันธสวนแหงน้ีถูกใชเป็นหน่ึงในสถานท่ีจัดแสดงผลงานแกะสลักน้ําแข็งจากฝีมือ
ชางแกะสลักจากท่ัวโลก

เป็นหางสรรพสินคารูปแบบ outlet mall ขนาดใหญท่ีสุดในฮอกไกโด ใกลสนามบิน
New Chitose ภายในหางมีรานคาแบรนดตางๆกวา 128 ราน รวมถึงรานคาปลอดภาษี
ศูนยอาหารขนาดใหญจุ 650 ท่ีน่ัง และรานจําหนายสินคาพ้ืนเมืองและสินคาจากฟารม
ทองถิ่นประจําฮอกไกโด

ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ บาย

ทาอากาศยานชิโตะเซะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ใหบริการดานการ
คมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
ในฮอกไกโด และเป็นสนามบินท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชัว่โมง อาทิเชน เริ่ม
งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ตองถึงโรงแรมเรียบรอยแลว) การใหบริการในแตละวัน ไมสามารถเพ่ิมเวลาการใชรถบัสได ทัง้น้ี
มัคคุเทศกและพนักงานขับรถจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ขึน้อยูกับสภาพการจราจร ณ วันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก

- การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูเดินทาง 30 ทานขึน้ไป ถาจํานวนผูเดินทางไมครบตามจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคา หรือยกเลิกการเดินทาง 

- กรณีทานมีการเดินทางดวยตัว๋เครื่องบินภายในประเทศตองรบกวนแจงใหกับเราทราบ ณ วันท่ีจองทัวร หากไมมีการแจงเรื่องไว
จะไมสามารถเรียกรองคาเสียหายท่ีเกิดขึน้จากตัว๋เครื่องบินดังกลาวได

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีสนามบินทุกแหง และภาษีตัว๋ทุกชนิดเพ่ิม หากสายการบินปรับขึน้กอนวันเดินทาง

- หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตัว๋เครื่องบินขากลับซ่ึงยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินได 

- บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

- รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม

- การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพักทัง้น้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได

- สภาพการจราจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือวันเสาร-อาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทอง
เท่ียวและชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศกและคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผู
เดินทางในบางครัง้ท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรมตามท่ีเรียนเสนอ

- การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุนตามกฎหมายของสามารถใหบริการวันละ 10 ชัว่โมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสมทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลัก

จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  

- คาบริการท่ีทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบ
เหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการท่ีระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 

- หากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได คณะทัวรทานอ่ืนๆ รวมถึงไกดจะ
ไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได จําเป็นตองออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว แตทางตัวแทนบริษัทฯ จะทําหนาท่ีประสานงานและ
เจาหนาท่ีจะทําการติดตอชวยเหลือทานเป็นระยะ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย เชน การยกเลิกหรือลาชาของสายการบิน,
อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีตาง ๆ ท่ีเกิดเหนืออํานาจควบคุมของบริษัท

- บริษัทฯ จะทําหนาท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของ
สัมภาระระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาว 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตางๆ ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและ
คํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเป็นสําคัญ

- เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทัง้หมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ แลว 
 

การชําระเงิน
- กรุณาจองทัวรลวงหนากอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชัว่โมง หลังจากสงเอกสารจองทัวร

- สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ และไมคืนคามัดจําทัวร
เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตัว๋เครื่องบิน

- หากทานท่ีตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุก
ครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึน้

- หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชัว่โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 
 



อัตรานี้รวม:
- ตัว๋เครื่องบินไป-กลับ ตามเสนทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชัน้ทัศนาจร) รวมทัง้

คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร และคาธรรมเนียมน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บ 

- คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดระบุไวในรายการ

- โรงแรมท่ีพักตามระบุไวในรายการ หรือในระดับเดียวกัน 

- คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (กรณีเสียชีวิต) วงเงิน 500,000 บาท (คารักษาพยาบาล) **
ไมรวมประกันสุขภาพ ** 
 

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืมในหองพัก เป็นตน

- คาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษัทจัดให ในรายการทัวร

- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

- คาทําหนังสือเดินทาง / ตอหนาเลมหนังสือเดินทาง

- คาเปล่ียนแปลงตัว๋เครื่องบิน สําหรับผูท่ีไปและ/หรือกลับ ไมพรอมพรอมคณะ (สอบถามคาใชจายกับเจาหนาท่ี)

- คาธรรมเนียมในกรณีกระเปาสัมภาระมีน้ําหนักเกินกวาท่ีทางสายการบินกําหนด หรือมีขนาดใหญเกินกวาขนาดมาตรฐาน

- คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทไดออกตัว๋ไปแลว

- คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครัง้ (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืน
วีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

- คาธรรมเนียมทิปไกดและคนขับรถ 1,500 บาท/ทาน ตลอดการเดินทาง (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
 

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 

เอกสารท่ีลูกคาตองเตรียมไปวันเดินทาง 
จากการท่ีรัฐบาลญ่ีป ุน ประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศ ซ่ึงมีผลใชบังคับตัง้แตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ผูท่ีจะเขาประเทศไดน้ัน จะตอง
ผานการพิจารณาจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองกอนจึงจะสามารถเขาประเทศได (เชนเดียวกับผูท่ีย่ืนขอวีซากับทางสถานทูตฯ) ทางเจา
หนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงคในการเขาประเทศ หรือขอตรวจเอกสารท่ีนํามา เชน ตัว๋เครื่องบินขากลับ หรือเอก
สารอ่ืนๆ สําหรับรายละเอียดของเอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาไดแก

(1)  ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ เตรียมให)

(2)  สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวางท่ีพํานักในญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต) 

(3)  ชื่อ-ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน เชน โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯ เตรียมให) 

(4)  กําหนดการเดินทาง ในชวงระยะเวลาท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ เตรียมให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน   (สําหรับกรณีการเขาประเทศดวยมาตรการยกเวนวีซา)

(1)  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูอยางนอย 6 เดือน

(2)  กิจกรรมใด ๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย แลเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสัน้

(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

(4)  เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

หมายเหตุ
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ **

่ ้ ้



ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับและมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท ตอทริป ตอลูกคาผูเดินทาง 1 ทาน ทัง้น้ีรวมไป
ถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมเกิน 2 ปี (INFANT) ขออนุญาตเก็บทิปท่ีสนามบินในวันเช็คอิน.

* * ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร 

* * หากทานมีความจําเป็นจะตองซ้ือตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท่ียวบินเพ่ือ
ยืนยันกับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจองและขอความกรุณาใหทานซ้ือตัว๋เครื่องบินประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได อัน
เน่ืองมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเป็นการยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเท่ียวบินรวม
กัน ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือ
จะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็นเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทัง้สิน้ อน่ึง บริษัทฯ จะคอนเฟิรมกรุปประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความ
ไมสะดวก

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตัว๋เครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ พรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําคาใชจาย
สวนตางท่ีสายการบินและบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดลําดับท่ีน่ัง ทางสายการบินจะเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่ และหากเป็นกรณีการเดินทางท่ีบริษัทฯตองทําการวางการันตีคามัดจําหรือซ้ือขาดแบบมี

เงื่อนไข และหรือเท่ียวบินเหมาลํา CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศ  เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง
ทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไม
คืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้


