
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

BST-JXJ27 COUNTDOWN IN HOKKAIDO 
เที่ยวญี่ปุ่น... ฮอกไกโด ซปัโปโร โอตาร ุ5วนั 3คนื 

เทีย่วครบเกบ็ทกุไฮไลท ์พาเทีย่วทกุวนัไมม่ฟีรเีดย ์พิเศษ!! พัก ยา่นซปัโปโร 3 คนื 
พิเศษ!! ปิ้ งยา่ง Yakiniku และ เมน ูขาปู ยอดนยิมของญีปุ่่น!! 

 

โอตาร ุ  เดินเล่น คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ ร้านเคร่ืองแก้วโอตารุ และ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  
ซปัโปโร  ไหว้พระขอพร ศาลเจ้าฮอกไกโด ช้อปปิ้ งขนมขึ้นชื่อฮอกไกโด โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ  
  น่ังกระเช้าอุสุซัง Mt.Usu Ropeway ชมวิวทะเลสาบโทยะ สัมผัสวิวธรรมชาติแบบพาโนรามา  
  ชมความน่ารักของเจ้าหมีสีน ้าตาลแบบใกล้ชิดท่ี สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน  
  ตลาดปลาโจไกอิจิบะ สวนสาธารณะโอโดริ หอนาฬิกาซัปโปโร ท่ีท าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  
  OPTIONAL TOUR!! กิจกรรมขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะท่ี สโนว์โมบิลแลนด์ ซัปโปโร 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X  
น ้าหนกัสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

 

 
 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่
(บาท) 

ราคาเดก็ 
(บาท) 

พักเดี่ยว/เดนิทาง 
ทา่นเดยีว เพ่ิม (บาท) ที่นัง่ หมายเหต ุ

30 ธนัวาคม 65 – 3 มกราคม 66 
วนัหยดุปีใหม ่

45,555.- ไมม่รีาคาเดก็ 
(Infant ไมเ่กนิ 2ปี 6,000 บาท) 

7,500.-  34 

 



 

◼ FLIGHT:  
DEPARTURE:  XJ620     BKK-CTS    02.05-10.40 น. 
RETURN:          XJ621      CTS-BKK    11.55-17.50 น. 
 

 

23.00 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR 
ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า  

 
 
 
 

02.05 น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)  เที่ยวบินที่  XJ620 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบน
เคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหน่าย)  

10.40 น.  เดินทางถึง ทา่อากาศยานนวิชโิตะเซะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่น่ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าทา่นผ่านพิธตีรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
ส าคัญ!!! ประเทศญีปุ่่นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ  เดินทางสู่ ฮอกไกโด มสีถานทีท่่องเที่ยวอกีมากมายทีน่า่สนใจเพราะฮอกไกโด เปน็เกาะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณ
ทิศเหนอืสุดของญี่ปุน่ จึงมีภูมปิระเทศที่เยน็สบายตลอดทั้งป ีรวมไปถึงทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่ควรมาชม 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)  
จากนั้นพาทุกท่านไป แวะไหว้พระขอพรก่อนเที่ยวที่  ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) ตั้งอยู่ที่เมืองซัปโปโร 
(Sapporo) เรียกได้ ว่าเป็นศาลเจ้าของ
ศาสนาพุทธนิกายชินโตที่มีความเก่าแก่ไม่
เบาของเกาะฮอกไกโดเลย เพราะที่ศาลเจ้า
แห่งนี้นั้นถูกสร้างในช่วงยุคเร่ิมพัฒนา
เกาะ ไม่เพียงแค่จะมาสักการะขอพรกับ
เทพเจ้าที่ปรทับถายในศาลเจ้ามากถึง4 
องค์ แต่ด้วยความที่ตัวศาลเจ้าเองมีพ้ืนที่
เชื่อมต่อกับสวนมารุยามะท าให้ถือได้ว่าเป็น
จุดชมวิวเด็ดๆอีกแห่งหนึ่งของเมืองเลย
ทีเดียว กรณี ศาลเจ้าฮอกไกโดจัดงาน
เทศกาลปีใหม่ อาจท าให้มีการปิดถนนไม่
ส าม ารถ ใช้ ถ น น เส้ น ท างนั้ น ได้  ข อ
เปลี่ยนเป็น พาทุกท่านถ่ายภาพด้านหน้า ที่ท าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่น
แปลว่า อิฐสีแดง ก่อสร้างเมื่อปีค.ศ. 1888  เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาโดยถอดแบบมาจากอาคารท าเนียบ
รัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างจากอิฐจ านวนกว่า 2.5 ล้านก้อน ศาลาว่าการมีทางเข้า
ด้านหน้าและสามารถเดินทะลุไปยังถนนอีกสายที่อยู่ด้านหลังได้ ดังนั้นจึงเป็นหนึ่งทางผ่านที่ผู้คนในเมืองจะใช้เป็น
เส้นทางสัญจรภายในเมือง จะเห็นว่ามีผู้คนเดินขวักไขว่ตลอดเวลา อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  
ช้อปป้ิงของขึ้นชื่อฮอกไกโดที่ โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ Shiroi koibito park ไปเยือนบ้านเกิดคุกกี้ของฝาก
ชื่อดัง ขนมของฝากยอดฮิตจากฮอกไกโดนี้ผลิตโดยบริษัท Ishiya คุกกี้แผ่นบางกรุบกรอบประกบไวท์ช็อคโกแลต
หวานละมุน นอกจากสูตรคลาสสิคนี้แล้วยังมีรสชาติใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้เลือกซ้ืออีกมากมาย โดยสถานที่นี้
มาเป็นธีมปาร์คที่มาในรูปแบบสวนสนุกช็อกโกแลต อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงของที่ระลึกด้านหน้าและถ่ายภาพตามมุม
สวยๆมากมาย (ค่าทัวร์ไม่รวมการเข้าชมการผลิตด้านใน)  

วันทีห่นึ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

วันที่สอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ- ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ -   
คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ – เคร่ืองแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี                        อาหาร เที่ยง,เย็น 



 

 

พาท่านเดินทางสู่ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลอง
สายวัฒนธรรมอนัมีเสนห่์ชวนให้ค้นหา ด้วยความเป็น
เอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝ่ังคลองที่ยังคงความเป็น
ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสร้างเพ่ือให้เรือเล็ก
ล าเลียงสินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไว้ในโกดังที่อยู่
ตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญก้าวหน้าเรือใหญ่
จึงเปลี่ยนไปเข้าท่าที่ใหญ่และขนส่งเข้าโกดัง ได้ง่าย
ขึ้น ตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่านี้ จึงถูกดัดแปลง
เป็นร้านอาหารสไตลต์่างๆ และพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ 

น าท่าน เที่ยวชม ชมเครื่องแก้วโอตารุ  แหล่งท า
เคร่ืองแก้วที่มีชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงามของ
แก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่ง
เคร่ืองแก้วชื่อดังของโอตารุ และยังมีเคร่ืองแก้ว
หลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซ้ือได้ เมืองนี้มี
ชื่ อ เสียงในด้ านการท าเค ร่ืองแก้ วต่ างๆ   แล ะ 
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ล่ อ ง ด น ต รี  Otaru Music Box 
Museum ให้ท่านได้ทอ่งไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรี
และบทกวีที่แสนอ่อนหวานชวนให้น่าหลงใหล ด้วย
กล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลาย
และงดงามที่จะท าให้ท่านผ่อนคลายอย่างดี มากกว่า 
3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกท ากล่องดนตรีแบบที่ท่านต้องการได้ด้วย อิสระให้ท่านได้ท ากล่องดนตรี
น่ารักๆในแบบที่ท่านชื่นชอบด้วยตัวท่าน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)  
ที่พัก: Quintessa Hotel Sapporo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 
โรงแรมที่พักในซัปโปโรอยู่ในตัวเมือง ท่านสามารถอิสระเที่ยวชม งานSapporo White Illumination 2022-2023 
งานประดับไฟฤดูหนาวคร้ังย่ิงใหญ่แห่งเมืองซัปโปโร มีการจัดประดับไฟกว่าส่ีแสนดวงจะจุดส่องสว่างทั่วทั้งเมือง 
ตลอดหนาว หรือสถานที่ช้อปป้ิง ร้านด่ืม ร้านอาหารเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นย่านทานุกิโคจิ ย่านช้อป
ป้ิงในร่มยาวประมาณ 1 กิโลเมตร มีร้านค้าหลากห ลายประเภทขนม เคร่ืองส าอาง หรือสินค้ามือสอง และ ย่านซูซูกิโนะ 
ย่านแหล่งบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของญี่ปุ่น บาร์ ไนต์คลับ หรือร้านคาราโอเกะ  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่3) 

จากนั้นพาท่านไปช้อปป้ิงที่ ร้าน Duty free  ที่รวบรวม
สินค้าหลากหลาย มีทัง้ เคร่ืองส าอาง อาหารเสริมในราคา
พิเศษและมีชื่อเสียงที่เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศ
ญี่ปุ่น มีเช่น โฟมถ่านหินฟูเขาไฟ วิตามิน อาหารเสริม 
และครีมต่างๆ เป็นต้น จากนั้นพาทกุทา่นเดินทางไปชมวิว
ของทะเลสาบโทยะ โดยขึน้กระเช้า Mt.Usu Ropeway ใช้
เวลาเพียง 6 นาที จากสถานีต้นทางไปสู่ยอดเขา ชมวิว
อุทยานแบบพาโนรามา และเป็นจุดชมวิวทะเลสาบโทยะ 
และ ภูเขา Yotei ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นฟูจิแห่งฮ
อกไกโด ที่มีชื่อเสียงที่สุด อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพตาม
อัธยาศัย กรณี หากกระเช้า Mt.Usu Ropeway ปิด จะขอปรับไปไปขึ้นกระเช้า Moiwa แทน อยู่บริเวณ ภูเขาโมอิวะ 
(Mount Moiwa) นับเป็นหนึ่งในภูเขาเล็กๆในป่าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของใจกลางเมืองซัปโปโร ถือเป็นสถานที่ๆ
ได้รับความนิยมมากเช่นกัน 

 

 จากนั้น น าทุกทา่นเขา้ชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) ตั้งอยู่ใกล้กับ สถานีกระเช้าภูเขา
ไฟอุสุ (Usuzan Ropeway) ชมความน่ารักของเจ้าหมีสีน ้าตาล ที่นี่นั้นเป็นสถาที่เพาะพันธุ์หมีสีน ้าตาล โดยหมีของที่นี่
เค้าได้รับการดูแลและฝึกให้คุ้นเคยกับคน ท าให้ไม่มีนิสัยดุร้าย ท่านสามารถเย่ียมชมลูกหมีสีน ้าตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่าน
กระจกใส และยังมีโซนห้องสังเกตการณ์พิเศษ ”กรงมนุษย์”  ซ่ึงจะมองเห็นหมีสีน ้าตาลเดินผ่านไปมา และได้ยินเสียง
และกลิ่นของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆ ประหนึ่งว่าได้อยู่กับเจ้าหมีพวกนี้ระยะประช้ันชิด พิเศษตรงเปิดให้
นักท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารเหล่าหมีทั้งหลายด้วย ขนมปัง และแอปเป้ิล ซ่ึงเค้าจะจุดจ าหน่ายอาหารหมีให้ซ้ือกัน 
(ค่าทัวร์รวมค่าเข้าชมสวนหมี แต่ไม่รวมค่าอาหารหมี) 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)  
OPTIONAL TOUR! พาทุกท่านไปอิสระเพลิดเพลินที่ตะลุยหิมะที่  สโนว์โมบิลแลนด์ ซัปโปโร (Snowmobile Land 
Sapporo) ถือว่าเป็นลานสโนว์โมบิลที่ใหญ่ที่สุดในซัปโปโรที่นี่มีคอร์สสโนว์โมบิลที่สามารถเพลิดเพลินได้อย่างง่ายๆ มี
คอร์สให้คุณเลือกตั้งแต่คอร์สระยะสั้นที่ใช้เวลาเพียง 30 นาที ไปจนถึงคอร์ส 1 ชั่วโมงซ่ึงจะท าให้สนุกสนานกับสโนว์โม

วันที่สาม             ร้าน Duty free  -  ขึ้นกระเช้า Mt.Usu Ropeway ชมวิวทะเลสาบโทยะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน –  
             OPTIONAL TOUR! สโนว์โมบิลแลนด์ ซัปโปโร                                                        อาหาร เช้ า ,เที่ ยง
  



 

บิลได้อย่างเต็มอิม่ ขี่ไปตามเส้นทางหิมะ 90 กม. คุณจะ
ได้สัมผัสกับความยอดเยี่ยมจากความเร็วของสโนว์โม
บิลในภูเขาลึกที่มีหิมะอันหนานุ่ม หรือหากมีโอกาสดี
อาจจะได้พบกับสัตว์ป่า เช่น สุนัขจ้ิงจอก กระต่าย 
กวาง กระรอก นกหัวขวาน หรือแม้แต่นกฮูก และไม่
ต้องเป็นกังวลส าหรับผู้ที่ไม่มีอุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในการ
เล่น โดยภายในมีอุปกรณ์ให้ท่านเลือกเช่าเพ่ิมเติม 
หมวกกันน็อค , บูท และถุงมือได้  และที่นี่ยังมี พ้ืนที่
ส าหรับเด็ก ในระหว่างที่ผู้ใหญ่ก าลังสนุกสนานกับส
โนว์โมบิล เด็กๆก็สามารถเพลิดเพลินที่กับของเล่นได้ที่
โซน Snow park และในการเล่นจะมีการรักษาระยะห่าง
ระหว่างแต่ละคันและมีครูฝึกคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ที่นี่จึงเหมาะส าหรับผู้ที่เร่ิมหัดเล่น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าคอร์ส course 
Snowmobile, ค่าเข้า Snow park และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ลูกค้าสามารถจ่ายค่า Option ต่างๆได้ที่หน้างาน ราคาอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)   
●Snowmobile Tour 30 mins course 

 ราคาส าหรับ 1 ท่าน/ต่อคัน 7,000    Yen  
 ราคาส าหรับ 2 ท่าน/ต่อคัน  10,500 Yen 
  

 ●Snowmobile Tour 60 mins course 
 ราคาส าหรับ 1 ท่าน/ต่อคัน 10,000 Yen  
 ราคาส าหรับ 2 ท่าน/ต่อคัน 15,000 Yen 
  

 ●Snow Park 60 mins  1,500  Yen 
 โดยบริเวณนี้จะอุปกรณ์เคร่ืองเล่นส าหรับเด็ก ที่ราคารวมอยู่ในค่าเข้า ไม่ว่าจะเป็น Banana Boat, Snow Raft ที่

เหมือนกับการล่องแก่งบนหิมะ หรือ Snow Sled แผ่นเลื่อนลากบนหิมะ และกิจกรรมยอดฮิต Snowball Fight ศึกปา
หิมะแบบน่ารักๆของเด็กๆ 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย(ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
ที่พัก: Quintessa Hotel Sapporo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 
โรงแรมที่พักในซัปโปโรอยู่ในตัวเมือง ท่านสามารถอิสระเที่ยวชม งาน Sapporo White Illumination 2022-2023 
งานประดับไฟฤดูหนาวคร้ังย่ิงใหญ่แห่งเมืองซัปโปโร มีการจัดประดับไฟกว่าส่ีแสนดวงจะจุดส่องสว่างทั่วทั้งเมือง 
ตลอดหนาว หรือสถานที่ช้อปป้ิง ร้านด่ืม ร้านอาหารเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นย่านทานุกิโคจิ ย่านช้อป
ป้ิงในร่มยาวประมาณ 1 กิโลเมตร มีร้านค้าหลากห ลายประเภทขนม เคร่ืองส าอาง หรือสินค้ามือสอง และ ย่านซูซูกิโนะ 
ย่านแหล่งบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของญี่ปุ่น บาร์ ไนต์คลับ หรือร้านคาราโอเกะ 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่5) 

จากนั้นพาทุกท่านไปที่  ตลาดปลาโจไกอิจิบะ Jyogai 
Ichiba เป็นตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในซัปโปโร เป็น
ตลาดที่คึกคักและมากมายไปด้วยของฝากขึ้นชื่อของซัป
โปโรและผลิตภัณฑ์จากทั่วฮอกไกโด ท่านสามารถลอง
รับประทานอาหารทะเลแบบสดๆทีร้่านในราคาที่ไม่แพงสั่ง
ตรงมาจากที่ต่างๆของออกไกโดและท่านสามารถซ้ือ
อาหารทะเลและของฝากต่างๆได้ที่นี่ 
พาทุกท่านเดินทางสู่  สวนสาธารณะโอโดริ  (Odori 
Park) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซ่ึงแยกเมืองออกเป็น
สองฝ่ัง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ สวนแห่งนี้ก็จะเป็น
เสมือนแหลง่โอเอซิสของเมอืงทีเ่ตม็ไปด้วยความเขียวขจี
และดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ นอกจากจะได้ด่ืมด ่ากับ
ความร่ืนร่ืนในสวนแห่งนี้แล้วนั้น โดยสวนถูกสร้างขึ้นในปี 
ค.ศ. 1871 เพ่ือเป็นจุดแบ่งเขต ระหว่างด้านเหนือซ่ึงเป็น
ส่วนของการบริหารเมือง กับด้านใต้ซ่ึงเป็นย่านที่อยู่
อาศัย และธุรกิจต่างๆ สวนแห่งนี้ ได้กลายเป็นพ้ืนที่
พักผ่อนส าหรับประชาชน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ยอดนิยมส าหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย จากนั้นพาทุกท่าน
ไปถ่ายภาพด้านหน้า หอนาฬิกา Sapporo Clock (ค่า
ทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) หอนาฬิกาโบราณประจ า
เมืองซัปโปโรที่เป็นหนึง่ในแลนด์มาร์คส าคัญของมือง แค่
ภายนอกก็แสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่ขึงขลังที่ผ่านยุค
สมัยมาหลายกาลและเวลา เพราะที่นี่เป็นส่ิงก่อสร้าง
สไตล์ตะวันตกที่ เก่ าแก่ที่สุดของเมืองซัปโปโรด้วย 
ข้างบนยอดตึกยังมีนาฬิกาโบราณที่ยังท าหน้าที่คอย
บอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง พร้อมทั้งเสียงระฆังที่ดัง
กังวานในทุกๆ ชั่วโมงยามเพ่ือบอกเวลา อาคารหลังนี้มี
สถาปัตยกรรมเป็นอาคารไม้ที่มีหลังคาสีแดงและผนังสี
ขาวออกเหลืองในสไตล์บ้านที่นิยมในอเมริกากลางและ
อเมริกาตะวันตกในช่วงยุคบุกเบิก ถ่ายภาพดา้นหนา้ ที่ท า
การรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) 
ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง ก่อสร้างเมื่อปีค.ศ. 1888  
เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาโดยถอดแบบมา
จากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สร้างจากอิฐจ านวนกว่า 2.5 ล้านก้อน 
ศาลาว่าการมีทางเข้าด้านหน้าและสามารถเดินทะลุไปยัง
ถนนอีกสายที่อยู่ด้านหลังได้ ดังนั้นจึงเป็นหนึ่งทางผ่านที่
ผู้คนในเมืองจะใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายในเมือง จะเห็น
ว่ามีผู้คนเดินขวักไขว่ตลอดเวลา อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ
ความประทับใจตามอัธยาศัย และพาทุกท่านไปช้อปป้ิงที่ JTC Hokkaido แหล่งช้อปปลอดภาษี ที่รวบรวมสินค้าราคา
พิเศษ และมีชื่อเสียงที่เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่น เช่น โฟมถ่านหินฟูเขาไฟ วิตามิน อาหารเสริม และครีม

วันที่สี่ ตลาดปลาโจไกอิจิบะ - สวนสาธารณะโอโดริ – หอนาฬิกาซัปโปโร – ที่ท าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - JTC Hokkaido  
แหล่งช้อปปลอดภาษี -เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า The Hill of the Buddha – มิตซุย เอาท์เล็ท      

   อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 



 

ต่างๆ เป็นต้น ให้ทุกท่านสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝาก ของขึ้นชื่อของที่นี้ก็คือ โฟมล้างหน้าถ่านภูเขาไฟฟูจิ ของขึ้นชื่อ
ของประเทศญีปุ่นที่นักท่องเที่ยวส่วนมากมักซ้ือเป็นของฝาก ท าจากถ่านหินเข้มของจากภูเขาไฟญี่ปุ่น ผสมด้วย สาเก
,ลูกพลับ และ ไฮยารูลอน ช่วยขจัดส่ิงสกปรกและรักษาปัญหาผิว สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่าย และ อาหาร
เสริมของดอกเตอร์โนกุจิ ผู้ปรากฎอยู่บนธนบัตร 1,000 เยน ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2000 ประเทศญี่ปุ่นมักน าภาพบุคคล
ส าคัญพิมพ์ลงบนหนา้ธนบัตร ซ่ึง ดร.โนกุจิ ฮิเดโยะ เป็นนักวิจัยแบคทีเรียชาวญ่ีปุ่น คิดค้นยารักษาโรคมาย นท้ายสุดได้
อุทิศตนเพ่ือวิจัยโรคร้ายต่าง ๆ จนวาระสุดท้ายของชีวิต ท าใหอาหารเสริมของเขาเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงมาก   
 

เที่ยง           รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6)  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า 
The Hill of the Buddha เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่ง
ให ม่ ข อ ง ซั ป โป โรอ ยู่ ภ าย ใน พ้ื น ที่ ข อ งสุ ส าน 
Makomanai Takino Cemetery ที่ เปิ ด ให้ เช้ าชม
เมื่อปลายปี 2015 มีความโดดเด่นเนื่องจากเป็นองค์
พระพุทธรูปขนาด 13.5 เมตร หนัก 1,500 ตัน ครอบ
ไว้ด้วยโดมทรงกลมใต้ดิน ล้อมรอบไปด้วยทุ่งลาเวน
เดอร์นับแสนต้นที่จะเปลี่ยนพ้ืนที่ของเนินเขาให้เป็น
สีสันต่างๆไปไม่ซ ้ากั  นต  ลอดปีตามช่วงฤดู โดย
บริเวณสถานที่ดังกล่าวได้ รับการออกแบบโดย 
Tadao Ando สถาปนิกชื่อดังของญี่ปุ่น โดยบริเวณ
ทางเข้าจะมี  สระน ้า และอุโมงค์ความยาว 40 เมตร นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟและร้านอาหารเล็กๆ รวมทั้งรูปป้ันหิน
จ าลองของโมอายแห่งเกาะอสีเตอร์ และรูปปั้ นหินจ าลองของสโตนเฮนจ์ให้ได้ชมและเก็บภาพสวยงามได้อีกด้วย ค่าทัวร์
ไม่รวมค่าเข้า(ทางสถานที่เก็บค่าบริจาคเพ่ือใช้ท านุบ ารุงสถานที่ 300 เยน (บริจาคด้วยตัวเองหน้าทางเข้า) 
จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปป้ิงที่ มิตซุยเอาท์เล็ท Mitsui Outlet เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินค้ามากมายแบรนด์ดัง
ระดั บ โลก  แล ะแบรนด์ญี่ ปุ่ น  อ าทิ  MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE 
TESSILE ฯลฯ  เลื อก ซ้ือกระเป๋ า ไฮ ไซ  BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ  เลื อกดู
เคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น 
HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินค้าส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI 
ASOBI, HAKKA KIDS, และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย และภายในยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ส าหรับให้ท่านได้นั่งผ่อนคลาย   

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7) พิเศษ!! เมนูป้ิงย่าง yakiniku + ขาปูยอดฮิต 3 ชนิด ชนิดของปูขึ้นอยู่กับการน าเข้า
ของทางร้าน 

  
 
 

 
 

ที่พัก: Quintessa Hotel Sapporo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 
โรงแรมที่พักในซัปโปโรอยู่ในตัวเมือง ท่านสามารถอิสระเที่ยวชม งานSapporo White Illumination 2022-2023 
งานประดับไฟฤดูหนาวคร้ังย่ิงใหญ่แห่งเมืองซัปโปโร มีการจัดประดับไฟกว่าส่ีแสนดวงจะจุดส่องสว่างทั่วทั้งเมือง 
ตลอดหนาว หรือสถานที่ช้อปป้ิง ร้านด่ืม ร้านอาหารเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นย่านทานุกิโคจิ ย่านช้อป
ป้ิงในร่มยาวประมาณ 1 กิโลเมตร มีร้านค้าหลากห ลายประเภทขนม เคร่ืองส าอาง หรือสินค้ามือสอง และ ย่านซูซูกิโนะ 
ย่านแหล่งบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของญี่ปุ่น บาร์ ไนต์คลับ หรือร้านคาราโอเกะ 
 

 



 

 
 
 
 

   
 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่8)  
   เดินทางสู่ ทา่อากาศยานนวิชโิตะเซะ เพ่ือเตรียมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

11.55 น.        ออกเดินทางสู่ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ)  เที่ยวบินที่ XJ621 
                     (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหน่าย ) 
17.50 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 

 
ประกาศส าคญั: รับเฉพาะผู้มีวัตถปุระสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเทา่นัน้ ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัด

ได้ช าระให้กับสายการบินและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 14 ต.ค. 65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม 65 ที่เดินทาง
มาในรูปแบบคณะทัวร์ 
   กลุ่มสีน ้าเงิน (เส่ียงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 
- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที่สนามบินญี่ปุ่น 
- ไม่ต้องกักตัว 
- นักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ันลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี้  
1. ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ้ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   
 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง  
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2.เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจ านวน 3 เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป็นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านั้น หรือ สามารถใช้ใบรับรอง
จาก application หมอพร้อมได้  โดยวัคซีนเป็นไปตามที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรอง ทั้งหมด 7 ยี่ห้อ ได้แก่ Moderna, 
Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca, Covishield (Serum Institute of India, 
Oxford/AstraZeneca formulation), Sinopharm (Beijing) และ Sinovac สามารถฉีดแบบสูตรเดียว หรือ 3เข็ม แบบไขว้ได ้
3. ส าหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการ
เดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)   
► เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉีดไม่
ครบ เด็กจ าเป็นต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทาง 

ข้อมลูการเข้าประเทศญีปุ่่นอัพเดท ณ วันที่ 26 ก.ย. 65 อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึ้นอยูก่ับทางรัฐบาลญี่ปุน่ 
 
 
 

วันทีห่้า          ท่าอากาศยานนิวชโิตะเซะ-ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ                                                                    อาหาร เชา้ 

  



 

เง่ือนไขการให้บริการ 
► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจ านวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส าคัญ ** ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จ านวนหน้าหนงัสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   
1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ใน

โปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับ
ตามที่สายการบินเรียกเก็บ  
**กรณีท่านมคีวามประสงค์จะซ้ือน า้หนกัเพ่ิม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10 วันพร้อมช าระค่าน ้าหนัก** 
ซ้ือน ้าหนักเพ่ิม 5 กก. ช าระเพ่ิม 600  บาท / เพ่ิม10กก. ช าระเพ่ิม 1,200 บาท/ เพ่ิม20กก. ช าระเพ่ิม 3,500 บาท 

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD INSURANCE 
แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุ
ต่างๆ ซ่ึงเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษา
ในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิม
วงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์
ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้



 

บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้น
แผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตน าเก็บ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 5000 เยน /ท่าน ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความ

ประทับใจและน ้าใจจากท่าน 
7. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ลูกค้าฉีดวัคซีนไม่

ครบตามเง่ือนไขการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลีย่นห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
 



 

 


