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     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ-ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ 
TG670 23.45-08.30+1 

   - 

2 ชโิทเซ-่อะซาฮกิาวะ-หมูบ่า้นราเมง-สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ
โซอนุเคยีว (Onsen) 

   SOUNKYO GRAND        
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

3 น ้าตกรวิเซ-กงิกะ-มอนเบท็ส-ึลอ่งเรอืตดัน ้าแข็ง “Garinko 
II” อะซาฮกิาวะ-ออิอน มอลล ์

   ART ASAHIKAWA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 ลานสกชีกิไิซ-เมอืงทา่โอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี
เมอืงซปัโปโร 

   MYSTAY HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 ศาลาวา่การ-หอนาฬกิา-สวนโอโดร-ิตลาดปลาโจไก 
มติซยุเอา้ทเ์ลท-ทานูกโิคจ-ิซซูกูโินะ 

   MYSTAY HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 ซปัโปโร (ชโิทเซ)่-กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  
TG671 10.30-15.30 

   - 
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หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนั
กบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนั
เนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิ
รวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการ
บนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทั
ฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯจะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขอ
อภยัในความไมส่ะดวก 
 

วนัที ่1 กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ
20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาระหวา่งประเทศช ัน้4 สนามบนิสวุรรณภมูปิระตู

ทางเขา้หมายเลข 2 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทรอให ้
การตอ้งรับ พรอ้มทัง้แจกเอกสารในการเดนิทางและอ านวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเซ ่โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG670  
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ชัว่โมง)  

 
 
 
 
 

 
 

วนัที ่2 ชโิทเซ-่อะซาฮกิาวะ-หมูบ่านราเมง-สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ-ออิอน มอลล ์
08.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิชโิทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น 

เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง) ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร และรับกระเป๋าสมัภาระ 
***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั *** 

 น าท่านเดนิทางสู ่อะซาฮกิาวะ (Asahikawa) เมอืงใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด รอง
จากเมอืงซัปโปโร เป็นเมอืงหนึง่ในบรเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมอืงแหง่นี้อดุมไป
ดว้ยแมน่ ้าล าธารหลายสายและลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา และยังเป็นเมอืงทีห่นาวทีส่ดุของญีปุ่่ น 
แลว้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเมง เป็นหมูบ่า้นทีร่วมรา้นราเมนชือ่ดังของเมอืงจ านวน 8 
รา้นไวภ้ายในหมูบ่า้นแหง่นี้ ซ ึง่มปีระวัตคิวามเป็นมาอันยาวนานตัง้แตห่ลังสงครามโลกครัง้ที ่
2 โดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีน และเปิดหมู่บา้นราเมนขึน้ในปี 1996 เพื่อ
เผยแพร่อาหารที่เป็นความภาคภูมิใจของเมืองอะซาฮิกาวะใหเ้ป็นที่รู จั้กในวงกวา้ง 
นอกจากนัน้ภายในบรเิวณหมู่บา้นยังมศีูนยก์ารคา้ และศาลเจา้เพือ่ใหคู้่รักมาขอพรเพื่อให ้
ชวีติคูร่อ้นแรงเหมอืนน ้าซปุและยนืยาวเหมอืนเสน้บะหมีจ่ากเทพเจา้ 2 องค ์

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ หมูบ่า้นราเมง (1) 
น าท่านชม สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตวท์ีม่ชี ือ่เสยีงในแถบรอบ
นอกของเมอืงอะซาฮกิาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้
ชมสัตวน์านาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมอืนสวนสัตวแ์ห่งอืน่ ๆ 
ไฮไลท ์ไดแ้ก ่อโุมงคแ์กว้ผา่นสระวา่ยน ้าของเหลา่เพนกวนิ  และโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยูต่รง
กลางของโซนหมีขัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน ในส่วนของ
นทิรรศการจะแสดงเกีย่วกับสตัวป่์าพืน้เมอืงของฮอกไกโด เชน่ กวาง นกอนิทร ีเครน หมาป่า 
และสัตวอ์ืน่ ๆ จากท่ัวทุกมุมโลก เช่น หมขีัว้โลก ลงิ แมวใหญ่ และยรีาฟ จากนั้นน าท่าน
เดนิทางสู ่ โซอนุเคยีว (Sounkyo Hot Spring) เป็นเมือ่ทอ่งเทีย่วรสีอรท์น ้าพรุอ้นออนเซน 
ตัง้อยู่ทางทศิเหนือของ อุทยานแห่งชาตไิดเซสซึัง (Daisetsuzan National Park) ซึง่เป็น
พืน้ทีใ่นหบุเขาแคบ ขนาบขา้งดว้ยป่าหนา้ผาสงู 100 เมตร และมศีนูยบ์รกิารประจ าหมู่บา้น 
หอ้งอาบน ้าออนเซนหลายแห่ง และน ้าตก 2 แห่งทีส่วยงาม นอกจากนี้ยังเป็นจุดเริม่ตน้ใน
การเดนิป่าทีใ่กลก้ับ ภเูขาคโุรดาเกะ (Mount Kurodake) อกีดว้ย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม (2) 
พกัที ่SOUNKYO GRAND หรอืระดบัเดยีวกนั  
อสิระใหท้า่นอาบน า้แรร่วมแบบญีปุ่่ น (ออนเซน) 
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วนัที ่3 น า้ตกรวิเซ-น า้ตกกงิกะ-มอนเบ็ทส-ึลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง “Gainko II” 
  อะซาฮกิาวะ-ออิอน มอลล ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 
น าท่านชม น า้ตกรวิเซ และน ้าตกกงิกะ น ้าตกสองสายทีไ่หลจากบนภเูขาลงมาทีผ่าเป็นริว้
สวยงาม น ้าตกทัง้สองสายตัง้อยูห่า่งกันเพยีง 300 เมตร สามารถสงัเกตเห็นไดง้า่ย น ้าตกรวิ
เซ ซึง่ถกูเรยีกวา่เป็น “น ้าตกแหง่ดาวตก” เพราะสายน ้าเสน้ใหญไ่หลลงมาจากซอกผา เวลา
ถูกแสงอาทติยจ์ะแลดคูลา้ยดาวตก เคยีงคูก่ับน ้าตกกงิกะ หรอื “น ้าตกแหง่แมน่ ้าสเีงนิ” ซึง่
ในชว่งฤดหูนาวน ้าตกทัง้สองสายนี้จะกลายเป็นน ้าแข็ง รูปร่างแปลกตา แลว้น าคณะเดนิทาง
ไปยัง เมอืงมอนเบ็ทส ึ(Monbetsu)  เป็นเมอืงทีอ่ยูต่ดิกับ ทะเลโอคอทสก ์(Okhotsk Sea) 
ซึง่ในช่วงฤดูหนาวท่านจะสามารถชม ธารน ้าแข็ง (Drift ice) จะปรากฏขึน้แค่ในบริเวณ
อารก์ตกิ และแอนตารก์ตกิเซอรเ์คลิเทา่นัน้ แตส่ าหรับญีปุ่่ นทา่นสามารถเห็นธารน ้าแข็งไดใ้น
ฤดหูนาวของฮอกไกโด เชญิชมธารน ้าแข็งทีป่กคลมุพืน้ผวิมหาสมทุรอันกวา้งใหญไ่พศาล  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (4) 
น าท่าน ล่องเรอืตดัน า้แข็ง (Garinko II) เป็นไฮไลท์หนึ่งของเมืองมอนเบ็ทส ึเรือ 
Garinko II สแีดงจะวิง่ตัดทะเลน ้าแข็งออกไปนอกชายฝ่ังทะเลโอคอทสก ์น าท่านชมกอ้น
น ้าแข็งทีล่อยมาจากขัว้โลกเหนือ Drift Ice ในชว่งปลายฤดูหนาวเดอืนกุมภาพันธ-์มนีาคม 
เดมิเรอืนี้ใชเ้พือ่ส ารวจน ้ามันในรัฐอลาสกา้ เริม่น ามาใชเ้ป็นกจิกรรมท่องเทีย่วตัง้แตปี่ 2004 
(การลอ่งเรอืแตล่ะรอบใชเ้วลา 45 นาท-ี1 ชัว่โมง)  
กรณีสภาพอากาศไม่ดี เรือตัดน ้าแข็งไม่สามารถวิง่ได ้น าท่านไปที่ หอคอยโอคอทสก์
(Okhotsk Tower) ซึง่เป็นหอคอยทีย่ืน่ออกไปในทะเล ตรงท่าเรอืมอนเบ็ทส ึจากหอคอย
แห่งนี้นักท่องเที่ยวสามารถมองดูทะเลน ้าแข็งไดทั้ง้จากดา้นบนและดา้นล่างสภาพทะเล
น ้าแข็งจากใตน้ ้า แบ่งออกเป็น 4 ชัน้ (รวมชัน้ใตน้ ้า) คอื ช ัน้ที ่1 Okhotsk Hall ทางเขา้
เชือ่มกับท่าเรอื จัดแสดงความเป็นมาของหอคอยแห่งนี้ และมรีา้นขายของทีร่ะลกึ ช ัน้ที ่2 
Observation Hall จัดแสดงเกีย่วกับทะเลโอคอทสก์ และสิง่มชีวีติในทะเลน ้าแข็ง เชน่ ตัว 
คลโิอเนะ เครือ่งมอืวทิยาศาสตรท์ีใ่ชส้ ารวจเกีย่วกับทะเลน ้าแข็ง ช ัน้ที ่3 Panorama Hall 
เป็นหอ้งส าหรับชมวิวแบบ 360 องศา ในวันที่ฟ้าโปร่งสามารถมองเห็นวิวไดไ้กลถึง
คาบสมทุรชเิรโตโกะ และ ช ัน้ B1 Aqua Gate ลงไปใตท้ะเลลกึ 7.5 เมตร เพือ่ชมสตัวท์ะเล
ในอวาเรีย่มเล็กๆ และมชีอ่งหนา้ตา่งทีม่องเห็นสภาพใตท้ะเล ณ ขณะนัน้อกีดว้ย  
จากนัน้น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่ออิอน มอลล ์(Aeon Mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมู่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่ น  มีรา้นคา้ที่
หลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์ภายในบา้น 
นอกจากนี้ยังมีร า้นเสื้อผา้แฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, 
Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึง่บางรา้นไม่ตอ้งเสยี
ภาษีสนิคา้ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิส่วนรา้นอาหารก็มใีหเ้ลอืกมากมายจ าหน่าย
อาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศนูยอ์าหารบรกิาร 

เย็น อสิระอาหารค า่ ภายในศนูยอ์าหารของออิอน มอลล ์
 พักที ่ART ASAHIKAWA หรอืระดบัเดยีวกนั 
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วนัที ่4 ลานสกชีกิไิซ-โอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร-ีJTC DUTY FREE-ซปัโปโร 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (5) 

น าคณะเดนิทางสู ่ลานสกชีกิไิซ (Shikisai no oka) เนนิทีร่าบกวา้งใหญ่ทีม่โีรลคงุและโรล
จัง เป็นหุ่นฟางขนาดใหญ่ ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของลานสกแีห่งนี้ ท่านสามารถสนุกสนานกับ
ลานกจิกรรมทีม่บีรกิารอยูท่ีน่ี่ ทัง้แบบ Snow Raft เรอืยางขนาดใหญ่ทีส่ามารถน่ังเป็นกลุม่ 
หรอืเดีย่ว ไหลลงจากเนนิตามเนนิเขาทีก่ าหนด และยังม ีBanana Boat ทีล่ากดว้ยสโนว ์
โมบวิทีล่ากซกิแซกตามสันเนิน สรา้งความสนุกสนานตืน่เตน้ไดม้ากเลยทีเดยีว และ Sled 
ส าหรับพาหนะสว่นตัว ทีไ่หลล่งจากเนนิสงู โดยใชข้าของผูเ้ลน่ในการบังคับทศิทางความชา้
เร็ว และยังมกีจิกรรมหมิะตา่งๆ เชน่ ขบัรถสโนวโ์มบวิ (ราคาไมร่วมอปุกรณ์เครือ่งเลน่ตา่งๆ) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (6) 
น าท่านชม คลองโอตาร ุสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุทีไ่ดรั้บความนยิมถ่ายภาพ มฉีากหลัง
เป็นหลังคาอาคารก่ออฐิแดง โดยคลองโอตารุสรา้งเสร็จในปี 1923 ถอืวา่เป็นคลองทีเ่กดิ
จากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถา่ย สนิคา้จากเรอืใหญ ่ลงสูเ่รอืขนถา่ย แลว้น าสนิคา้มา
เก็บไวภ้ายในโกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลองครึง่หนึ่งท าเป็นถนนหลวงสาย 17 
ส่วนที่เหลอืไวค้รึง่หนึ่งก็ไดท้ าการปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทัง้ยังปรับปรุงทางเดนิ
เลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระใหท้า่นรปูเป็นทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืงโอ
ตารุตามอัธยาศัย เชน่ พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้ ทีร่วบรวมกล่องดนตรแีละ
เครือ่งแกว้อันงดงามและหายากไวม้ากมาย ทา่นสามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืง
งานฝีมอืตา่ง ๆ อาทเิชน่ ตุก๊ตาแกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกับรา้นขายกลอ่งดนตร ี 
ซึง่มกีลอ่งดนตรขีนาดเล็กไปจนถงึขนาดใหญ ่โดยท่านสามารถเลอืกเพลงตา่ง ๆ ไดด้ว้ยตัว
ของท่านเอง รา้นขายเครือ่งแกว้ ทีม่ตีัง้แตก่ระดิง่แกว้อันจิว๋ไปจนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนม
อบต่างๆ ทีท่่านสามารถชมิตามใจชอบโดยเฉพาะรา้น KITAKARO ซึง่มขีนมแบบอบจาก
เตาสดๆ ใหม่ๆ ใหอ้ร่อยจนลมือว้นกันเลยทีเดยีว และเหมาะที่จะซือ้ของฝากเป็นอย่างดี  
และยังมอีกีหนึง่รา้นทีท่่านตอ้งมเีวลากับรา้นนี้ คอืรา้น LeTAO  รา้นชสีเคก้แสนอร่อย ดว้ย
บรรยากาศในรา้นตกแตง่ดว้ยไมท้ีแ่สนอบอุน่ ขับกลอ่มดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบ๊อกซ ์น า
ท่านเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศนูยก์ลางทางดา้นวัฒนธรรม 
เศรษฐกจิ และการปกครองของเกาะ ซึง่เปรยีบเสมอืนประตูสู ่เกาะฮอกไกโด และเคยเป็น
สถานที่จัดโอลมิปิคฤดูหนาวในปี ค.ศ. 1972 ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก น าท่านสู่ JTC 
DUTY FREE ชอปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีตา่งๆ ตามอัธยาศัย    

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (7) 
พักที ่MYSTAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่5 อดตีศาลาวา่การ-หอนาฬกิา-สวนโอโดร ิฟารค์-ตลาดปลาโจไก 
    มติซุย เอา้ทเ์ลท-ชอ้ปป้ิงยา่นทานกูโิคจ-ิยา่นซูซูกโินะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (8) 
น าท่านชมอดตีอาคารทีว่่าการของฮอกไกโด (ตกึอฐิ
แดง) เป็นตกึสไตลน์ีโอบารอค มลีักษณะพเิศษทีม่หีลังคา
ยอดแหลมและกรอบหนา้ตา่งเป็นเอกลักษณ์ เปรยีบเสมอืน
อนุสาวรีย์การบุกเบกิของฮอกไกโด ปัจจุบันไดรั้บการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ จากนั้นผ่านชม 
หอนาฬิกาประจ าเม ือง (CLOCK TOWER) เ ป็นหอ
นาฬกิาทีด่ ารงอยูใ่นฐานะสัญลักษณ์ของซัปโปโร มหีนา้ปัด
นาฬกิาทัง้สีด่า้นทีท่ าจากอเมรกิา ปัจจุบันถอืเป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของญีปุ่่ น และเป็น
สถานที่นักท่องเที่ยวท่ัวโลกรูจั้ก และนิยมถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ และน าท่านไปยังบรเิวณ
สวนสาธารณะโอโดร  ิ(Odori Promenade)  ซึง่เป็นสวนหย่อมขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ใจ
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กลางเมอืงซัปโปโร มคีวามยามถงึ 1.5 กโิลเมตร  บรเิวณเกาะกลางมสีวนหยอ่มขนาดใหญ่ 
และยังเป็นทีต่ัง้ของหอคอยสง่สญัญาณซปัโปโร จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยัง ตลาดปลาโจ
ไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ 
และรา้นอาหารกว่า 80 รา้น เรียงรายตลอดบล็อกขึน้ไป
นอกตลาดขายสง่ซัปโปโร เป็นหนึง่ในตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุ
ของเมอืง รา้นคา้ตา่งๆ จ าหน่ายอาหารทะเล เชน่ ป ูหอย
เม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล์ 
ผลผลติอืน่ ๆ ในทอ้งถิน่ เช่น ขา้วโพด แตงโม และมัน
ฝร่ังตามฤดกูาล ราคาก็เหมาะสม อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่
คอื  Donburi 

เทีย่ง  อสิระอาหารเทีย่ง เพือ่ใหท้า่นไดล้ ิม้รสชาตอิาหารทะเลสดๆ ทีต่ลาดปลาโจไก 
น าท่านสู่ JTC DUTY FREE อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้
ปลอดภาษี เชน่ เสือ้ผา้ น ้าหอม ตามอัธยาศัย จากนัน้อสิระ
ใหท้า่นชอ้ปป้ิงทีย่า่น ถนนทานกูโิคจ ิแหลง่ชอ้ปป้ิงเกา่แก่
ที่สบืทอดมาตัง้แต่ยุคบุกเบกิ เหมาะส าหรับจับจ่ายซือ้หา
ของฝากจากฮอกไกโด เป็นชุมชนรา้นคา้ประมาณ 200 
รา้นคา้ ทอดยาวกว่า 1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออกและ
ตะวนัตกของใจกลางเมอืงซัปโปโร เชือ่มตอ่กันดว้ยหลังคา
โครงสรา้งที่รองรับทุกสภาพอากาศ จงึสามารถใชง้านได ้
โดยไมต่อ้งกังวลถงึฝนหรอืหมิะแสงแดดเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง
ทีเ่ต็มไปดว้ยความคกึคักมชีวีติชวีา หรอืจะเดนิเลน่ชมเมอืง
ที ่ยา่นซูซูกโินะ (Susukino) ทีย่า่นกนิดืม่ทีใ่หญท่ีส่ดุของ
เมืองซัปโปโร  มั่งคั่งดว้ยรา้นคา้และแวดลอ้มไปดว้ย
รา้นอาหารแยะเต็มไปหมด แตส่ าหรับราเมน แนะน าตอ้งไป
ที่ซอยนี้คอื “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน สามารถ
เลอืกรา้นตามความชอบ ทัง้ชนิดเสน้ราเมนน ้าซุปรสชาติ
และเครือ่งเคราตา่ง ๆ 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ 
ทา่น น าทา่นพกัที ่MYSTAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัที6่ ซปัโปโร-กรงุเทพฯ-สวุรรณภมู ิ
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (9) 

น าทานเดนิทางสูส่นามบนิชโิทเซ่ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ
สัมภาระ 

10.00 น. ออกเดนิทางจากเมอืงซปัโปโร กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG671  
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 7.30 ชัว่โมง) *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง 

15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

 
ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู)่ 
เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี (พกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 
พกัเดีย่ว 
เพิม่ทา่นละ 

25-30 ม.ค. 63 39,999 12,500 12,900 
04-09 ม.ีค. 63 42,999 12,500 12,900 

13-18 ม.ีค. 63 44,999 12,500 12,900 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ 
โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

ของสภาพอากาศและฤดกูาล 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรม

ธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม        
คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทาง
ญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้
ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ื่นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท 
ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่
เกนิขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 2,000 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเช็คอนิ 

(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 20,000 บาท พรอ้ม
กับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของค่าที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่าย
ทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชื่อผู ้
เดนิทางไดต้ามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่าง
นอ้ย 30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผดิชอบใด  ๆในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของ
หวัหนา้ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆ
เป็นตน้ 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ 
ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไป
โดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 
15 วัน ไม่วา่จะดว้ยวัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัติ
การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง
และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 
ทา่น  

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, 
เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
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 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่
พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุน
โปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผู ้
สบูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความ
พรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดี่ยว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ 
อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และ
คนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ด ้
ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ 

ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไม่

ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุ

ใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่าน เนื่องจาก

ทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง 
การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง 
ในวันนั้นๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่ว
ตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ใน
การเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่
หากวันเดนิทางผูเ้ดนิทางไม่ไดข้อวซี่า จะถือว่าเป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่

หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่

วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตให ้

ท่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่

ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอื

เดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยัน

การเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาที่บรษัิทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่

ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) 

เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่

ตั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ข ึน้อยู่กับกระบวนการและ

ขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 
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*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 


