
 

    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

DAY HIGHLIGHT 
MEAL HOTEL 

*หรือเทยีบเท่า 3 ดาว B L D 

1 พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมืองเคานเ์ตอร์สายการบิน NOK SCOOT (XW)    - 

2 
ออกเดินทางสู่ฮอกไกโด สนามบินนิวชิโตะเสะ - โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – คิโร
โระสกีรีสอร์ท 

   KIRORO SKI RESORT 

3 
คิโรโระ - โอตารุ -  คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – เคร่ืองแกว้โอตารุ – 
ซปัโปโร - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - ร้าน DUTY FREE – มิตซุยเอา้ทเ์ลท - ชอ้ป
ป้ิงทานุกิโคจิ 

   
THE B SAPPORO 

SUSUKINO /RED PLANET 
SAPPORO SUSUKINO 

SOUTH 4 ตลาดปลาโจไก (มีรถพาไป) – อิสระท่องเท่ียวฟรีเดย ์    

5 
ซปัโปโร – ท าเนียบรัฐบาลเก่า - ถ่ายรูปหอนาฬิกา – สวนโอโดริสนามบินชิ
โตะเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 

   - 

เดนิทาง :กุมภาพนัธ์ – มนีาคม 2563 
พกัคโิรโระสกรีีสอร์ท 1 คนื ซัปโปโร 2 คนื 

WONDERFUL JAPAN 
ฮอกไกโด ซัปโปโร  

พกัคโิรโระสกรีีสอร์ท 1 คืน 
5 วนั 3 คนื 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

22,900.- 



 

    

วนัแรก      พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานดอนเมอืงเคาน์เตอร์สายการบิน NOK SCOOT (XW) 

23.50 น. พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน NOK SCOOT (XW) เจ้าหน้าท่ีของ
บริษทัฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารติดแทก็กระเป๋า 

วนัที่สอง   ออกเดนิทางสู่ฮอกไกโด สนามบินนิวชิโตะเสะ - โนโบริเบทสึ – จโิกคุดานิ – คิโรโระสกรีีสอร์ท 

04.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญ่ีปุ่นโดย สายการบิน NOK SCOOT (XW) เที่ยวบินที่ XW146  
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีบริการจ าหน่าย/ส่ังซ้ือบนเคร่ืองเท่าน้ัน ) 

12.25 น.   เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ท่าอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมงกรุณาปรับ
นาฬิกาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ส าคัญ!!! 
ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและ
ปรับ รับกระเป๋าเรียบร้อยและท าภารกิจส่วนตวัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ (NOBORIBETSU) 
เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาติท่ีงดงามไม่วา่จะเป็นตน้ไม,้
ทะเลสาบ,หนองบึงและแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย จากนั้นน าท่านชม หุบเขานรกจิโกคุดานิ (JIGOKUDANI) 
เกิดจากภูเขาไฟซ่ึงยงัไม่ดบัจึงก่อใหเ้กิดน ้าพุร้อนและบ่อโคลนเดือดอนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ียงัคงอยู่
ชัว่กลัป์ น ้ าร้อนในล าธารของหุบเขาแห่งน้ีมีแร่ธาตุก ามะถนัซ่ึงเป็นแหล่งตน้น ้าของย่านบ่อน ้ าร้อนโนโบริเบทสึ 
มองเห็นควนัจากน ้าพุร้อนพุ่งข้ึนมาตลอดเวลา ใหท่้านถ่ายภาพตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ท่ีพกั คิโรโระ
รีสอร์ท ตั้งอยูท่ี่หมู่บา้นอะไกกาวา่(AKAIGAWA VILLAGE)ใกลเ้มืองโอตารุ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัทานอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยลา้และจะท าให้ผิวพรรณ

สวยงาม และยงัช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกดว้ย 

 
 ที่พกั KIRORO SKI RESORT หรือเทียบเท่า 
 (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 

วนัที่สาม   คิโรโระ - โอตารุ -  คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – เคร่ืองแก้วโอตารุ – ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลตอชิิยะ 
- ร้าน DUTY FREE – มติซุยเอ้าท์เลท - ช้อปป้ิงทานุกโิคจ ิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 ให้ท่านอิสระถ่ายภาพ สกีรีสอร์ทKIRORO SKI RESORT (ระยะเวลาประมาณ 1 ชม.) ในช่วงฤดูหนาวปกคลุม

ดว้ยหิมะแสนนุ่ม ใหท่้านสนุกสนานกบักิจกรรมกลางแจง้ ณ ลานสกี เพลิดเพลินกบักิจกรรมสกีท่ีหลากหลาย เช่น 
สกี, สโนวบ์อร์ด,กระดานเล่ือนหิมะ ฯลฯ (หมายเหตุ: ค่าทัวร์ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ ไม่รวมค่าอุปกรณ์และไม่



 

    

รวมค่ากระเช้ากอนโดล่าขึน้ชมระฆัง) หรือท่านจะเลือกช้อปป้ิงท่ีโซนพลาซ่าคิโรโระ รีสอร์ทท่ีถูกเลือกเป็น
โลเคชั่นหลกัในภาพยนต์เร่ือง “แฟนเดย ์แฟนกนัแค่วนัเดียว” เร่ืองแรกของค่ายจีดีเอช ไดเ้ปิดมุมสวยทัว่สกีรี
สอร์ทใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าใน LOCATION ต่างๆ คิโรโระ รีสอร์ท มาร์เก็ตแหล่งรวมขนมอร่อยเเละสินคา้ท่ีข้ึน
ช่ือของฮอกไกโดไวค้รบซ่ึงท่านสามารถชอ้ปป้ิงกลบัไปเป็นของฝากได ้หมายเหตุ:กิจกรรมเล่นสกีและกระเช้า
กอนโดล่าขึน้อยู่ กับปริมาณการทับถมของหิมะและสภาพอากาศ   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่า
เจริญรุ่งเรืองในฐานะท่ีเป็นเมืองคา้ขายในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ถึง 20 เมืองท่าเล็กๆท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโร
แมนติก ซ่ึงมีร้านขายของอยู่ตลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนนั้นส่วน
ใหญ่ ได้ถูกออกแบบเป็นตะวนัตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจาก การท าการค้าระหว่าง
ประเทศญ่ีปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ น าท่านเท่ียวชม คลองโอตารุ คลองสายวฒันธรรมอนัมี
เสน่ห์ชวนใหค้น้หา ดว้ยควา มเป็นเอกลกัษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝ่ังคลองท่ียงัคงความเป็นญ่ีปุ่นแบบดั้งเดิม คลองโอตา
รุสร้างเพ่ือให้เรือเลก็ล าเลียงสินคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดงัท่ีอยู่ตามริมคลอง เม่ือวิทยาการเจริญกา้วหนา้
เรือใหญ่จึงเปล่ียนไปเขา้ท่าท่ีใหญ่และขนส่งเขา้โกดงั ไดง่้ายข้ึน ตึกเก่าเก็บสินคา้ริมคลองเหล่าน้ี จึงถูกดดัแปลง
เป็นร้านอาหารสไตลต่์างๆ และพิพิธภณัฑ ์น าท่านเท่ียวชม เคร่ืองแก้วโอตารุ แหล่งท าเคร่ืองแกว้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด 
ชมความสวยงามของแกว้หลากสีสันดงัอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเคร่ืองแกว้ช่ือดงัของโอตารุ และยงัมี
เคร่ืองแกว้หลากหลายให้ท่านช่ืนชม และเลือกซ้ือได ้เมืองน้ีมีช่ือเสียงในดา้นการท าเคร่ืองแกว้ต่างๆ จากนั้นน า
ท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี OTARU MUSIC BOX MUSEUM ใหท่้านไดท่้องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรี
และบทกวีท่ีแสนอ่อนหวานชวนให้น่าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อนัมากมายหลากหลายและ
งดงามท่ีจะท าใหท่้านผ่อนคลายอยา่งดีเยี่ยม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมด
มากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยงัสามารถเลือกท ากล่องดนตรีแบบท่ีท่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลือก
กล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกนั มีบริการน าเพลงกล่องดนตรีทั้งเพลงญ่ีปุ่นและเพลงสากลมาอดั
เป็นซีดีโปสการ์ดส่งไดโ้ดยตรงจากทางพิพิธภณัฑ ์ใหท่้านไดส้ัมผสัและช่ืนชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ใหท่้าน
ไดท้ ากล่องดนตรีน่ารักๆในแบบท่ีท่านช่ืนชอบดว้ยตวัท่านเอง  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมอืงซัปโปโร (SAPPORO) เมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโด น าท่านไป โรงงานช็อกโกแลตอิ

ชิยะ (ค่าทัวร์ไม่รวมการเข้าชมการผลิตด้านใน อิสระถ่ายรูปและซื้อของท่ีระลึกด้านหน้า) แหล่งผลิตช็อคโกแลตท่ี
มีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น ตวัอาคารของโรงงานถูกสร้างข้ึนในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท่้านไดเ้ลือก
ซ้ือเป็นของฝากตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านไป ดิวตีฟ้รี ใหท่้านเลือกซ้ือของฝากราคาถูก อาทิเช่น เคร่ืองส าอางค ์
เคร่ืองไฟฟ้า ผลิตภณัฑจ์ากน ้ามนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหิน หรือวิตามินบ ารุงร่างกายอยา่ง NATTO สารสกดัจากถัว่ 



 

    

หรือน ้ ามันตับปลาฉลามเป็นต้น จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ มิตซุยเอาท์เล็ท  MITSUI OUTLET ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงสินคา้มากมายแบรนด์ดงัระดบัโลก และแบรนด์ญ่ีปุ่น อาทิ MK MICHEL KLEIN, 
MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ  เลือก ซ้ื อกระ เป๋ าไฮไซ  BALLY, 
PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG 
HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ  รอง เท้ าแฟ ชั่ น  HUSH PUPPIES, SCOTCH 
GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA 
KIDS, และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมายในราคาลด 30-80% ซ่ึงภายในยงัมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ส าหรับใหท่้านไดน้ัง่
ผอ่นคลายอีกดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า - เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู+ชาบูหมู  
 หลงัอาหารเยน็น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัแรม ท่านสามารถอิสระ ช้อปป้ิงย่านทานุกโิกจ ิเป็นยา่นท่ีคึกคกัมีชีวิตชีวิต

โดยเฉพาะในเวลาค ่าคืนท่ีบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่าง ๆ เปิดไฟสลบัสีแข่งขนัประชนัสินคา้กนัรอบๆ บริเวณ
น้ีมีร้านอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทิงเริงรมยย์ามราตรี ทั้งไนทค์ลบั บาร์ คาราโอเกะ รวมกนัมากกวา่ 4,000 ร้าน 
ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอย บางร้านก็ซ่อนอยู่ในตึกตอ้งข้ึนลิฟต์ไป แต่ก็มีพนกังานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและ
บริการของร้านตนเองอยูริ่มถนนเตม็ไปหมด บริเวณใกลก้นัท่านสามารถเดินไปชอ้ปป้ิงยา่นซูซูกิโนะได ้ 

 พักที่โรงแรม THE B SAPPORO SUSUKINO /RED PLANET SAPPORO SUSUKINO SOUTH หรือระดับ
ใกล้เคียงกนั 

  (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)   

วนัที่ส่ี  ตลาดปลาโจไก (มรีถพาไป) – อสิระท่องเที่ยวฟรีเดย์ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 อสิระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอธัยาศัยเตม็วนั หรือท่านสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได ้ 
หมายเหตุ: มีบริการรถและไกด์ไปตลาดปลาโจไก กรณีท่านประสงค์ไปตลาดปลา กรุณาแจ้งกับไกด์ในวันแรก
ของการเดินทาง เน่ืองจากรถมีท่ีน่ังกัดไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
- ตลาดปลาโจไกอิจิบะ เป็นตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในซัปโปโร เป็นตลาดท่ีคึกคกัและมากมายไปดว้ยของ
ฝากของดีของซปั  โปโรและผลิตภณัฑจ์ากทัว่ฮอกไกโด ท่านสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ท่ีร้าน 
ราคาไม่แพง ท่ีสั่งตรงมาจากท่ีต่างๆของออกไกโดและท่านสามารถซ้ืออาหารทะเลและของฝากต่างๆไดท่ี้น่ี 
(อิสระอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั ใหท่้านเลือกชิมอาหารทะเลสดๆ) จนไดเ้วลาน าท่านมาส่งท่ีโรงแรมและหรือ JR 
ทาวนเ์วอร์ อิสระใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ตามอธัยาศยัอาทิเช่น 

- อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกบัสถานีเจอาร์ซัปโปโร เป็นทั้ง
ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีร้าน BIG CAMERA จ าหน่ายกล้องดิจิตอล, 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ,ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชั่นวยัรุ่น,ร้าน MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองส าอาง อาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยูท่ี่ชั้น 38 เรียกว่า T38 (TOWER THREE 
EIGHT) ท่ีระดบั ความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทศัน์เหนือเมืองซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั้งกลางวนั 
กลางคืน โดยเฉพาะยามค ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตั้งอยูก่ลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ จากกลุ่มตึก ยา่นซูซู



 

    

กิโนะ ส่องสว่างท่ีจุดกลางเมืองติด ๆ กนัมีตึก ESTA ซ่ึงท่ีชั้น 10 เป็ น ศูนยร์วมร้านราเมน ซ่ึงมีอยู่ประมาณ 10 
ร้าน ใหเ้ลือกชิมอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในยา่น ซูซูกิโน่ (ไม่รวมตัว๋ข้ึนจุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน) 

- ย่านซูซูกิโนะ ตั้งอยู่ในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดิ้นซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถดัลง มาทางใตข้อง
สวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซ่ึงถือเป็ นย่านท่ีคึกคกัและมี ชีวิตชีวาท่ีสุดของซปัโปโร โดยเฉพาะ
ในยามค ่าคืนท่ีมีการเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสัน ต่างๆ บนตึกท่ีตั้งอยู่ในย่านแห่งน้ี นอกจากนั้นยงัเป็น
แหล่งชอ้ปป้ิง ร้านอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทิงเริงรมยย์ามราตรีต่างๆ ทั้งไนท์คลบั บาร์ คาราโอเกะ สถาน
อาบอบนวด มากกวา่ 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกท่ีนกัท่องเท่ียวจะนิยมมา ณ สถานท่ีแห่งนี - ทา
นุกิโคจิเป็นแหล่งชอ้ปป้ิ งอาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลงัคามุงบงัแดดบงัฝนและหิมะ มี ความยาว 7 บลอ็กถนน 
มีร้านค้าตั้ งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้าตั้ งขวางในแนว ตะวนัออก-ตะวนัตก อยู่ระหว่างสถานี SUBWAY 
ODORI และ SUSUKIN 

 อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
 เลอืกซ้ือ OPTION TOUR (มบีัสและไกด์)  

หมายเหตุ: รายการทัวร์เสริมนีเ้ป็นการเสนอขายทัวร์เสริมวันฟรีเดย์เบือ้งต้น ทางบริษัทและไกด์ไม่สามารถบังคับ
ซ้ือใดๆท้ังส้ิน ขึน้อยู่กับความสมคัรใจและความต้องการเดินทางของลกูค้าแต่ละท่านเท่าน้ัน 

 อตัราค่าบริการ /ท่าน 
 เดินทาง 15-20 ท่าน ราคา 3,000 บาท/ท่าน 
 เดินทาง 21-25 ท่าน ราคา 2,500 บาท/ท่าน 
 เดินทาง 26-30 ท่าน  ราคา 2,000 บาท/ท่าน 
 เดินทาง 31 ท่านข้ึนไป ราคา 1,500 บาท/ท่าน 

 พักที่โรงแรม THE B SAPPORO SUSUKINO /RED PLANET SAPPORO SUSUKINO SOUTH หรือระดับ
ใกล้เคียงกนั 

 (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)   

วนัที่ห้า  ซัปโปโร – ท าเนียบรัฐบาลเก่า - ถ่ายรูปหอนาฬิกา – สวนโอโดริสนามบินชิโตะเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมอืง  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  
น าท่านเดินทางสู่ ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ(AKARENGA) ในภาษาญ่ีปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง 
ก่อสร้างเม่ือปีค.ศ.1888เป็นอาคารในสไตลนี์โอบาร็อคอเมริกาโดยถอดแบบมาจากอาคา  รท าเนียบรัฐบาลแห่ง
รัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างจากอิฐจ านวนกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ใหท่้านไดเ้กบ็ภาพความประทบัใจ
ตามอธัยาศัยและน าท่านถ่ายรูปหอนาฬิกาซัปโปโร เป็นอาคารประวติัศาสตร์ท่ีสวยงามลอ้มรอบด้วยอาคาร
ทนัสมยัในเมือง สร้างข้ึนในปี 1878 เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีฝึกซ้อมของวิทยาลยัเกษตรกรรมซัปโปโรในอดีต หอ
นาฬิกาถูกสร้างข้ึนโดย AMERICAN E. HOWARD & CO.และตั้งแต่นั้นมานาฬิกาเรือนน้ีก็ไดตี้ดงัต่อเน่ืองทุก
ชัว่โมงเป็นเวลานานกว่า 100 ปี จากนั้นน าท่านชมสวนโอโดริ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีมีเหล่าพนัธ์ุไมแ้ละแปลง
ดอกไมแ้ต่งแตม้สีสันตลอดทุก ฤดูกาลเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองซปัโปโร ในฤดูใบไมผ้ลิมีเทศกาลดอก
ไลแล็ค ฤดูร้อนมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและเบียร์การ์เดน้ ฤดูใบไมร่้วงมีเทศกาลออทัม่เฟสซ่ึงรวบรวมเอา



 

    

อาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดูหนาวมีเทศกาลหิมะซ่ึงพฒันามาเป็นเทศกาลระดบัโลก จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ ตลาดปลาโจไกอิจิบะ เป็นตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในซัปโปโร เป็นตลาดท่ีคึกคกัและมากมายไป
ดว้ยของฝากของดีของซปั  โปโรและผลิตภณัฑจ์ากทัว่ฮอกไกโด ท่านสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ 
ท่ีร้าน ราคาไม่แพง ท่ีสัง่ตรงมาจากท่ีต่างๆของออกไกโดและท่านสามารถซ้ืออาหารทะเลและของฝากต่างๆไดท่ี้น่ี 
อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย  

 
ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะเพือ่เช็คอนิเตรียมเดนิทางกลบั 

14.55 น.   ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการ NOK SCOOT (XW) เที่ยวบินที่ XW145  
 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีบริการจ าหน่าย/ส่ังซ้ือบนเคร่ือง) 
20.35 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 

 
 

*ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวันจองทัวร์* 
**ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง** 

 
หมายเหตุ :  รายการทัวร์ ที่พักสามารถสลับปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่ น เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของ
ประเทศญี่ปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึง
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อตัราค่าบริการข้างต้นค านวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 
100 เยน เท่ากบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรับสูงขึน้ บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอตัราค่าบริการเพิม่ขึน้ 
ประกาศส าคญั รับเฉพาะผู้มวีตัถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่วเท่านั้น ค่าทวัร์ทีจ่่ายให้กบัผู้จดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จดั
ได้ช าระให้กบัสายการบินและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดนิทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดนิทางหรือใช้บริการ
ตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
ญี่ปุ่ น)  ทางผู้จดั ขอสงวนสิทธิการคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

 
 



 

    

อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 
2 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ท่านละ 
พกักบั 

1 ผู้ใหญ่ 

พกักบั 
2 ผู้ใหญ่ 
มีเตียง 

พกักบั 
2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียง 

12-16 ก.พ.63 27,900 9,500 

14-18 ก.พ.63 26,900 9,500 

19-23 ก.พ.63 26,900 9,500 

21-25 ก.พ.63 26,900 9,500 

26 ก.พ. - 01 ม.ีค.63 27,900 9,500 

28 ก.พ. - 03 ม.ีค.63 26,900 9,500 

04-08 ม.ีค.63 25,900 9,500 

06-10 ม.ีค.63 26,900 9,500 

11-15 ม.ีค.63 25,900 9,500 
13-17 ม.ีค.63 26,900 9,500 

18-22 ม.ีค.63 24,900 9,500 

20-24 ม.ีค.63 24,900 9,500 

** ราคาเด็กทารก ไม่เกนิ 2 ขวบ 7,000 บาท/ท่าน ** 27,888 

 
**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดนิทาง (*จะต้องมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ*) 

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทัมิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายแุละด่านตรวจปฏิเสธการออกและ
เขา้เมืองท่าน***กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ** 

 
อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 

ท่ีนัง่เป็นไปตามการจดัสรร RANDOM ของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุท่ีนัง่ได ้ยกเวน้การซ้ือท่ีนัง่เพ่ิม 
 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า กรณีหอ้งพกัคู่/พกัสามท่านเตม็อาจมี

ปรับเปล่ียนพกัหอ้ง SINGLE 1 ท่านต่อหอ้งในโรงแรมระดบัเดียวกนัได ้
 ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 



 

    

 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้คร่ืองท่ีสายการบิน NOKSCOOT ก าหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

สมัภาระถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กก. และค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียก
เกบ็  
(ค่าทวัร์ไม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพยสิ์นส่วนตวั กรณี
เกิดความเสีย บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบได)้ 
 ซ้ือน ้าหนกัสมัภาระเพ่ิมสายการบิน NOK SCOOT (XW) (แจง้อยา่งชา้ก่อนเดินทาง 10 วนั) มีค่าใชจ่้าย

ดงัน้ี (ราคาต่อเท่ียว) 
+5 กก. 400 บาท / +10 กก. 700 บาท / +15 กก. 1,000 บาท / +20กก. 1,300 บาท / +30 กก. 2,350 บาท 

หมายเหตุ: สายการบินไม่จ ากดัจ านวนช้ินในการโหลด แต่กฎหมายการบินทัว่โลกให1้ใบ น ้าหนกัสูงสุดได ้32
กก./ช้ิน 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสัง่ซ้ือ
ประกนัสุขภาพเพ่ิมได ้

 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเคร่ืองด่ืมค่าซกัรีด ค่าโทรศพัทเ์ป็นตน้ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็)  
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม  
 ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 5,000 เยนต่อทริปหรือเงนิไทย 1,500 บาท ส าหรับกรุ๊ปที่มหัีวหน้าทัวร์แล้วแต่

น า้ใจจากท่าน 
 
การซ้ือท่ีนัง่อพัเกรดเพ่ิมเป็นการซ้ือบริการเสริม กรณีท่ีนัง่ท่ีตอ้งการอพัเกรดเต็ม หรือโควตา้การอพัเกรดท่ีนัง่ของตัว๋ซีรียท์วัร์เตม็
ท่านไม่สามารถยกเลิกการจองทวัร์ได ้
 ซ้ือที่นั่งเพิม่ สายการบิน NOK SCOOT (XW) สามารถUPGRADE ท่ีนัง่ พร้อมช าระค่าท่ีนัง่ไดด้งัน้ี 
- ที่นั่งช้ัน SCOOT PLUS ราคาเที่ยวเดยีว 5,500 บาท/ท่าน (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจ้งก่อนเดนิทางอย่างช้า 14 วนั  ท่ีนัง่ 

SCOOTPLUS (แถว 11-14 ) เป็นท่ีนัง่แถวหุม้หนงัเตม็เบาะท่ีใหพ้ื้นท่ีวางขาถึง 38 น้ิว (96.5 ซม.) และความกวา้ง 17-21.7 น้ิว 
(42.16 – 55.1 ซม.) พนกัพิงเอนหลงัขนาด 8 น้ิว (20.3 ซม.) เพ่ิมพ้ืนท่ีพกัเทา้และท่ีเทา้แขนท่ีพบั (ฟรี! อาหารและเคร่ืองด่ืม/
สมัภาระเชคอินท่ี 30 กก.) 

 
 
 



 

    

- ที่นั่งแบบ SUPER หรือ STRETCH SEAT แจ้งก่อนเดินทาง7วนั มค่ีาใช้จ่ายและเงือ่นไข ดงันี ้
โซน แถวที ่ ประเภททีน่ั่ง SEAT PITCH ราคาต่อท่านต่อเทีย่ว 

โซนเงียบ 21 *STRETCH(FRONT ROW) มากกวา่ 36 น้ิว 2,000 บาท 
โซนเงียบ 22-25 SUPER มากกวา่ 35 น้ิว 1,500 บาท 
โซนหนา้ 31 *STRETCH(FRONT ROW) มากกวา่ 36 น้ิว 1,700 บาท 
โซนหนา้ 32-34 SUPER มากกวา่ 35 น้ิว 1,200 บาท 
โซนหลงั 61 *STRETCH(FRONT ROW) มากกวา่ 36 น้ิว 1,700 บาท 

*STRETCH SEAT 
-ไม่อนุญาตให้เดก็ ทารก ผู้สูงอายุเกนิ 65 ปีและผู้พกิารนั่ง 
-โซนเงยีบไม่อนุญาตให้เดก็นั่ง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การยกเลกิและคืนค่าทัวร์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี  
และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ ในรายการ
เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงด
การใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน 
ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
ประกาศส าคัญ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น ค่าทวัร์ท่ีจ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดั
ไดช้ าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการ



 

    

ตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศ
ญ่ีปุ่น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน 
 
เงือ่นไขการให้บริการ  
1. การเดนิทางคร้ังนีจ้ะต้องมผีู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึง  
- ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 
- หรือส่งจอยนท์วัร์กบับริษทัท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 10 วนั 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทาง 
    บริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน (ตั๋วภายในประเทศแนะน าให้จองสายการบิน NOKAIR เพ่ือความสะดวกในการแก้ไขกรณี
ไฟล์ทต่างประเทศมีเปล่ียนแปลง) 
3.การช าระค่าบริการช าระเงินค่าจองทวัร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 21 วนั  
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และ
บริษทั ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 34 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่านา้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 
7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเรียบร้อย
แลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 
8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้
โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท่ี้พัก ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้ 
9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้
10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  



 

    

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผา่น
การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง TRIPLE ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดั
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คือ 1หอ้งพกัคู่ และ 1หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพ่ิม 
13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาในการ
ท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 
14. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อในวนัท่ีท าทวัร์เตม็วนั เร่ิมในวนัท่ี2ของการเดินทางรวมจ านวน3ขวด 
15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ10-12ชัว่โมง อาทิเช่น เร่ิมงานเวลา 
8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวนันั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั
สภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกนัภยั ท่ีบริษทัฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียว ตาม
พ.ร.บ. การท่องเท่ียว เท่านั้น ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจบ็ไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษทัฯได ้และ
ทางบริษทัฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ท่านสามารถซ้ือประกนัสุขภาพ ในระหว่างการ
เดินทางได ้จากบริษทั ประกนัทัว่ไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 
18. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผา่น
การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


