
 

FTT2548 SNOW FESTIVAL HOKKAIDO OTARU 
ฮอกไกโด โอตาร ุเทศกาลแกะสลกัน ้าแขง็ 5วนั 3คืน 

 

 

 



 
 

 
 

วนัท่ี ก าหนดการ พีเรียด 3 – 7 กมุภาพนัธ ์2566 เช้า เท่ียง เยน็ โรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภมิู  X X X - 

2 

BKK-CTS XJ620 (02.05-10.40) - สนามบินชิโตเสะ --> โอตาร ุ– 

คลองโอตาร ุ- พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี - เดินเล่นถนนซาไกมาจิ - 

อิสระชมเมืองโอตาร ุOTARU SNOW STORY 

   
HOTEL NORD 

OTARU 

หรอืเทยีบเท่า 

3 

ลานสกี - ศาลเจ้าฮอกไกโด - พิพิธภณัฑ์เบียร์ซัปโปโร – DUTY 

FREE - อิสระชมงานเทศกาลแกะสลกัน ้าแขง็ SAPPORO SNOW 

FESTIVAL - ดินเนอรบุ์ฟเฟต์ป้ิงย่าง + ขาปยูกัษ ์
   

KARAKSA HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

4 
ตลาดปลาโจไก – มิตซุยเอาท์เลต็ - ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ - อิสระชม
งานเทศกาลแกะสลกัน ้าแขง็ SAPPORO SNOW FESTIVAL   X 

KARAKSA HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

5 สนามบินชิโตเสะ CTS-BKK XJ621 (11.55-17.50)   X - 
 

วนัท่ี ก าหนดการ พีเรียด 10-14 กมุภาพนัธ ์2566 เช้า เท่ียง เยน็ โรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภมิู  X X X - 

2 

BKK-CTS XJ620 ( 02.05-10.40)  - ส น า ม บิ น ชิ โ ต เ ส ะ  --> 

พิพิธภณัฑ์เบียรซ์ปัโปโร – อิสระชมงานเทศกาลแกะสลกัน ้าแขง็ 

SAPPORO SNOW FESTIVAL - บุฟเฟต์ป้ิงย่าง + ขาปยูกัษ ์
   

KARAKSA HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

3 
ตลาดปลาโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด - มิตซุยเอาท์เลต็ - เตม็อ่ิม ช้
อปป้ิงทานุกิโคจิ  

  X 
KARAKSA HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

4 
ลานสกี - โอตาร ุ– คลองดโอตาร ุ- พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี - ถนน

นากามิเสะ - ชมงานเทศกาล  Otaru Snow Light Path Festival 
   

HOTEL NORD 

OTARU 

หรอืเทยีบเท่า 

5 สนามบินชิโตเสะ CTS-BKK XJ621 (11.55-17.50)   X - 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ พกัเด่ียว เพ่ิม 

3 - 7 ก.พ. 2566 49,999 
ไม่มีราคาเดก็ // 

INFANT ไม่เกิน 2 

ขวบ 

ราคา 6,000 บาท 

10,900 

10 - 14 ก.พ. 2566 49,999 10,900 

 

ความหนาแน่นของหิมะจะมากหรือน้อย ขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษทัฯ 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบินสุวรรณภมิู 

22.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์F สายการบินแอรเ์อเชีย เพื่อเตรยีม
ตวัเดนิทาง และผ่านขัน้ตอนการเชค็อนิ 

วนัท่ี 2 สนามบินชิโตเสะ – โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี – ถนนนากามิเสะ – งาน

เทศกาลประดบัไฟ OTARU SNOW STORY 

02.05 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดย เท่ียวบินท่ี XJ620  

 สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซ้ือน ้าหนักเพ่ิม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม และต้องแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วนัท าการ) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 
10.40 น. เดนิทางถงึ สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศ

ญี่ปุ่ นแลว้ (เวลาทีญ่ีปุ่่ นเรว็กว่าไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบัเวลาของท่านใหต้รงกนั เพือ่สะดวกในการนัดหมาย

เวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 

หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 
 

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (1) 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอตารุ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชม.) เมอืงท่าเจรญิรุ่งเรอืงในฐานะที่

เป็นเมอืงคา้ขายในช่วงปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20 
เมอืงท่าเลก็ๆ ทีม่บีรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ ซึง่มี
ร้านขายของอยู่ตลอดสองขา้งทาง ด้วยบรรยากาศ
โดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรอืนนัน้ ส่วน
ใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นตะวนัตก เนื่องจากในอดตี 
เมืองโอตารุได้ร ับอิทธิพลมาจาก การท าการค้า
ระหว่างประเทศญี่ปุ่ นเองและประเทศในแถบยุโรป
หลายประเทศ น าสนิค้าจากท่าเรอืเอามาเก็บไว้ใน
โกดงัทีอ่ยู่ตามรมิคลอง เมื่อวทิยาการเจรญิกา้วหน้า
เรอืใหญ่จงึเปลีย่นไปเขา้ท่าทีใ่หญ่และขนส่งเขา้โกดงัไดง้า่ยขึน้ ตกึเก่าเกบ็สนิคา้รมิคลองเหล่านี้ จงึถูกดดัแปลง
เป็นรา้นอาหารสไตลต์่างๆ และพพิธิภณัฑ ์

ชมความสวยงามของ คลองสายวฒันธรรมโอตารุ คลองสายวฒันธรรมอนัมเีสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความ

เป็นเอกลกัษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝัง่คลองที่ยงัคงความเป็นญี่ปุ่ นแบบดัง้เดิม คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือเล็ก
ล าเลียงแก้วหลากสสีนัดงัอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่องแก้วชื่อดังของโอตารุ และยงัมีเครื่องแก้ว
หลากหลายใหท่้านชื่นชม และเลอืกซื้อได ้เมอืงนี้มชีื่อเสยีงในดา้นการท าเครื่องแกว้ต่างๆ  

ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) ตัง้อยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ (Otaru 

Canal Area) ที่ถือเ ป็นแหล่งท่องเที่ยวแลน
มาร์กของเมอืงนี้มากนัก นับเป็นถนนที่มเีสน่ห์และ
เต็มเป่ียมไปด้วยเอกลักษณ์มากๆ  เลยทีเดียว 
เนื่องจากตัวถนนเองได้รบัการอนุรักษ์มาอย่างดี
เยี่ยม จนกลายมาเป็นถนนแหล่งชอ็ปป้ิงชื่อดงัของ
เมืองโอตารุอย่างในปัจจุบันนี้  ในระหว่างช่วง
พฒันาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ต้นยุค 1900  
เมอืงโอตารุเป็นเมอืงท่าเรอื และการคา้การขนส่งที่
หลากหลาย เตม็ไปดว้ยบรษิทัชอ้ปป้ิง อาคารต่างๆ 



 
เป็นแบบสไตลต์ะวนัตก ปัจจุบนัไดร้บัการดดัแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้น
เสือ้ผา้ และพพิธิภณัฑต์่างๆ มากมาย 
 

 

จากนัน้น าท่านชม พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ที่แสน

อ่อนหวาน ชวนใหน่้าหลงใหลดว้ยกล่องดนตร ี(MUSIC BOX) อนัมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะท าให้
ท่านผ่อนคลายอย่างดเียี่ยม ท่านจะได้ชมกล่องดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารกัๆ เต็มไปหมดมากกว่า 
3,000 แบบ รวมถงึท่านยงัสามารถเลอืกท ากล่องดนตรแีบบทีท่่านต้องการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลอืกกล่องใส่ 
ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกนั มบีรกิารน าเพลงกล่องดนตรทีัง้เพลงญี่ปุ่ นและเพลงสากลมาอดัเป็นซดีี
โปสการ์ดส่งไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภณัฑ์ ใหท่้านไดส้มัผสัและชื่นชมกล่องดนตรน่ีารกัมากมาย ใหท่้านไดท้ า
กล่องดนตรน่ีารกัๆ ในแบบทีท่่านชื่นชอบดว้ยตวัท่านเอง 

มาโอตารุทัง้ท ีตอ้งไม่พลาด ร้าน LETAO กนันะคะ เป็นคาเฟ่ให้นัง่

ทานและสามารถสัง่กลบัได้ บางวนัอาจจะต้องรอควิกนัซกันิดนึง สิง่
ต้องหา้มกค็อื หา้มพลาดทีจ่ะลิ้มรส และหา้มพลาดทีจ่ะหิ้วกลบัมาเป็น
ของฝาก LETAO ทีค่วรค่าแก่การทานคอื ชีสเค้ก นัน่เอง สมัผสัลิน้ที่
นุ่มละมุน กลิน่หอมหวาน ใหร้สชาตหิวานพอด ีลิ้มรสพรอ้มจบิชา และ
ชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ 
 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 

ท่ีพกั  Grand Park Otaru Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า  
หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดนิทาง 
 



 
ท่านใดยงัไม่ง่วงนอน สามารถออกมาเดนิเล่นเลยีบไป
ตามริมฝัง่คลองโอตารุ (Otaru Canal) และงาน

เทศกาล โอตารุ สโนว์สตอรี่ (Otaru Snow 

Story) เป็นงานที่แต่งแต้มสีสนัให้กับทิวทัศน์หิมะ
ของโอตารุแห่งนี้นั น่ เอง  ทุกปีในช่วงกลางเดือน
พฤศจกิายนจนถงึตน้เดอืนกุมภาพนัธปี์ถดัไป 

สโนว์สตอรี่  (Otaru Snow Story) ภายใน

เมอืงแบ่งออกเป็น 2 พืน้ทีห่ลกั 

1. Unga Kaijo จะมกีารจดัไฟไลท์อพัสฟ้ีาสาดส่องบรเิวณสถานีรถไฟโอตารุ (Otaru Station) และ
บรเิวณรอบๆ คลองโอตารุ (Otaru Canal) มกีารจดัโดยใชห้ลอดไฟ LED สฟ้ีาจ านวน 10,000 ดวง
ประดบัเลยีบฝัง่สร้างบรรยากาศสฟ้ีาสุดโรแมนติกให้กบัล าคลองในฤดูหนาว  แถมรมิทางยงัมรีูปปั้นหมิะ
เลก็ๆและแสงไฟจากเทยีน 

2. Temiyasen Kaijo คอืระหว่างคลองไปตามรางรถไฟเก่าเทมยิาเซน็ ขา้งทางมซีุม้อาหาร โคมไฟ และ
รูปปั้นหิมะ คล้ายกนักบัพื้นที่ Unga Kaijo เพยีงจะต่างกนัอยู่ตรงที่จะมีร้านอาหารข้างทางมากกว่า 
นอกจากนี้ชาวบา้นในพืน้ทีก่จ็ะตกแต่งรา้นคา้และทีอ่ยู่อาศยัของพวกเขาดว้ยโคมไฟและตุ๊กตาหมิะบรเิวณ
ดา้นหน้าเพื่อใหก้ลมกลนืเป็นสว่นหนึ่งของงานเทศกาล 

 

วนัท่ี 3 ลานสกี - ศาลเจ้าฮอกไกโด – พิพิธภณัฑ์เบียรซ์ปัโปโร – DUTY FREE - เทศกาลแกะสลกัน ้าแขง็ 

SAPPORO SNOW FESTIVAL 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
น าท่านเดินทางสู่ คิโรโระ สกี รีสอรท์ (Kiroro Ski Resort) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี รี

สอรท์แห่งนี้ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาสงูใหญ่ภายในหมู่บา้นอะไกกาว่า (Akaigawa Village) เขต Yoichi-

gun จังหวดัชิริเบะชิ (Shiribeshi Subprefecture) เกาะฮอกไกโด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รบั
ความนิยมจากชาวญี่ปุ่ นและนักท่องเทีย่วต่างชาตค่ิอนขา้งมาก โดยเฉพาะในฤดูหนาว คโิรโระ สก ีรสีอร์ทแห่ง
นี้จะกลายเป็นลานสกขีนาดกว้างใหญ่และเพยีบพร้อมไปด้วยเครื่องเล่นฤดูหนาวต่างๆ  มากมาย ซึ่งจะมีทัง้
โรงแรม และสิง่อ านวยความสะดวกครบครนั 

 

แต่คงไม่ใช่เพยีงเพราะการตามรอยหนังเท่านัน้ที่มดัใจ  ต้องบอกว่าของเค้าดีจริง ไม่ว่าจะเป็น ปุยหิมะนุ่ม
คุณภาพระดบัพรเีมยีม ที่พกัระดบั 5 ดาว คอร์สสกทีี่มใีห้เลอืกทุกระดบัตามความโปร ไม่ว่าจะเล่นเป็นมาก
น้อยแค่ไหน สามารถฝึกหดัได้ มคีรูคนไทย ท าให้ทุกคนมาที่นี่ก็จะได้สนุกสนานไปกบัพาวเดอร์สโนว์ ในฤดู
หนาวอย่างแน่นอน (ราคาทัวร์ ไม่รวม ค่าอุปกรณ์ ค่าชุดในการเล่นสกี ค่ากระเช้า และค่ากิจกรรม

ต่างๆในรีสอรท์) 

หมายเหตุ กรณีลานสกีคิโรโระ ไม่เปิดให้เข้าเล่น ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงลานสกี  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจ้าฮอกไกโด หรอื ศาลเจ้าซปัโปโร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) เปลีย่นเพื่อให้

สมกบัความยิง่ใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด เป็นศาลเจา้ของศาสนาพุทธนิกายชนิโตทีม่คีวามเก่าแก่ไม่เบาของ
เกาะฮอกไกโดเลย ศาลเจา้ชนิโตนี้คอยปกปักษ์รกัษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสุขถงึแมจ้ะไม่ได้มี
ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน เก่าแก่นับพนัปี ดงัเช่นภูมภิาคคนัโต 
 

เท่ียง   บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (4)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
น ำท่ำนชม พิพิธภัณฑเ์บียรซ์ัปโปโร (Sapporo Beer Museum) นบัเป็นอีกหนึ่งสถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำจะไปปัก

หมุดมำกๆและน่ำจะถูกใจคอเบียรอ์ย่ำงแน่นอนเลยล่ะค่ะ  เพรำะฮอกไกโดนั้นขึน้ชื่อว่ำเป็นแหล่งผลิตเบียรค์รัง้
แรกของประเทศญ่ีปุ่ น เมืองซัปโปโรจึงเป็นแหล่งผลิตที่เก่ำแก่ที่สดุและเป็นยี่หอ้ที่นิยมที่สุดในประ เทศ ซึ่งมีกำร
กลั่นเบียรต์ัง้แต่ ปี ค.ศ.1877 มำจนถึงปัจจบุนั และยงัสง่ออกไปทั่วโลกอีกดว้ย 
 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง เครื่องส าอาง อาหารเสรมิ เครื่องประดบัคุณภาพด ีที ่ร้านปลอดภาษี DUTY FREE 

สามารถเลอืกซื้อสนิค้าไดต้ามอธัยาศยั ซึ่งมสีนิค้าให้เลอืกซื้อมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องส าอางค์แบรนด์ดงั 
ทัง้ของต่างประเทศ และแบรนด์ดงัของญี่ปุ่ น หรอื จะเป็นอาหารเสรมิคุณภาพดี ซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้จากที่
ไหน นอกจากในรา้นคา้ปลอดภาษเีท่านัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
อิสระใหท้่ำนเที่ยวชม SAPPORO SNOW FESTIVAL (เทศกาลหิมะซัปโปโร) คือ งำนเทศกำลหิมะและ
น ำ้แข็ง ที่จดัขึน้ในช่วงตน้เดือนกุมภำพนัธข์องทุกปีใน เมืองซปัโปโรของฮอกไกโด งำนเทศกำลนีม้ีอำยุกว่ำ 70 ปี
แลว้ ภำยในงำนมีไฮไลทอ์ยู่ที่กำรจัดแสดงประติมำกรรมหิมะเล็กใหญ่มำกมำยกลำงเมือง ซึ่งนบัเป็นงำนอีเวน้ท์
ประจ ำฤดูหนำวที่ใหญ่ที่สดุที่มีผูค้นจำกทั่วโลกเดินทำงมำเขำ้ร่วมงำนกว่ำ 2,600,000 คนเลยทีเดียว และที่เป็น
ข่ำวใหญ่ทกุปีคือกลุม่คนไทยที่ชนะกำรแข่งขนัประกวดประติมำกรรมหิมะภำยในงำนมำอย่ำงต่อเนื่อง 
ธีมของประติมำกรรมหิมะจะแตกต่ำงกันไปในแต่ละปี โดยมีขอบเขตกว้ำงมำกตั้งแต่สถำปัตยกรรมทำง
ประวตัิศำสตร ์อย่ำงสถำปัตยกรรมชื่อดงัระดบัโลกและปรำสำทญ่ีปุ่ นไปจนถึงตวักำรต์นูจำกอนิเมะ ประติมำกรรม
หิมะบำงชิน้มีควำมสงู 15 เมตร กวำ้ง 25 เมตรเลยทีเดียว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) เมนูบุฟเฟต์ขาป ู+ บุฟเฟต์ป้ิงย่าง 
ท่ีพกั KARAKSA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า  

โรงแรมใกลย้่านชอ้ปป้ิง เตม็อิม่ใหท่้านชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยั ตลอดทัง้คนื 

  หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดนิทาง 
 

วนัท่ี 4 ตลาดปลาโจไก – มิตซุยเอาท์เลต็ - ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ - อิสระชมงานเทศกาลแกะสลกัน ้าแขง็ 
SAPPORO SNOW FESTIVAL 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
 

https://matcha-jp.com/th/3545


 
 
 

 
จำกนัน้น ำท่ำนเดินชม ตลาดปลาโจไก (Jogai Market) ตลำดสดของซปัโปโรที่รวบรวมเอำรสชำติควำมสดของฮ

อกไกโดไวม้ำกมำยทุกเชำ้จะมีผกั ผลไมเ้ก็บมำสดๆ จำกหลำกหลำยแหล่งทั่วฮอกไกโด และปลำที่จบัมำสดๆ จะ
ถูกน ำมำยงัศนูยก์ลำงตลำดขำยส่งเมืองซปัโปโร ตัง้แต่รำ้นขำยปลำสดๆ รำ้นผลไม ้รำ้นอำหำรแหง้ รำ้นปลำตำก
แหง้เค็ม และอื่นๆ เรียงรำยกว่ำ 60 รำ้นมีวตัถุดิบสดใหม่คดัสรรมำอย่ำงดีใหเ้ลือกหำตัง้แต่ 6 โมงเชำ้ นอกจำกนี ้
ยงัพรั่งพรอ้มไปดว้ยรำ้นอำหำรทัง้รำ้นซูชิและรำ้นอำหำรชุดที่ใชว้ตัถดุิบจำกตลำด ไดล้ิม้รสอำหำรของฤดกูำลนัน้ๆ 
ในรำคำย่อมเยำ 
 
 
 

จำกนัน้น ำท่ำนชอ้ปปิ้ง Mitsui Outlet Sapporo เอำทเ์ล็ตขนำดใหญ่มีครบทุกสิ่งอนั ที่นี่เริ่มเปิดใหบ้ริกำร
มำตั้งแต่เดือนเมษำยนปี 2012 ดำ้นในมีรำ้นคำ้แบ
รนดเ์นมต่ำงๆ มำกถึง 128 รำ้น ! มีทัง้ร้านค้าปลอด

ภาษี ร้านอาหารอร่อยๆ และศูนยอ์าหารขนาด

ใหญ่โต ที่จคุนไดถ้ึง 650 ที่นั่ง แถมยงัมีรำ้นจ ำหน่ำย
สินคำ้พืน้เมืองและสินคำ้จำกฟำรม์ทอ้งถิ่นของฮอก
ไกโดใหไ้ดเ้ลือกซือ้กลบับำ้นกันดว้ย รำ้นคำ้ต่ำงๆ มี
จ ำหน่ำยสินค้ำชั้นน ำจำกต่ำงประเทศให้เรำได้
จับจ่ำยใช้สอยในรำคำที่ถูกกว่ำปกติไม่ว่ำจะเป็น 
เสือ้ผำ้แฟชั่นหญิงชำย เสือ้ผำ้เด็ก นำฬิกำ อปุกรณกี์ฬำ และอ่ืนๆ อีกมำกมำย 
 
 

เท่ียง   บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (7)  
 



 
อิสระให้ท่านท่องเที่ยว ช้อปป้ิงได้ตามอธัยาศยัที่ ย่านทานุกิโกจิ แหล่งช้อปป้ิงสตรีทชื่อดงัของฮอกไกโด 

ภายในแบ่งเป็นตรอก 7 ตรอก มสีนิคา้ใหไ้ดเ้ลอืก
มากมายหลากหลายชนิด  ทัง้เสื้อผ้า รองเท้า 
กระเป๋า เครื่องส าอางค์ รา้นขายของทีร่ะลกึ รวม
ไปถึงร้านอาหารและร้านขนมมากมาย รวมแล้ว
กว่า 200 ร้านค้า ร้านดังๆ ถุกใจนักช้อปชาว
ไทย เช่น Matsumoto Kiyoshi (ขายยา 
วิต ามิน  ครีมบ า รุ ง  เ ค รื่ อ งส า อ า ง ) , Don 

Quijote : ดองกิโฮเตะ (รา้น Super store 

ขนาดใหญ่ ทรีวบรวมสนิคา้นานาชนิดในราคาถูก
และเปิด 24ชม.), ร้าน Brand Name มือสอง, ห้าง Parco ท่านที่ตามหากระเป๋า Bao Bao by 

Issey Miyake , หา้ง Pivot ท่านทีม่องหากระเป๋า COACH , เสือ้ UNIQLO หรอืแบรนดฮ์ติราคาสุด
คุม้อย่าง GU เป็นตน้  

เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง อิสระมือ้เยน็ ตามอธัยาศยั 
 

อิสระใหท้่ำนเที่ยวชม SAPPORO SNOW FESTIVAL (เทศกาลหิมะซัปโปโร) ตำม
อธัยำศยัอีก 1 วนัก่อนกลบัประเทศไทย 
 

ท่ีพกั  Karaksa Sapporo Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า  

โรงแรมใกล้แหล่งช้อปป้ิง ท่านสามารถเดนิออกมาเพื่อช้อปป้ิง หรอืชมเมอืงซปัโปโรในตอนกลางคนืได้ตาม
อธัยาศยั 

  หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดนิทาง 
 

วนัท่ี 5 สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภมิู 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินชิโตเสะ เพื่อเชค็อนิเดนิทางกลบั 

11.55 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) เทีย่วบนิที ่XJ621 

 มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

17.50 น.    เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
วิธีปฏิบติัก่อนออกเดินทาง 

1. เตรียมใบรบัรองการฉีดวคัซีน (ภาษาองักฤษ , ภาษาญ่ีปุ่ น) (วคัซีน 3 เขม็ตามมาตรฐานญ่ีปุ่ นท่ี 

WHO รองรบั เช่น  Pz , Az , MD , J&J , COVAXIN , Novavax , Sinovac , 

Sinopharm)  

หมายเหตุ : กรณีฉีดวคัซีนไม่ครบตามมาตรฐานญ่ีปุ่ น ต้องยื่นผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชม.

ก่อนเดินทาง 

2. ลงทะเบียนผ่านเวบ็ไซต์ VISIT JAPAN ให้เรียบร้อย 

ด าเนินการทัง้ 2 ขัน้ตอนน้ีก่อนการเดินทางอย่างน้อย 6 ชัว่โมงก่อนเท่ียวบินลงจอด หากไม่ด าเนินการตาม

ขัน้ตอนทัง้หมดผ่านแอพพลิเคชัน่ ท่านจะต้องกรอกเอกสารท่ีสนามบินด้วยลายมือของท่านเอง ซ่ึงใช้เวลา

ค่อนข้างนานพอสมควร 
 

อตัราค่าบริการรวม 

➢ ตัว๋เครื่องบนิไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ชโิตเสะ-กรุงเทพฯ สายการบนิ Thai Air Asia X  (XJ)  

➢ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

➢ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดไดท่้านละ 1 ใบ) กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

➢ ค่าอาหารทุกมือ้ตามรายการระบุ (สงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้ หรอื เปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

➢ น ้าดื่มบรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

➢ ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

➢ ค่ารถโคช้รบั-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 

➢ ภาษนี ้ามนัและภาษตีัว๋ทุกชนิด (สงวนสทิธิเ์กบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง) 

➢ ประกนัอุบตัิเหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) และประกนัสุขภาพ วงเงนิค่ารกัษา 500,000 บาท รวมไปถึงค่ารกัษากรณีตดิโควดิที่

ต่างประเทศดว้ย 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมัต่อท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรดีทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจ้าหน้าที่

ตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

 หากหน่วยงานรฐับาลไทย และ/หรอื ญี่ปุ่ นมกีารปรบัเปลี่ยนขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการกกัตวัเพิม่เตมิ และ/หรอื ขอเรยีกตรวจโรคเพิม่เ ตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะต้องเป็น

ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายส่วนเกนิ 



 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวซี่าอกีครัง้  

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าตรวจ ATK หรอื RT-PCR ทไีม่มรีะบุในรายการทวัร ์หากประเทศตน้ทางหรอืปลายทางมีก าหนดใหต้รวจ 

 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดนิทาง 72 ชัว่โมง หรอื ATK 24 ชัว่โมง  ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย 

**การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ทีม่ผีลเป็นลบ ตอ้งตรวจก่อนเดนิทางไม่เกนิ 72 ชัว่โมง และเป็นแบบฟอรม์ทีท่างญี่ปุ่ นก าหนดเท่านัน้ ท่านตอ้งยื่น

ผลให้กบัทางบรษิทั กรณีเป็นบวกหรอืตดิโควดิต้องมผีลตรวจและใบรบัรองแพทยใ์ช้ในการยนืยนั เพื่อท าการยา้ยวนัเดนิทาง หรอืเก็บเครดติการเดนิทาง อาจมี

การเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบันโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็ นภาษาองักฤษ เท่านัน้ แบบฟอร์ม : 

https://bit.ly/3NVFrkV ** 

 ค่าทปิไกด,์พนักงานขบัรถ รวมทัง้ทรปิ 1,500 บาท/ท่าน 

 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์
 

การจองทวัร ์: 

• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า พร้อมช าระมดัจ า 15,000 บาท หลงัจากจองภายใน 3 วนั ส่วนที่เหลอืช าระทนัทกี่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่าน

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

• กรณีท าการจองน้อยกว่า 15 วนัก่อนการเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100 % 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงนิค่ามดัจ าให้ทัง้หมด โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจริง ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนั จะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์50% จากราคาขาย และหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้  

• ยกเลกิการเดนิทาง 0-14 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิค่าทวัรท์ัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุ๊ป) 

• ยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางตอ้งท าก่อนการเดนิทาง 60 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณวีนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิค่าทวัรท์ัง้หมดโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิน้ 

กรณีเจบ็ป่วย : 

• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึ่งจะต้องมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นี้

ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

ในกรณเีจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนลว่งหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

 

 



 
โรงแรมท่ีพกั 

• ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 

เตยีงใหญ่ กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นต้องแยกห้องพกั บรษิทัฯ ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 

หอ้ง (1 Twin+1 Single) จะสะดวกกบัท่านมากกว่า  

• การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมคีวามแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบเดี่ยว Single ห้องคู่ Twin/Double 

อาจจะไม่ตดิกนัหรอือยู่คนละชัน้ 

• มาตรฐานของโรงแรมในประเทศญี่ปุ่ นนัน้ อาจจะมคีวามแตกต่างกนักบัมาตรฐานระดบัสากล และในโปรแกรมทีร่ะบุชื่อและระดบัมาตรฐานของโรงแรมนัน้จะเป็นการ

รบัรองมาตรฐานระดบัดาวของหน่วยงานการท่องเทีย่วของประเทศญีปุ่่ นเท่านัน้ ไม่สามารถเปรยีบเทยีบกบัระดบัสากลได ้

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 

• ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเท่านัน้ 

• ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมากรุ๊ป  หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ายการทวัรร์ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ - ออก

เมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษิทัจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดตามรายการใหแ้ก่ท่าน 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่ อ เลขที่หนังสอืเดนิทางและอื่นๆเพื่อใช้ในการจองตัว๋

เครื่องบนิ  ในกรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหน้าหนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

• อตัราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีท่างบรษิทัเสนอราคา ดงันัน้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณี

ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าภาษเีชือ้เพลงิ ค่าประกนัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเที่ยวบนิ ฯลฯ 

• มคัคุเทศก์ พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆแทนบรษิทั เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว้ (20 ท่านขึน้ไป) 

เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 25 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 25 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลื่อนวนัเดนิทาง , ยกเลกิการเดนิทาง หรอืมกีารเปลีย่นแปลง

ราคา โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดนิทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบิน, ตัว๋รถทวัร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบนิอาจมกีาร

ปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหาก

ไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าว 

• กรณีผูเ้ดนิทางทีต่อ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ เช่น การขอใชว้ลีแชรท์ีส่นามบนิ กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืเริม่ตัง้แต่ท่านจองทวัร์ 

มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี 

• กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพื่อการท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีท่านเป็นอสิลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได ้โปรดระบุใหช้ดัเจนก่อนท าการจอง กรณีแจง้ล่วงหน้าก่อนเดนิทางกะทนัหนั อาจมคี่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 

• เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการทวัรท์ัง้หมด 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

➢ บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

➢ เทีย่วบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

➢ หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุ

เหลอืใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายเุหลอืไม่ถงึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 



 
➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของ

บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอุบตัเิหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้ง

ยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทาง

บรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุที่เกดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรอืในกรณทีี่

กระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนื

ค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

➢ ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลีย่นชื่อไดห้ากมีการปรบัราคาบตัรโดยสาร

สงูขึน้ ตามอตัราค่าน ้ามนัหรอืค่าเงนิแลกเปลีย่น ทางบรษิทั สงวนสทิธิป์รบัราคาตัว๋ดงักล่าว 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 

➢ กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , 

Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารุด เปียกน ้า การขดีเขยีนรูปตา่งๆหรอืแมก้ระทัง่ตราปัม๊ลายการต์ูน ทีไ่ม่ใช่การประทบัตราอย่างเป็นทางการของตม. 

กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดนิทางทุกครัง้ หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของท่าน ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ กรณมี ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท่้านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัรว์่าท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้หรอืไม่ ถา้ไม่

สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยู่เหนือการควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ กรณี “หญงิตัง้ครรภ์” ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภ์ทีช่ดัเจน สิง่นี้อยูเ่หนือการควบคมุ

ของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่าน

เอง ทางบริษทัฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯท่ีได้ระบุในรายการทวัรท์ัง้หมด** 

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

 


