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 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ 
โรงแรม 

หรอืเทยีบเทา่ 

1 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ซปัโปโร 

BKK-CTS TG670 (23.55-08.20) 

    

2 

สนามบนิชโิตเสะ – โนโบรเิบทส ึ– หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ– เมอืง

ฮาโกดาเตะ – ย่านเมอืงเก่าโมโตมาจ ิ– โกดงัอฐิแดง - นงั

กระเชา้ชมววิ ณ ภเูขาฮาโกดาเตะ 

บน
เครอืง 

  Yunokawa 
Kanko 

Buffet นานาชาต ิ+ 
ONSEN 

3 
ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรยีวคาคุ – ทะเลสาบโทยะ - 

Toyako Onsen Illumination Street - แชอ่อนเซ็น 

   Toya Hanabi 
Buffet ขาปูยกัษ ์+ 

ONSEN 

4 
คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี– โรงเป่าแกว้ – JTC 

DUTY FREE - ชอ้ปปิงทานกุโิคจ ิ

   
Mystay Sapporo 

Susukino 

5 อสิระทอ่งเทยีวตามอธัยาศยั ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร    Mystay Sapporo 
Susukino 

6 
สนามบนิซปัโปโร – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

CTS-BKK TG671 (10.00-15.50) 

 บน
เครอืง 
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หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซอืตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เพอืบนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เทยีวบนิเพอืยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทกีอ่นทําการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซอืตวัเครอืงบนิประเภททสีามารถ
เลอืนวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนอืงมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ
เทยีวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทยีวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลยีนแปลง ซงึ สายการบนิ
พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น
เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงันนัเหตุผลเหลา่น ีอยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่
รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ อนงึ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั
ในความไมส่ะดวก 
 

วนัท ี1  กรงุเทพ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชนั 4 สนามบนิสวุรรณภูมปิระตทูางเขา้

หมายเลข 2 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทรอใหก้ารตอ้งรับ 

พรอ้มทังแจกเอกสารในการเดนิทางและอํานวยความสะดวก 
 

23.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG670 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ชวัโมง)  

 
 
 
 
 

 
 
 

วนัท ี2 สนามบนิชโิตเสะ - โนโบรเิบทส ึ– หุบเขานรกจโิกกดุาน ิ– เมอืงฮาโกดาเตะ – ยา่นเมอืง

เกา่โมโตมาจ ิ– โกดงัอฐิแดง - นงักระเชา้ชมววิ ณ ภเูขาฮาโกดาเตะ 

08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ (เวลาทญีปีุ่ น 
เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
***สาํคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรับและจับ *** 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบ็ตส ึสถานตากอากาศและนําแรท่มีชีอืเสยีงทสีดุของเกาะ ฮอก

ไกโด ซงึมนํีารอ้นทแีตกตา่งกัน 11 ชนดิ นับเป็นนํารอ้นทดีแีละมปีระสทิธภิาพมากทสีดุของญปีุ่ น 
ภายในเมอืงแหง่นเีต็มไปดว้ยโรงแรมและทพัีกสไตลญ์ปีุ่ นเรยีวกังมากมาย 

นําท่านชม จโิกกุดาน ิหรอื หุบเขานรก ซงึเกดิจากภูเขาไฟทยีังไม่ดับ ถูกปกคลุมไปดว้ย

หมอกควันและกลนิของกํามะถัน ชมบ่อนําพุรอ้นและบ่อโคลนเดือดอันเป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาตทิยีังคงอยู ่

เทยีง รบัประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร (1) 

20 
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นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate) เมอืงทใีหญเ่ป็นอันดับ 3 ของภมูภิาค ฮอก

ไกโด ตังอยูป่ลายสดุทางตอนใตข้องเกาะ มชีอืเสยีงดา้นทวิทัศน์ทสีวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ 
และอาหารทะเลสดใหม ่ในอดตีเป็นเมอืงหนงึทมีที่าเรอืสําหรับเปิดการคา้ระหวา่งประเทศในชว่ง
หลังจากยคุแยกประเทศ เมอืงฮาโกดาเตะไดรั้บอทิธพิลจากตา่งประเทศเป็นอยา่งมาก มยีา่นทอียู่
อาศัยของชาวตา่งประเทศ และป้อมสไตลต์ะวนัตก 

แลว้นําท่านเดนิชมเมืองท ีย่านเมอืงเก่าโมโต

มาจ ิ(Motomachi District) แต่ก่อนบรเิวณท่าเรือ

เมืองฮาโกดาเตะ เป็นท่าเรือแรกทีเปิดใหม้ีการคา้
ระหว่างประเทศในปี 1854 ในช่วงสนิสุดยุคญีปุ่ น
แบง่แยก ดังนันทําใหม้ผีูค้า้จํานวนมากจากรัสเซยี จนี 
และชาตติะวันตก ไดย้า้ยถนิฐานมาอาศัยอยู่ในเมอืง
ฮาโกดาเตะแห่งนี ซงึปัจจุบันยังคงมีอาคารสไตล์
ตะวนัตกและสงิกอ่สรา้งทมีชีอืเสยีง  

จากนันใหท้่านเดนิชม โกดงัอฐิแดงรมินํา (Red 

Brick Warehouses) ไดป้รับปรงุมาจากคลังสนิคา้อฐิ
สแีดงทีเคยใชค้า้ขายในปลายสมัยเอโดะ ตังอยู่รมิ
แม่นําของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนย์รวมแหล่งชอ้ปปิง 
รา้นอาหาร และสถานบันเทงิทีใหบ้รรยากาศเก่า ๆ 
นอกจากรา้นขายของทรีะลกึททัีนสมัย เสอืผา้แฟชัน 
รา้นขายอุปกรณ์ตกแต่งบา้น และรา้นขนมหวานแลว้ 
ยังมีร า้นอาหาร ลานเบียร์ โบสถ์สําหรับจัดพิธี
แตง่งาน และบรกิารลอ่งเรอืเพอืชมววิทวิทัศนข์องอา่วฮาโกดาเตะอกีดว้ย  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แลว้นําท่านนงักระเชา้ขนึสู ่ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) มคีวามสูง 334 

เมตร ตังอยู่ในป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมุทรใกลใ้จกลางเมอืงฮาโกดาเตะ ในวันททีอ้งฟ้า
โปร่งทังกลางวันและกลางคนื สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ทงีดงาม นับเป็นจุดชมววิตดิอันดัน 1 ใน 
3 สถานทีทีดีทีสุดของญีปุ่ น ร่วมกับภูเขาอินาซะ ทีนางาซาก ิ(Nagasaki) และภูเขารอคโค 
(Mount Rokko) ทโีกเบ (Kobe) บนยอดเขามจีดุชมววิมรีา้นกาแฟ รา้นจําหน่ายของทรีะลกึ   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม (2) บฟุเฟตน์านาชาต ิ
พกัท ี Yunokawa Kanko หรอืระดบัเดยีวกนั ใหท้า่นอาบนําแรร่วมแบบญปีุ่ น (ออนเซน)  
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วนัท ี3 ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรยีวคากุ – ทะเลสาบโทยะ – ชมงานประดบัไฟ Toyako 

Onsen Illumination Tunnel - แชอ่อนเซ็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

นําท่านไปยัง ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มพีนืทปีระมาณ 4 ชว่ง

ตกึ เปิดเป็นประจําทุกวัน ตังแตต่อนเชา้ตหีา้ถงึเทยีงตรง ในตลาดจะจําหน่ายอาหารทะเลสด เชน่ 
ปูอลาสกา้ ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล พรอ้มทังผลไมต้ามฤดูกาล บรเิวณใกลเ้คยีงมี
รา้นอาหารหลายรา้น เมนูทนียิมทสีุดคอื Uni-Ikura Domburi (ขา้วเสริฟ์พรอ้มหอยเม่น
ทะเลและไขป่ลาแซลมอ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนันนําท่านถ่ายรูปและชม ป้อมโงเรยีวคาคุ หรอื ป้อมดาว 5 แฉก เป็นบรเิวณทมีพีนืที

ขนาดใหญรู่ปดาว ซงึสามารถมองเห็นไดจ้ากมุมสงู ลักษณะป้อมจะเป็นสไตลต์ะวันตก หากทา่น

จะขนึหอคอยชมววิ มคีา่ใชจ้า่ยเพมิประมาณ 840 เยน 

เทยีง  รบัประทานอาหารเทยีงแบบ JAPANESE SET (4) 

จากนันนําท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบทเีกดิจากแอ่งปากปล่องภูเขาไฟทมีี

ขนาดใหญอ่ันดับสามของญปีุ่ น และผลจากการระเบดิของภเูขาไฟทําใหม้ลีาวาทับถมจนปิดกันทาง
นําไหลไมใ่หอ้อกจากทะเลสาบได ้ดา้นหลังมภีเูขาอสุแุละภเูขาโชวะชนิซงั สว่นดา้นหนา้มภีเูขาโย
เทอจิงึเป็นภาพทวิทัศนท์สีวยงามอยา่งยงิ จนไดช้อืวา่เป็นววิทงีดงามทสีดุอันดับสามของเกาะฮอก
ไกโดเลยทเีดยีว 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ในชว่งฤดูหนาวนันเมอืงโทยะ (Toya) นันก็มกีารประดับประดาดว้ยหลอดไฟจํานวนกวา่ 12,000 
ดวงตามถนนจากเมอืงออนเซ็นไปยังรมิฝังทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เรยีกวา่ ถนนประดบัไฟ 
(Illumination Street) อยูต่ลอดทังปี นอกจากนตีังแตช่ว่งปลายเดอืนพฤศจกิายนเป็นตน้ไปท ี
ลานนงิวิะอฮิโิรบะ (Nigiwai Hiroba) ใจกลางเมืองออนเซ็นก็จะไดเ้ห็น อุโมงคป์ระดบัไฟ 
(Illumination Tunnel) อกีดว้ย อุโมงคท์สีวา่งไสวระยบิระยับไปตลอดระยะทางราว 70 เมตร
ดว้ยหลอดไฟ LED จํานวนกวา่ 400,000 ดวงน ี

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม (5) บฟุเฟต ์ขาปยูกัษ ์

พกัท ี Toya Onsen Hanabi หรือระดบั เด ียวกนั  อ ิสระให้ท่านอาบนํ าแร่รวมแบบญีปุ่ น  

(ออนเซน)  
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วนัท ี4 โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้ – JTC DUTY FREE - ชอ้ป

ปิงทานกุโิคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

จากนันนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุเมอืงท่าทเีจรญิรุ่งเรอืงในฐานะทเีป็นเมอืงคา้ขายในชว่ง

ปลายศตวรรษท ี19 ถงึ 20 และยังเป็นเมอืงมชีอืเสยีง
เกียวกับการทําเครืองแกว้ทีสวยงาม และมีสไตล์
รปูทรงอันเป็นเอกลักษณ ์ 

นําทา่นชม คลองโอตาร ุสญัลักษณ์ของเมอืงโอตา

รุทีไดรั้บความนิยมถ่ายภาพ มีฉากหลังเป็นหลังคา
อาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสรา้งเสร็จในปี 
1923 ถือว่าเป็นคลองทเีกดิจากการถมทะเล ใชเ้ป็น
เสน้ทางขนถ่าย สนิคา้จากเรือใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่าย 
แลว้นําสนิคา้มาเก็บไวภ้ายในโกดัง แต่ภายหลังได ้
เลกิใชแ้ละถมคลองครงึหนงึทําเป็นถนนหลวงสาย 17 
สว่นทเีหลอืไวค้รงึหนงึก็ไดทํ้าการปรับปรุงเป็นสถานที
ท่องเทยีว ทังยังปรับปรุงทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอฐิสี
แดง อสิระใหท้า่นรปูเป็นทรีะลกึ อสิระใหท้า่นรปูเป็นที
ระลกึ จากนันอสิระใหท้่านเดนิเลน่ชมเมอืงโอตารุตาม
อัธยาศัย เช่น พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรแีละเครอืง

แกว้ ทรีวบรวมกล่องดนตรีและเครอืงแกว้อันงดงาม
และหายากไวม้ากมาย ท่านสามารถเลือกซือและ
เลอืกชมสนิคา้พนืเมอืงงานฝีมอืตา่ง ๆ อาทเิชน่ ตุก๊ตา
แกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ เพลิดเพลนิไปกับรา้นขาย
กลอ่งดนตร ี ซงึมกีลอ่งดนตรขีนาดเล็กไปจนถงึขนาด
ใหญ ่โดยทา่นสามารถเลอืกเพลงตา่งๆ ไดด้ว้ยตัวของ
ท่านเอง รา้นขายเครอืงแกว้ ทมีตีังแต่กระดงิแกว้อัน
จวิไปจนถึงโคมระยา้ รา้นขายขนมอบต่างๆ ทีท่าน
สามารถชมิตามใจชอบโดยเฉพาะ รา้น KITAKARO ซงึมขีนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหม่ๆ  ใหอ้รอ่ย
จนลมือว้นกันเลยทเีดยีว และเหมาะทจีะซอืของฝากเป็นอยา่งด ี และยังมอีกีหนงึรา้นทที่านตอ้งมี
เวลากับรา้นนี คอืรา้น LeTAO รา้นชสีเคก้แสนอร่อย ดว้ยบรรยากาศในรา้นตกแตง่ดว้ยไมท้แีสน
อบอุน่ ขบักลอ่มดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบอ๊กซ ์

เทยีง รบัประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร (7) 

นําท่านสู ่JTC DUTY FREE อสิระใหท้่านเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษี เช่น เสอืผา้ นําหอม ตาม
อัธยาศัย เมอืถงึเวลาอันสมควร  

จากนันอสิระใหท้า่นชอ้ปปิงท ียา่นถนนทานกุโิคจ ิแหลง่ชอ้ปปิงเกา่แกท่สีบืทอดมาตังแตย่คุ

บกุเบกิ เหมาะสําหรับจับจ่ายซอืหาของฝากจากฮอกไกโด เป็นชมุชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นคา้ 
ทอดยาวกวา่ 1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมอืงซัปโปโร เชอืมตอ่กัน
ดว้ยหลังคาโครงสรา้งทรีองรับทุกสภาพอากาศ จงึสามารถใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งกังวลถงึฝนหรอื

หมิะแสงแดดเป็นแหลง่ชอ้ปปิงทเีต็มไปดว้ยความคกึคักมชีวีติชวีา หรอืจะเดนิเลน่ชมเมอืงท ียา่น
ซูซูกโินะ (Susukino) ทีย่านกินดืมทีใหญ่ทีสุดของเมืองซัปโปโร มังคังดว้ยรา้นคา้และ

แวดลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารแยะเต็มไปหมด แต่สําหรับราเมน แนะนําตอ้งไปทซีอยนีคอื “Ramen 
Yokocho” เป็นซอยราเมน สามารถเลอืกรา้นตามความชอบ ทังชนดิเสน้ราเมนนําซปุรสชาตแิละ
เครอืงเคยีงตา่ง ๆ 
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 อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพอืไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิง 

พกัท ี  Mystays Sapporo Susukino หรอืเทยีบเทา่ (ทพีกัอยูใ่นเมอืงใกลแ้หลง่ชอ้ปปิง) 

วนัท ี5 อสิระทอ่งเทยีว หรอื ชอ้ปปิงตามอธัยาศยั (ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (8) 
 อสิระทอ่งเทยีว หรอื ชอ้ปปิงตามอธัยาศยั (ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดค์อยดแูล แนะนํา

สถานทเีทยีว และการเดนิทางให)้ 
 แนะนําสถานทเีทยีว และชอ้ปปิง โดยรอบซปัโปโร 

 อดตีศาลาทวีา่การของฮอกไกโด (ตกึอฐิแดง) เป็น
ตกึสไตล์นีโอบารอค มีลักษณะพิเศษทีมีหลังคายอด
แหลมและกรอบหนา้ต่างเป็นเอกลักษณ์ เปรยีบเสมอืน
อนุสาวรยีก์ารบกุเบกิของฮอกไกโด ปัจจุบันไดรั้บการขนึ
ทะเบยีนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาต ิ

 หอนาฬกิาประจําเมอืง (CLOCK TOWER) เป็นหอ

นาฬิกาทีดํารงอยู่ในฐานะสัญลักษณ์ของซัปโปโร มี
หนา้ปัดนาฬกิาทังสดีา้นททํีาจากอเมรกิา ปัจจบุันถอืเป็น
หอนาฬิกาทีเก่าแก่ทีสุดของญีปุ่ น และเป็นสถานที
นักทอ่งเทยีวทัวโลกรูจั้ก และนยิมถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ  

 ต ล า ด ป ล า โ จ ไ ก  ( Sapporo Jogai Market) 
ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรยีงราย
ตลอดบล็อกขนึไปนอกตลาดขายสง่ซปัโปโร เป็นหนงึใน
ตลาดทใีหญท่สีดุของเมอืง รา้นคา้ตา่งๆ จําหน่ายอาหาร
ทะเล เชน่ ป ูหอยเมน่ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอนืๆ ในทอ้งถนิ 
เช่น ขา้วโพด แตงโม และมันฝรังตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม อาหารทอ้งถนิทีขนึชอืคือ 
Donburi 

 ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) ตังอยู่ทเีมอืงซัปโปโร (Sapporo) เรยีกไดว้า่เป็น
ศาลเจา้ของศาสนาพุทธนกิายชนิโตทมีคีวามเกา่แกไ่มเ่บาของเกาะฮอกไกโดเลยนะคะ เพราะ
ทศีาลเจา้แห่งนีนันถูกสรา้งในชว่งยุคเรมิพัฒนาเกาะถา้จะนับเป็นปีก็ประมาณปี ค.ศ.1871ได ้
ไมเ่พยีงแคจ่ะมาสักการะขอพรกับเทพเจา้ทปีรทับถายในศาลเจา้มากถงึ4 องค ์แตด่ว้ยความที
ตัวศาลเจา้เองมพีนืทเีชอืมตอ่กับสวนมารยุามะทําใหถ้อืไดว้า่เป็นจดุชมววิเด็ดๆอกีแหง่หนงึของ
เมอืงเลย 

 โรงงานช็อคโกแล็ต (Shiroi Koibito) ของฝากชือดังของฮอกไกโดทีนักท่องเทียว
ส่วนมากรูจั้กกันดี ก็คือคุกกีเนยไสไ้วท์ช็อคโกแลตยีหอ้ Shiroi Koibito ทีผลติโดยบรษัิท 
Ishiya ซงึไดเ้ปิดใหนั้กท่องเทยีวเขา้มาชมโรงงานได ้ภายในโรงงาน นักท่องเทยีวจะไดเ้ห็น
การผลติคกุกสีดุอร่อยแบบใกลช้ดิทุกขันตอน และยังมขีนมอกีหลายชนดิ เชน่ คัพเคก้ ซอฟท์
ครมี และช็อคโกแลต หรอืถา้อยากจะลองเวริค์ชอ้ปทําคุก้กดีว้ยตัวเอง ทโีรงงานก็มสีอนแบบ
สนัๆ อกีดว้ย (มคีา่เขา้ชม 600 เยน) 
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 ยา่น JR Tower : เจอารท์าวเวอร ์เป็นยา่นทไีดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทยีวเป็นอยา่งมาก 
เนืองจากติดอยู่กับสถานีรถไฟฟ้าและรถประจําทางเลย ซึงบริเวณนีจะเต็มไปดว้ย
หา้งสรรพสนิคา้ชนันําของญปีุ่ น อยา่งหา้งไดมารู ทรีวมรา้นขายของและรา้นอาหารชอืดังของ
ซัปโปโรไว ้เช่น รา้นซูช ิNemuro Hanamaru รา้นหมูทอดทงคัตส ึTadumura Tonkatsu 
หา้งสเตลลา่ เพลส ทเีนน้ขายเสอืผา้แฟชนัของชาวญปีุ่ นในราคาไมแ่พงนัก หา้ง ESTA ทมีทีกุ
อยา่ง ตังแตเ่ครอืงใชไ้ฟฟ้า รองเทา้แบรนดเ์นม ไปจนถงึของเลน่เด็กและเครอืงสําอาง เป็นตน้ 

อสิระอาหารเทยีง และอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

พกัท ี  Mystays Sapporo Susukino หรอืเทยีบเทา่ (ทพีกัอยูใ่นเมอืงใกลแ้หลง่ชอ้ปปิง) 
 

วนัท ี6 ซปัโปโร (สนามบนิชโิตเสะ) - กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (9)  

(กรณีทางโรงแรมไมส่ามารถจดัอาหารเชา้ใหท้า่นได ้ทางบรษิทัจะจดัอาหารเชา้เป็น SET BOX) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ เพอืเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ  

10.00 น. ออกเดนิทางจาก สนามบนิชโิตเสะ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG671  

 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 7.30 ชวัโมง) *บรกิารอาหารรอ้น และเครอืงดมืบนเครอืง 

15.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

-------------------------------------------------- 
*** ขอความกรณุาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูทงัหมดกอ่นการจอง  

เพอืความถกูตอ้งและความเขา้ใจทตีรงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 
2-3 ทา่น  ทา่นละ 

ราคาไมร่วมตวั
ทา่นละ 

พกัเดยีว 
เพมิทา่นละ 

28 พ.ย. – 3 ธ.ค. 62 35,999.- 25,999.- 12,900 

1 – 6 ธ.ค. 62 38,999.- 28,999.- 12,900 

8 – 13 ม.ค. 63 38,999.- 28,999.- 12,900 

12 – 17 ม.ค. 63 37,999.- 27,999.- 12,900 

16 – 21 ม.ค. 63 38,999.- 28,999.- 12,900 

 
 



PJP033-TG  PRO SNOW AUTUMN FREE DAY HOKKAIDO HAKODATE  6D4N 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ **  
ราคา INFANT ทา่นละ 12,900 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (ถา้ม)ี  
ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ (ชําระทสีนามบนิสวุรรณภมูใินวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิโดยสารชนัประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชอืเพลงิ 
 คา่ทพัีกหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทรีะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่อาหาร ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทยีว ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครัง (เนืองจากทางญปีุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสันในประเทศญปีุ่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพมิ 2,000 บาท สําหรับ
การยนืรอ้งขอวซีา่ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 30 กก. // ขากลบั 30 กก.) 
 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถนิ(ถา้ม)ี ท่านละ 2,000 บาท/ทรปิ ชาํระทสีนามบนิในวันเชค็อนิ (คา่ทปิ

หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี) 

 
เงอืนไขการสาํรองทนีงั 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 20,000 บาท พรอ้ม
กับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่
ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพัีกและตัวเครอืงบนิ 
มฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีตอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ท ี
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชวัโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้ง
ใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มคีวาม
จําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์งหมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชนั และขอเก็บเงนิทังหมด (แตส่ามารถเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางได ้
ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 
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หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนบีรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิ ี
จะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไม่
รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีูญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้
ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ 
เป็นตน้ 
 
ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลับ ท่าน
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทสีายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทนัีงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ
บนิเป็นผูกํ้าหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไม่
เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการท่องเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารใน
ขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ 

เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสงิทีขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิาร

พํานักระยะสนั 
3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ไีม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวนัเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  

 เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด 

 กรณีททีา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนอืสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหร ี

/ ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทังนขีนึอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน 
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 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพมิ  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถใน
การบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรีบ เพือใหไ้ดท้่องเทยีวตาม
โปรแกรม 

 เนอืงจากการเดนิทางทอ่งเทยีวในครังน ีเป็นการชําระแบบเหมาจา่ยขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทาง
บรษัิทจงึขอสงวนสทิธ ิไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนงึทที่านไม่ตอ้งการ
ไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึใหท้่าน เนอืงจากทางบรษัิทไดทํ้าการ
จองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทังหมดแลว้ 

 บรกิารนําดมืท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เรมิในวันท ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท ี3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชวัโมง ในวนันันๆ มิ
อาจเพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาท่องเทียวตามสถานทีใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ต่างชาตทิตีอ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนนิการเช็คเรอืงการทําวซีา่ในการ
เขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ้่ายเพมิเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในส่วนนันๆ ซงึหากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทที่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทจีะเกดิขนึตามมา 
และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ทีา่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทสีายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
(พาสปอรต์) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกนํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนงึ มหีนา้ใดหนา้หนงึหายไป 
มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนงึหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆ
ทังสนิ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทดีา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิมอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไป
ได ้ดังนันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง 
กรณีชํารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับ
เก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบรษัิทเร็วทสีุด เพอืยนืยันการเปลยีนแปลงขอ้มูลหนังสอื
เดินทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีทียังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถ
เปลยีนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตัวเครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ
ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิทังหมด ซงึโดยสว่นใหญต่ัวเครอืงบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทาง
ประมาณ 14-20 วนั ทังนขีนึอยูก่ับกระบวนการและขนัตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีททีา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธใินการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนงึทังสนิ 

 

*เมอืทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงทงัหมดนแีลว้* 
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