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• บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาต ิครบทุกมือ้ เช้า-กลางวนั-เย็น 
• เครือ่งดืม่ไมอ่ ัน้ตลอดการเขา้พกั(แอลกอฮอล/์ไมม่แีอลกอฮอล)์ 
• การแสดงโชว์สุดอลงัการจากเจา้หนา้ที ่
• ฟรกีจิกรรมมากมาย อาทิเช่น fitness yoga ofuro 
• ฟรคีลาสสอนสก/ี ฟร ีski lift pass 

หากท่านมคีวามจาํเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบินภายในประเทศ เพ ือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท ีย่วบนิเพ ือ่ยนืยนั กบั
ทางเจา้หนา้ท ีก่่อนทําการจองและขอความกรุณาใหท้่านซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภทท ีส่ามารถเล ือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้ อนัเนือ่งมาจาก
หากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเล ิกเท ีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบิน การยุบเท ีย่วบนิรวมกนั ตาราง
การเดนิทางมกีารเปล ีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แล ้วพบว่าอยู่เหนอืการความคุมของทางสายการบิน หรอืจะเป็น
เหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะ
ไม่รบัผดิชอบและไม่คนืค่าใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ป ประมาณ 7-10 วนัก่อนเดนิทาง ขออภยัในความไม่สะดวก 
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วนัที่ 1 :    กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ - ชิโทเซ ่(ฮอกไกโด) 

20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาระหว่างประเทศชัน้4 สนามบนิสุวรรณภูมปิระตูทางเขา้
หมายเลข 2 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D สายการบนิไทย โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบริษัทรอใหก้ารตอ้งรับ 
พรอ้มทัง้แจกเอกสารในการเดนิทางและอํานวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเซ ่โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 670  

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ช่ัวโมง)  

 

 

 

 

วนัที่ 2 :    ชิโทเซ ่(ฮอกไกโด)-อดตีศาลาที่ว่าการของฮอกไกโด-หอนาฬกิาประจําเมอืง-ตลาด
ปลาโจไก- MITSUI OUTLET PARK 

8.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิชิโทเซ ่ เกาะฮอกไกโด หลังผา่นพิธี
ตรวจคนเขา้เมืองแลว้ (เวลาที่ญีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 
ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการ
นัดหมายเวลา)  ***สําคญัมาก!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่
อนุญาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว์ พชื ผกั ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั *** หลังจาก
ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง นําท่านชม อดตีศาลาที่ว่าการ
ของฮอกไกโด (ตึกอิฐแดง) เป็นตึกสไตลน์ีโอบารอค มี
ลักษณะพเิศษทีม่ีหลังคายอดแหลมและกรอบหนา้ตา่ง เป็น
เอกลักษณ์ เปรียบเสมือนอนุสาวรียก์ารบกุเบกิของฮอกไกโด 
ปัจจุบันไดรั้บการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาต  ิจากนั้นนําท่านชมหอนาฬกิาประจําเมอืง (CLOCK 
TOWER) เป็นหอนาฬกิาทีด่ํารงอยูใ่นฐานะสัญลักษณ์ของ
ซัปโปโร มีหนา้ปัดนาฬกิาทัง้ส ีด่า้นทีทํ่าจากอเมริกา ปัจจบัุน
ถือเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่ส ุดของญี่ปุ่ น และเป็นสถานที่
นักทอ่งเทีย่วท่ัวโลกรูจ้ัก และนิยมถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ จากนั้น
นําท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai 
Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกว่า 80 รา้น 
เรียงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร เป็น
หนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่ส ุดของเมือง รา้นคา้ต่างๆ จําหน่าย
อ าหารทะเล  เช่น  ปู หอยเม่นทะเล  ไข่ปลาแซลมอน 
ปลาหมึก และหอยเชลล์ ผลผลิตอื่น ๆ ในทอ้งถิ่น เช่น 
ขา้วโพด แตงโม และมันฝร่ังตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม 
อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื  Donburi 

เที่ยง  อสิระอาหารเที่ยงตามอธัยาศยั 

จากนั้นนําทา่นเดนิทางสู ่  MITSUI OUTLET PARK เอา้ทเ์ลทซึง่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในฮอก
ไกโด เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทกุคนตัง้แตแ่บรนดชั์น้นําจากตา่งประเทศ สนิคา้แฟช่ันหญงิ
ชาย และเด็ก จนถงึอุปกรณ์กฬีาและกจิกรรมกลางแจง้และสนิคา้ท่ัวไป ประกอบดว้ยแบรนด์ดัง
ถงึ 130 แบรนด ์ซึง่ในบรรดาแบรนดด์ังเหลา่นี้ จะมีถงึ 58 แบรนดท์ีเ่ป็นแบรนดท์ี่เพิง่เปิดสาขา
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ในฮอกไกโด และ 9 แบรนดท์ีเ่ปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศญีป่ ุ่ น นอกจากนี้ภายในหา้งยังมีศนูย์
อาหารขนาดใหญท่ีจ่ไุด ้ 650 ทีน่ั่ง ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่ีสนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟาร์ม เอาทเ์ลท
ทีน่ี่จงึเต็มไปดว้ยสรรพสิง่ใหช้าวฮอกไกโดและนักทอ่งเทีย่วจากตา่งชาตไิดส้ัมผัส 

เย็น   อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิง 

พกัที่     SAPPORO HOTEL หรอืเทียบเท่า (ที่พกัอยู่ในเมอืงใกลแ้หลง่ช้อปป้ิง) 

วนัที่ 3 :        เกาะฮอกไกโด – คลบัเมดฮอกไกโด (Sahoro) 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  จากนั้นเดนิทางสูค่ลบัเมด Sahoro Hokkaido สกรีสีอรท์ทีพ่รอ้มใหบ้ริการดา้นการเล่นสกี
พรอ้มอุปกรณ์ทีทั่นสมัยตามมาตารฐานกีฬาสกีและสโนบอร์ดระดับโลก และทมีครูฝึกสอนการ
เลน่สก ี (ไมม่คีา่ใช้จา่ยเพิม่เตมิ) ใชเ้วลาเดนิทาง 2.30 ชม. (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศใน
ขณะน ัน้)  

เที่ยง บริการอาหารกลางวันทีห่อ้งอาหาร แบบบฟุเฟต ์ทีม่ีความหลากหลายจากอาหารนานาชาต ิอาท ิ
อาหารญีป่ ุ่ น อาหารยโุรป อาหารจนี เป็นตน้ พรอ้มบริการเครื่องดืม่ตา่งๆมากมาย เชน่ ไวน์แดง 
ไวน์ขาว เบยีร์ สาเก และซอฟดริ้งตา่งๆ  

 

 

 

 

 

 

 

14.00 น.   เช็คอินท์ และพักผ่อนกับกิจกรรมตา่งๆที่ใหบ้ริการภายในรีสอร์ท  ทีมคลับเมดฮอกไกโด ร่วม
ตอ้นรับทกุทา่นและอธิบายการใชบ้ริการตา่งๆ จากนั้นนําทา่นไปยังหอ้งพัก พรอ้มแนะนําการใช ้
SKI Pass (ไม่มีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) โดยทมีจโีอ (GOs) ทีม่าจากหลากหลายประเทศ 

 หมายเหตุ กจิกรรมบริการฟรี ไดแ้ก ่ 

  1. หอ้งอาบน้ําแบบออนเซ็นสไตลญ์ีป่ ุ่ น และสระว่ายน้ําอุณหภมูิหอ้งตัง้แต ่11.00-23.00 น. ทกุ
วัน 

2. Jacuzzi, Canadian Bath, Sauna เปิดบริการ 11.00-23.00 น. 

 3. บาร์เครื่องดืม่ เปิดบริการ10.00-24.00 น. ทา่นสามารถใชบ้ริการเมนูเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ 
และไม่มีแอลกอฮอล ์กว่า 100 เมนู และอาหารว่าง ขนมตา่งๆ ตามเวลาดังนี้ (การบริการและเมนู 
อาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) 
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                Happy Croissant  10.00-11.00 

Noon Appetizer 11.00-12.00 

Tea Time 15.00-16.30 

Evening Appetizer  17.30-18.30 

15.00 น.  ทา่นสามารถใชบั้ตร SKI Pass เพือ่ข ึน้ชมจดุขึน้-ลงของนักสก ี และใช ้SKI Lift   ไปยังจดุจอด
ตา่งๆ และชมวิว (กรณีบัตรหายตดิตอ่ทีแ่ผนกตอ้นรับ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 น.    บริการอาการคํ่า ที่หอ้งอาหารคลับเมดฮอกไกโด แบบบุฟเฟต์ มีความหลากหลายจากอาหาร
นานาชาต ิอาท ิอาหารญีป่ ุ่ น อาหารยโุรป อาหารจนี  พรอ้มบริการเครื่องดืม่ตา่งๆมากมาย เชน่ 
ไวน์แดง ไวน์ขาว เบยีร์ สาเก และซอฟดริ้งตา่งๆ 

18.50 น.   สําหรับทา่นทีต่อ้งการเลน่สก ี ทา่นสามารถลงชือ่เพือ่ เขา้รับการฝึกสอนในแตล่ะคลาสตามระดับ
ความสามารถของทา่นตัง้แตร่ะดับปูพืน้ฐาน ไปจนถงึทักษะสกระดับส ูงโดยไม่มีคา่ใช่จา่ย แต่
กรณีที่ท่านไมม่อุีปกรณ์สกีหรือชุดเลน่สกที่านสามารถเช่าหรือซือ้ไดท้ี่แผนกกีฬาสกี
(คา่ใช้จา่ยเพิม่เตมิ)  
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หมายเหตุ  1. บริการคลาสครูฝึกสอนสกแีละสโนบอรด์ มีทัง้หมด 6 ระดับ สําหรับเด็กอายตุัง้แต ่ 4 ปีข ึน้ไป 
และสําหรับผูใ้หญ ่ โดยคํานึกถงึความปลอดภัยเป็นสําคัญ เปิดบริการตัง้แต ่ 09.00-11.00 และ 
13.00-15.00 ตามตารางทีกํ่าหนดใหแ้ละเปลีย่นแปลง ยกเลกิไดต้ามสภาพอากาศและความ
ปลอดภัยโดยไม่มีการแจง้ใหท้ราบใหล้ว่งหนา้ 

2. สําหรับคา่เชา่ชดุสก ี ผูใ้หญ ่ ทา่นละ 1000 บาท (3,600 เยน) ตอ่วัน และเด็กทา่นละ 750 
บาท (2,600 เยน) ตอ่วัน (กรุณาสอบถามราคาจากทางรีสอรท์อีกคร ัง้ ราคาอาจมกีาร
เปลีย่นแปลง) 

3. สําหรับทา่นทีต่อ้งการ Private Ski Lesson ทา่นสามารถสอบถามเจา้ทีใ่นวันที่ทา่นเขา้ พัก 
ระหว่างวันที ่18.00-19.15 น. ทีแ่ผนกบริการสก ี  

20.15 น.      หลังอาหาร ทา่นสามารถสนุกสนามกับการแสดงโชว์จากทมีจโีอ ทีห่ลากหลายความสามารถ
และการแสดงที่ไม่ซ้ําในแตล่ะคํ่าคนื จากนั้นสนุกกับการเตน้แบบไม่ซ้ําใคร (Club Med Crazy 
Sign) และทา่นสามารถเลอืกสั่งเครื่องดืม่นานาชนิดทีบ่าร์เครื่องดืม่ไวน์แดง ไวน์ขาว เบยีร์ สาเก 
และซอฟดริ้งตา่งๆ  

00.00 น.      ราตรีสวัสดิ ์ 

พกัที่     CLUBMED SAHORO HOTEL  

วนัที่ 4 :    คลบัเมดฮอกไกโด (Sahoro) 

07.00 น.     บริการอาหารเชา้  

08.45 น.   ทา่นสามารถเตรียมพรอ้มและเช็คอุปกรณ์สก ี สโนบอร์ดทีจ่องไว ้เพือ่ความสนุกสนานและความ
สะดวกทา่นสามารถมาถงึกอ่นเวลาประมาณ 30 นาท ี 

09.00-11.00  บริการคลาสสกแีละสโนบอร์ด CLUB 1 – 6 ตามทีท่า่นไดร้ะบไุว ้ 

หมายเหตุ   ทา่นไม่เลน่สก ีหรือสโนบอร์ด ทา่นสามารถเลอืกสนุกกับกจิกรรมอื่นไดต้ามทีท่างรีสอร์ทจัดขึ้น   
(บางรายการอาจจะมีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) เชน่ 

 1. ทา่นสามารถใชบั้ตร SKI Pass เพือ่ข ึน้ชมจดุขึน้-ลงของนักสก ีและใช ้SKI Lift ไปยังจดุจอด
ตา่งๆ และชมวิว ไม่มีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (กรณีบัตรหายตดิตอ่ทีแ่ผนกตอ้นรับ) 

 2. Snow Trekking เป็นการเดนิสํารวจธรรมชาติทา่มกลางหมิะขาวโพลน (08.00-10.00 น.) 
ทา่นสามารถเชา่รองเทา้ลยุหมิะทีแ่ผนกกฬีาสกแีละลงชือ่ลว่งหนา้ 1 วัน 
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11.30 น.   บริการอาหารกลางวันทีห่อ้งอาหาร แบบบฟุเฟต ์ ทีม่ีความหลากหลายจากอาหารนานาชาต ิ  อาท ิ
อาหารญีป่ ุ่ น อาหารยโุรป อาหารจนี เป็นตน้ พรอ้มบริการเครื่องดืม่ตา่งๆมากมาย เชน่ ไวน์แดง 
ไวน์ขาว เบยีร์ สาเก และซอฟดริ้งตา่งๆ  

13.00 น.   บริการคลาสสกแีละสโนบอร์ด CLUB 1 – 6 ตามทีท่า่นไดร้ะบไุว ้หรือพักผอ่นตามอัธยาศัย 

หมายเหตุ  กจิกรรมบริการฟรี ไดแ้ก ่ 

        1. หอ้งอาบน้ําแบบออนเซ็นสไตลญ์ีป่ ุ่ น และสระว่ายน้ําอุณหภมูิหอ้งตัง้แต ่11.00-23.00 น. ทกุ
วัน 

         2. Jacuzzi, Canadian Bath, Sauna เปิดบริการ 11.00-23.00 น. 

        3. บาร์เครื่องดืม่ เปิดบริการ10.00-24.00 น. ทา่นสามารถใชบ้ริการเมนูเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ 
และไม่มีแอลกอฮอล ์กว่า 100 เมนู และอาหารว่าง ขนมตา่งๆ ตามเวลาดังนี้ (การบริการและเมนู 
อาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

Happy Croissant  10.00-11.00 

Noon Appetizer 11.00-12.00 

Tea Time 15.00-16.30 

Evening Appetizer  17.30-18.30 

บรกิารอาหารคํ่า ทีห่อ้งอาหารคลับเมดฮอกไกโด แบบบฟุเฟต ์มีความหลากหลายจากอาหารนานาชาต ิอาท ิ  
                        ญีป่ ุ่ น อาหารยโุรป อาหารจนี เป็นตน้ พรอ้มบริการเครื่องดืม่ตา่งๆมากมาย เชน่ ไวน์แดง ไวน์   
                        ขาว เบยีร์ สาเก และซอฟดริ้งตา่งๆ  



PJP31-TG  PRO HOKKAIDO CLUBMED SAHORO FUNNY SKI 6D4N NOV-MAR เริ่มตน้ 53,999 

20.15 น.          หลังอาหาร ทา่นสามารถสนุกสนามกับการแสดงจากทมีจโีอ ทีห่ลากหลายความสามารถและ      
    การแสดงที่ไม่ซ้ําในแต่ละคํ่าค ืน จากนั้นสนุกกับการเตน้แบบไม่ซ้ําใคร (Club Med Crazy    
    Sign) และทา่นสามารถเลอืกสั่งเครื่องดืม่นานาชนิดทีบ่าร์เครื่องดืม่ไวน์แดง ไวน์ขาว เบยีร์     
    สาเก และซอฟดริ้งตา่งๆ  

00.00 น.          ราตรีสวัสดิ ์ 

พกัที่   CLUBMED SAHORO HOTEL 

วนัที่ 5 :      โรงงานชอคโกแลต-คลองโอตารุ-พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้ JTC DUTY 
FREE-ซปัโปโร 

เช้า               รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
08.00 น.      เตรียมเช็คเอาทแ์ละออกเดนิทางจากคลับเมด 

นําท่านเดินทางต่อไปยัง โรงงานชอคโกแลต“อิชิยะ” (Ishiya Chocolate Factory) ท่าน
สามารถชมขัน้ตอนการทําชอคโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะSHIROI KOIBITO 
ขนมสอดไสช้อคโกแลตขาวทีเ่ป็นทีน่ิยมท่ัวทัง้เกาะฮอกไกโด และพพิธิภัณฑช์อคโกแลต ชม
ถว้ยชามทีใ่ชส้ําหรับใสช่อคโกแลตทีม่ีความสวยงามเป็นเอกลักษณ ์ และเหลา่ของเลน่ยอ้นยคุที่
ทําใหค้ณุ ๆ ตอ้งแอบอมยิม้อยูใ่นใจ และรูส้กึเหมือนยอ้นเวลากลับไปในอดตีอีกครั้ง  และแนะนํา
ใหท้า่นชมิชา หรือกาแฟรอ้นของทีน่ี่ พรอ้มทัง้สั่งขนมเคก้แสนอร่อยราดดว้ยชอคโกแลตเขม้ขน้ 
ในสว่นทีเ่ป็นคอฟฟ่ีช๊อฟ บริเวณชัน้ 2 ของอาคารทรงสไตลย์โุรป (อิสระใหท้า่นถา่ยรูปบริเวณ
ดา้นนอก ไม่รวมตั๋วค ่าเขา้ชมภายใน) จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เม ืองโอตารุ เมืองท่าที่
เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที ่ 19 ถงึ 20  และยังเป็นเมือ งมี
ชือ่เสยีงเกีย่วกับการทําเครื่องแกว้ทีส่วยงาม และมีสไตลร์ูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์ 

เที่ยง รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุทีไ่ดรั้บความนิยมถา่ยภาพ มีฉากหลังเป็น
หลังคาอาคารกอ่อิฐแดง โดยคลองโอตารุสรา้งเสร็จในปี 1923 ถอืว่าเป็นคลองทีเ่กดิจากการถม
ทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถา่ย สนิคา้จากเรือใหญ ่ ลงสูเ่รือขนถา่ย แลว้นําสนิคา้มาเก็บไวภ้ายใน
โกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลิกใชแ้ละถมคลองครึ่งหนึ่งทําเป็นถนนหลวงสาย 17 ส่วนที่เหลอืไว ้
ครึ่งหนึ่งก็ไดทํ้าการปรับปรุงเป็นสถานที่ทอ่งเทีย่ว ทัง้ยังปรับปรุงทางเดนิเลียบคลองดว้ยอิฐส ี
แดง อิสระใหท้า่นรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นอิสระใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมืองโอตารุตามอัธยาศัย เชน่ 
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้ ทีร่วบรวมกลอ่งดนตรีและเครื่องแกว้อันงดงามและหา
ยากไวม้ากมาย ทา่นสามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้พืน้เมืองงานฝีมือตา่ง ๆ  อาทเิชน่ ตุ๊กตา
แกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกับรา้นขายกลอ่งดนตรี  ซึง่มีกลอ่งดนตรีขนาดเล็กไป
จนถงึขนาดใหญ ่ โดยทา่นสามารถเลอืกเพลงตา่ง ๆ ไดด้ว้ยตัวของทา่นเอง รา้นขายเครื่องแกว้ 
ทีม่ีตัง้แตก่ระดิง่แกว้อันจิว๋ไปจนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนมอบตา่งๆ ทีท่า่นสามารถชมิตามใจชอบ
โดยเฉพาะรา้น KITAKARO ซึง่มีขนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหม่ๆ ใหอ้ร่อยจนลมือว้นกัน เลย
ทเีดยีว และเหมาะทีจ่ะซือ้ของฝากเป็นอย่างด ี  และยังมีอีกหนึ่งรา้นทีท่า่นตอ้งมีเวลากับรา้นนี้ 
คอืรา้น LeTAO  รา้นชสีเคก้แสนอร่อย ดว้ยบรรยากาศในรา้นตกแต่งดว้ยไมท้ี่แสนอบอุ่น ขับ
กล่อมดว้ยเพลงสากลแบบมิวส ิคบ๊อกซ์ นําท่านเดนิทางสู ่JTC DUTY FREE ชอปป้ิงสนิคา้
ปลอดภาษีตา่งๆ นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงซปัโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศนูยก์ลาง
ทางดา้นวัฒนธรรม เศรษฐกจิ และการปกครองของเกาะ ซึง่เปรียบเสมือนประตสู ู ่เกาะฮอกไกโด 
และเคยเป็นสถานทีจ่ัดโอลมิปิคฤดหูนาวในปี ค.ศ. 1972 ทีม่ีช ือ่เสยีงเป็นอยา่งมาก  

 
เย็น  บฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ์ีป่ ุ่ น พเิศษ เมนูป ู3 ชนิด  
พกัที่    SAPPORO HOTEL หรอืเทียบเท่า  
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วนัที่ 6 :       ซปัโปโร-กรุงเทพฯ-สุวรรณภูม ิ

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า bento 
นําทานเดินทางสู่สนามบินชิโทเซ่ เพื่อเด ินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ
สัมภาระ 

10.30 น. ออกเดนิทางจากเมอืงซปัโปโร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG671  
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 7 ช่ัวโมง) *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
    

* พเิศษ !! ฟร.ี. เสริฟ์อาหารรอ้นและนํา้ด ืม่บนเครือ่งไป-กลบั * 
** ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบ

ในวนัจองทวัร ์ ท ัง้น ีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปล ีย่นตามความเหมาะสมของสภาพ

อากาศและฤดูกาล 
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อตัราคา่บรกิาร 
กําหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก จอยแลนด ์

Club room Club room Club room 

27 พฤศจกิายน – 2 ธนัวาคม 53,999 52,999 43,999 

28 พฤศจกิายน – 3 ธนัวาคม 53,999 52,999 43,999 

30 พฤศจกิายน – 5 ธนัวาคม 55,999 54,999 45,999 

2-7  ธนัวาคม 56,999 55,999 46,999 

เด็กอายุต่ํากวา่ 2 ปี ราคา 12,900 บาท พกัเด ีย่วจ่ายเพ ิม่ 25,900 บาท 

 

***ราคานีไ้ม่รวมคา่เช่าชุดและอปุกรณส์กแีละสโนวบอรด์*** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี  
ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ชําระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ขอบพระคณุทกุท่านทีไ่วว้างใจเลอืกใชบ้รกิารของเรา  
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครื่องบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรือระดับเดยีวกัน 

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรือเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่รถนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ประกันอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื่องดืม่ คา่ซักรีด 
คา่มินิบาร์ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ิไดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญีป่ ุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวีซา่อีกครั้ง (เนื่องจากทางญีป่ ุ่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยืน่วีซา่เขา้ประเทศญีป่ ุ่ นใหกั้บคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศ
ญีป่ ุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีป่ ุ่ นประกาศใหย้ืน่วีซา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท 
สําหรับการยืน่รอ้งขอวีซา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่ีน้ําหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเ่กนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 30 กก. //ขากลับ 30 กก.) 

 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้มี) ทา่นละ 2,000 บาท/ทริป ชําระทีส่นามบนิในวันเช็คอิน (คา่ทปิ
หัวหนา้ทัวร์แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี) 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 20,000 บาท พรอ้มกับ
เตรียมเอกสารสง่ใหเ้รียบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระคา่ทัวร์สว่นทีเ่หลอืทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ทา่นควรจัดเตรียม
คา่ทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื่องจากทางบริษัทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋ว
เครื่องบนิ มิฉะนั้นจะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
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 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที ่ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหว่างประเทศ 

 หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจําตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มี
ความจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์ทัง้หมด 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไดต้ามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 

หมายเหตุ 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น 
ในกรณีนี้บริษัทฯ ยนิดคีนืเงินใหทั้ง้หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นใหถ้า้ตอ้งการ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะ
เปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกดิเหตจุําเป็นสดุวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบ
ใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์และอุบัตเิหตุ
สดุวิสัยบางประการ เชน่ การจราจร, การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย
การบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญีป่ ุ่ นใหกั้บคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุ่ นไม่เกนิ 15 
วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรือธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้
เมือง เพือ่ยนืยันการมีคณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีป่ ุ่ น* ดังตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากประเทศญีป่ ุ่ น (ทางบริษัทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีป่ ุ่ นได ้(เชน่ 
เงินสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีป่ ุ่ น (ทางบริษัทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีป่ ุ่ น (ทางบริษัทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีป่ ุ่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญีป่ ุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วีซา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีป่ ุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร
พํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 
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4. เป็นผูท้ีไ่ม่มีประวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีป่ ุ่ น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกัน
ระหว่างทา่นลกูคา้และบริษัท 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรือปรับราคาคา่บริการขึน้ในกรณีทีม่ีผูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 ทา่น  

 ขอสงวนสทิธิ์การเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิ
จากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมื่อทา่นตกลงชาระเงินมัดจําหรือคา่ทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับ
เงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผูส้บู
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บความพรอ้ม
ใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ีลแชร์ กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย 7 วัน
กอ่นการเดนิทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธิในการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ีอํานาจของผูจ้ัดกํากับเทา่นั้น 

 ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ใน
กรณีทีผ่ ูเ้ดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมือง
หรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย 
การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอ
สงวนสทิธิในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีป่ ุ่ น หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัย
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รถในการบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครั้งทีต่อ้งเร่งรีบ เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่ว
ตามโปรแกรม 

 เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครั้งนี้ เป็นการชําระแบบเหมาจา่ยขาดกับบริษัทตัวแทนในตา่งประเทศ 
ทางบริษัทจงึขอสงวนสทิธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรือ สว่นใดสว่นหนึ่งทีท่า่นไม่
ตอ้งการไดรั้บบริการ หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งใหท้า่น เนื่องจากทาง
บริษัทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บริการน้ําดืม่ทา่นวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน เริ่มในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การ
บริการของรถบัสนําเทีย่วญีป่ ุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีป่ ุ่ น สามารถใหบ้ริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันนั้นๆ 
มิอาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอร์ตตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร์ **ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนินการเช็คเรื่องการทําวีซา่ในการ
เขา้ประเทศญีป่ ุ่ นดว้ยตนเอง และหากมีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนั้นๆ ซึง่หากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไม่ไดข้อวีซา่ จะถอืว่าเป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมือง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้
ตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงินคา่ทัวร์ทีท่า่นชําระเรียบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรือ ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง 
(พาสปอร์ต) ของทา่นชํารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มีหนา้ใดหนา้หนึ่ง
หายไป มีกระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลดุออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่า
กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสทิธิ์ไม่อนุญาตใหท้า่น
เดนิทางตอ่ไปได ้ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา 
ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ทําหนังสอืเดนิทางฉบับ
ใหม่ โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งอิง และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่ริษัทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลง
ขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่ริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีทียั่งไม่ออกบัตรโดยสาร ทา่น
สามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มีคา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จริงทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่น
ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไม่ผา่นดา่นตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางตอ่ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบริษัท
ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งทัง้ส ิน้ 

 

*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
 

 



PJP31-TG  PRO HOKKAIDO CLUBMED SAHORO FUNNY SKI 6D4N NOV-MAR เริ่มตน้ 53,999 

บรกิารเพ ิม่เตมิเลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


