
                

 

CODE: XJ93 Hokkaido Pink Moss & Tulip  ฮอกไกโด ทุ่งพิงค์มอส สวนทิวลิป 6วัน 4คืน       

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Hokkaido Pinkmoss & Tulip 
ทัวร์ฮอกไกโด ทุง่พิงค์มอส (ชิบะซากุระ) สวนทิวลิป 6วัน 4คืน 

ซัปโปโร  โอตาร ุ โซอุนเคียว อาซาฮิคาว่า 
ซัปโปโร ตึกท ำเนียบรัฐบำล สวนโอโดริ หอนำฬิกำ โรงงำนช็อกโกแลตอชิิยะ 

โซอุนเคียวออนเซ็น น  ำตกริวเซ น  ำตกกิงกะ สวนทำคิโนอูเอะ ชมทุ่งพิงค์มอส คะมิยูเบทส ึสวนทิวลิป อำซำฮคิำวำ่ ช้อปปิ้งเอ

ออน โอตำรุ คลองโอตำรุ พพิิธภัณฑ์กลอ่งดนตรี โรงงำนเคร่ืองแกว้โอตำรุ มติซุย เอ้ำทเ์ลต็ ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ ตลำดปลำโจไก 

อิสระท่องเที่ยวตำมอธัยำศัยฟรีเดย์ 1 วัน 

พักโซอุนเคียว ออนเซ็น 1 คืน อาซาฮิคาว่า 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน 

Wifi on bus + แช่ออนเซ็น + บุฟเฟต่์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด พร้อม BBQ เคร่ืองดื่ม เบียร์ ไวน์ ไม่อ้ัน 

 บินตรงสู่ชโิตเสะสายการบิน AIR ASIA X เคร่ืองล าใหญ่ A330-300 

น  ำหนกักระเป๋ำ 20 KG บรกิำรอำหำรรอ้นเสิร์ฟพร้อมน  ำดื่มบนเครื่อง 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไม่เสริมเตียง 

พักเด่ียวเพิม่ ที่น่ัง 

15 - 20 พ.ค. 61 34,900 ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant) 

7,000 บาท 

 

 

 

8,500 34 

16  - 21 พ.ค. 61 32,900 8,500 34 

22 - 27 พ.ค. 61 34,900 8,500 34 

23 - 28 พ.ค. 61 33,900 8,500 34 

 

 

  
 



                

 

 
ไฟล์ทบิน 

Departure DMK – CTS   XJ620 23.55-08.40 

Return CTS – DMK    XJ621 09.55-16.30 

 

วันที่หน่ึง    กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง  

 

20.30น.  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง  ขาออกช้ัน 3 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X 
(XJ) เคาน์เตอร์ 4  มีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯคอยอ ำนวยควำมสะดวก  

23.55น.  น ำท่ำนเดินทำงสู่สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสำยกำรบิน THAI AIR  ASIA X  เที่ยวบินที่ 

XJ620  (มีบริการอาหารร้อนและน้ าดื่มบนเคร่ือง )  

 

 

 

 

วันที่สอง      สนามบินนิวชิโตเสะ - ซัปโปโร – ตึกท าเนียบรัฐบาล – สวนโอโดริ - หอนาฬกิา - โรงงาน  
                   ช็อกโกแลตอิชิยะ - Joy One ดิวตร้ีฟรี - โซอุนเคียวออนเซ็น     กลางวัน,เย็น 

 
08.40 น. เดินทำงถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติของฮอกไกโด (เวลำเร็วกว่ำเมืองไทย 2 ชั่วโมงกรุณำ

ปรับนำฬิกำของท่ำนเพือ่ควำมสะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร ส าคัญ!!! 
ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก 
ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ รับกระเป๋ำเรียบร้อย
และท ำภำรกิจส่วนตัว จำกนั นน ำท่ำนขึ นรถโค้ชปรับอำกำศเดินทำงเข้ำสู่ 
เมืองซัปโปโร (Sapporo) เมืองหลวงของภูมิภำคฮอกไกโด และมีพื นที่
ขนำดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของญี่ปุ่น มีชื่อเสียงระดับโลกในปี 1972 คือช่วงจัด
แข่งขันกีฬำโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนำว และเป็น
เมืองที่รู้จักกันดีในกำรจัดเทศกำลหิมะ รำเมน 
และเบีย ร์ น ำท่ ำนเดินทำงสู่  ตึกท าเนียบ
รัฐบาลเก่า หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ใน
ภำษำญี่ปุ่นแปลว่ำ อิฐสีแดง เร่ิมก่อสร้ำงเมื่อปี 
พ.ศ.2416 เป็นอำคำรในสไตล์นีโอบำร็อคอเม
ริกำ โดยลอกแบบมำจำกอำคำรท ำเนียบรัฐบำล
แห่งรัฐแมสซำซูเซตส์ สหรัฐอเมริกำ โดยใช้
อิฐไ  ปจ ำนวนมำกกว่ำ 2.5 ล้ำนก้อน ตึกแดง
หลังนี ใช้เป็นที่ท ำกำรรัฐบำลฮอกไกโดตั งแต่ปี 
พ.ศ.2429 ซ่ึงผู้ว่ำรำชกำรคนแรกที่ได้ท ำงำน
ในตึ ก นี คื อ  มิ จิ โต ชิ  อิ ว ำมู ระ  (Michitoshi 
Iwamura) แล้วใช้งำนต่อเน่ืองยำวนำนถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ำยไปที่ท ำกำรหลังใหม่เป็นอำคำรทันสมัยสู  ง 10 ชั น
ซ่ึงตั งอยู่ด้ำนหลังตึก น ำท่ำนเดินทำงสู่ สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ตั งอยู่ใจกลำงเมืองซัปโปโร ซ่ึง
แยกเมืองออกเป็นสองฝ่ัง คือทำงทิศเหนือและทิศใต้ ในช่วงฤดูร้อนจะเป็นพื นที่สีเขียวที่งดงำม และช่วงต้นเดือน
กุมภำพันธ์จะเป็นสถำนที่หลักในกำรจัดเทศกำลหิมะซัปโปโร สำมำรถดูดนักท่องเที่ยวท ำรำยได้ให้แก่ฮอกไกโด
มำกมำย น ำท่ำนถ่ำยรูป หอนาฬิกาซัปโปโระ เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวซ่ึงเป็นอำคำรที่สร้ำงขึ นจำกไม้ ออ  กแบบ
ด้วยศิลปะแบบอเมริกันเป็นที่ รู้จักในฐำนะสัญลักษณ์ของเมือง และเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ทั งในและ
ต่ำงประเทศแทบทุกคน ซ่ึงนำฬิกำบนหอยังคงเดินอย่ำง
เที่ยงตรง และมีเสียงระฆังในทุกชั่วโมง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที1่) 
 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (ไม่รวมกำร

เข้ำชมกำรผลิตด้ำนใน) แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียง
ของญี่ปุ่น ตัวอำคำรของโรงงำนถูกสร้ำงขึ นในสไตล์ยุโรป
แวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ให้ท่ำนได้เลือกซื อเป็นของ
ฝำกตำมอัธยำศัย จำกนั นน ำท่ำนไป ร้านJoy One ดิวตร้ีฟรี ให้ท่ำนเลือกซื อของฝำกรำคำถูก อำทิเช่น ขนม 



                

 

เคร่ือง  ส ำอำง เคร่ืองไฟฟ้ำ ผลิตภัณฑ์จำกน  ำมันม้ำ โฟมล้ำงหน้ำถ่ำนหินภูเขำไฟ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 4GF หรือ
วิตำมินบ ำรุงร่ำงกำย และยำของดร.โนงูจิ ซ่ึงเป็นนักวิจัยชื่อดังของชำวญี่ปุ่นสมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ 
เมืองโซอุนเคียว (Sounkyo) ในเขตคำมิกำว่ำ เป็นส่วนหน่ึงในพื นที่ทำงเหนือของอุทยำนแห่งชำติไดเซ็ตสึซัง 
สิ่งที่ขึ นชื่อของโซอุนเคียวคือโกรกธำรโซอุนเคียว ซ่ึงมีเมืองเล็ก ๆ ตั งอยู่ และยังมีน  ำตกและวิวภูเขำที่สวยงำม
มำกด้วย น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม 

เย็น  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) 
 

หลังอำหำรให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกับกำรแช่น  ำแร่ธรรมชำติ แช่ออน
เซ็น เพื่อผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำและจะท ำให้ ผิวพรรณสวยงำม 
และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย 
ที่พัก: Sounkyo Kanko Hotel  หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพักทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย 5-7 วันก่อนวันเดินทำง) 

 
วันที่สาม     โซอุนเคียว - น้ าตกริวเซ น้ าตกกิงกะ – สวนทาคิโนอูเอะ ชมทุ่งพงิค์มอส - คะมิยเูบทสึ สวนทิวลิป -  
                  อาซาฮคิาวา่ - ช้อปปิง้เอออน          เช้า,กลางวัน   
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่3 ) 
 น ำท่ำนเดินทำงไปชม น้ าตกริวเซ Ryuse Waterfall และน้ าตกกิงกะ 

Ginga Waterfal น  ำตกทั งสองแห่งนี เป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติ
ไดเซ็ตสึซัน ในโซอุนเคียว อ ำเภอคำมิคำวะ ฮอกไกโด มีหน้ำผำจ ำนวน
มำกทอดยำวเรียงกันกว่ำ 25 กม. เลียบแม่น  ำอิชิกำริ และบริเวณนี มี
น  ำตกสวยงำมอีกหลำยแห่งนับไม่ถ้วน  น  ำตกริวเซอิและน  ำตกกิงกะอยู่
ข้ำงๆกัน ริวเซ หมำยถึง ดำวตก กิงกะ หมำยถึง ทำงช้ำงเผือก น  ำตกกิง
กะที่ไหลลงมำรำวกับด้ำยสีขำวและน  ำตกริวเซที่สำดสำยน  ำเหมือนดำว
ตกนั นตัดกันอย่ำงสวยงำมสมบูรณ์แบบ จำกนั นน ำท่ำนเดินทำงไป สวน
ทาคิโนอูเอะ(Takinoue Park) 
ตั งอยู่ในเขตอำชิบำริบนเกำะฮ
อกไกโด น ำท่ำนชม ทุ่งพิงค์
ม อ ส ห รื อ ชิ บ ะ ซ า กุ ร ะ 
( Shibazakura) ห รื อ Moss 
Phlox (ขึ นอยู่กับสภำพอำกำศ) 
เป็นพืชคลุมดินมีสีชมพูสดใส 
ทุ่งแห่งนี นอกจำกจะมีดอกพิงค์
มอสที่บานสะพร่ังเต็มท้องทุ่ง
เหมือนพรมสีชมพูขนาดใหญ่
ในช่วงเดือนพฤษภำคมไปถึงต้นเดือนมิถุนำยนของทุกปีแล้ว ที่นี่ก็ยังรำยล้อมไปด้วยภูเขำและน  ำตก จึงท ำให้ที่น่ี
เป็นอีกหน่ึงแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่สวยงำมและมีเสน่ห์ไม่แพ้ที่ใดในญี่ปุ่น ให้ท่ำนเก็บภำมควำมงำม 
ควำมประทับใจตำมอัธยำศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที ่4) 
 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ สวนดอกไม้คะมิยูเบทสึ Kamiyubetsu Park น ำท่ำนไปชม สวนทิวลิป  (ขึ นอยู่กับสภำพ

อำกำศ) ชมควำมงำมของดอกทวิลปิมำกสีสนั กว่ำ 120 เฉดสี ไม่ต่ ำกว่ำ 1,200,000 ดอกในฤดูใบไม้ผลิของทุกปี 
ณ บริเวณจุดกึ่งกลำงของแนวชำยฝั่งทะเลโอฮอคของฮอกไกโด ที่เรียงรำยพร้อมต้อนรับกำรมำเยือนของ
นักท่องเที่ยวจำกแดนไกล เป็นสวนที่สวยงำมมำกให้ท่ำนได้เก็บภำมควำมงำมตำมอัธยำศัยน ำท่ำนเดินทำงสู่ อา
ซาฮิคาว่า ตั งอยู่ในภำคตะวันตกของฮอกไกโด เป็นเมืองใหญ่อันดับสองในเกำะฮอกไกโด รองจำกซัปโปโรเพื่อ
น ำท่ำนเข้ำที่พัก 

  
เย็น น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อาหารค่ าอิสระตามอัธยาศัย อิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือท่ำนสำมำรถ

ไปช้อปปิ้งที่ ห้างเอออน พลาซ่า ได้  
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่พัก: Fujita Kanko Washington Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 

https://www.japanhoppers.com/th/chubu/mikawa/
https://www.japanhoppers.com/th/hokkaido/


                

 

(ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพักทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย 5-7 วันก่อนวันเดินทำง) 
 

วันที่สี่    โอตาร ุ– คลองโอตารุ – พิพธิภัณฑก์ล่องดนตรี - โรงงานเคร่ืองแกว้โอตารุ - มติซุย เอ้าทเ์ลต็ -  
              ช้อปปิ้งซซููกิโนะ   อาหารเช้า,กลางวัน ,เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด +BBQ เคร่ืองด่ืม เบียร์ ไวน์) 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 5)  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่ำเจริญรุ่งเรืองในฐำนะที่เป็นเมืองค้ำขำย
ในช่วงปลำยศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เมืองท่ำเล็กๆที่มบีรรยำกำศสุดแสนโรแมนติก ซ่ึง
มีร้ำนขำยของอยู่ตลอดสองข้ำงทำงด้วยบรรยำกำศโดยรอบ รวมถึงกำรตกแต่งของ
บ้ำนเรือนนั นส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นตะวันตกเน่ืองจำกในอดีต เมืองโอตำรุ
ได้รับอิทธิพลมำจำกกำรท ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศญี่ปุ่นเองและประเทศในแถบ
ยุโรปหลำยประเทศ น ำท่ำนเที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสำย
วัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหำ ด้วยควำมเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลอง
ที่ยังคงควำมเป็นญี่ปุ่นแบบดั งเดิม คลองโอตำรุสร้ำงเพื่อให้เรือเล็กล ำเลียงสินค้ำ
จำกท่ำเรือเอำมำเก็บไว้ในโกดังที่อยู่ตำมริมคลอง เมื่อวิทยำกำรเจริญก้ำวหน้ำเรือ
ใหญ่จึงเปลี่ยนไปเข้ำท่ำที่ใหญ่และขนส่งเข้ำโกดัง 
ได้ง่ำยขึ น ตึกเก่ำเก็บสินค้ำริมคลองเหล่ำนี  จึงถูก
ดัดแปลงเป็นร้ำนอำหำรสไตล์ต่ำงๆ และพิพิธภัณฑ์ 
น ำท่ำนเที่ยวชม ชมเคร่ืองแก้วโอตารุ แหล่งท ำ
เคร่ืองแก้วที่มีชื่อเสียงที่สุด ชมควำมสวยงำมของ
แก้วหลำกสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนำกำร แหล่ง
เคร่ืองแก้วชื่อดังของโอตำรุ และยังมีเคร่ืองแก้ว
หลำกหลำยใหท้่ำนชื่นชม และเลือกซื อได้ เมืองนี มี
ชื่อเสียงในด้ำน   กำรท ำเคร่ืองแก้วต่ำงๆ  จำกนั นน ำท่ำนชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี Otaru Music Box 
Museum ให้ท่ำนได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ที่แสนอ่อนหวำน ชวนให้น่ำหลงใหล ด้วยกล่อง
ดนตรี (MUSIC BOX) อันมำกมำยหลำกหลำยและงดงำมที่จะท ำให้ท่ำนผ่อนคลำยอย่ำงดีเยี่ยม ท่ำนจะได้ชม
กล่องดนตรีมำกมำยหลำยหลำยแบบน่ำรักๆ เต็มไปหมดมำกกว่ำ 3,000 แบบ รวมถึงท่ำนยังสำมำรถเลือกท ำ
กล่องดนตรีแบบที่ท่ำนต้องกำรได้ด้วย ท่ำนสำมำรถเ  ลือกกล่องใส่ ตุ๊กตำเซรำมิกและเพลงมำประกอบกัน มี
บริกำรน ำเพลงกล่องดนตรีทั งเพลงญี่ปุ่นและเพลงสำกลมำอัดเป็นซีดีโปสกำร์ดส่งได้โดยตรงจำกทำงพิพิธภัณฑ์ 
ให้ท่ำนได้สัมผัสและชื่นชมกล่องดนตรีน่ำรักมำกมำย ให้ท่ำนได้ท ำกล่องดนตรีน่ำรักๆในแบบที่ท่ำนชื่นชอบด้วย
ตัวท่ำนเอง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที ่6) 
 จำกนั นน ำท่ำนเดินทำงสู่  มิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET) 

เพลิดเพลินกับกำรช้อปปิง้สินค้ำมำกมำยแบรนด์ดังระดับโลก และแบ
รนด์ญี่ปุ่น อำทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 
ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื อกระเป๋ำไฮไซ 
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯ ล ฯ 
เลือกดูเคร่ืองประดับ และนำฬิกำหรูอย่ำง TAG HEUER, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้ำแฟชั่น HUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือก
ซื อสินค้ำส ำหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสินค้ำอื่นๆอีกมำกมำยในรำคำลด 30-
80% ซ่ึงภำยในยังมีร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ ให้ท่ำนช้อปปิ้งตำมอัธยำศัย 

 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที ่7 )  

พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด พร้อม BBQ เคร่ือมดื่ม เบียร์ ไวน์แบบไม่อั้น 
 
 
 
 

 
 
 
 
หลังอาหารน าท่านเดินทางเข้าที่พกัแรมพกัผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถเดินไปช้อปปิ้ง ย่านซูซูกิ
โนะ จำกบริเวณรอบ ๆ สถำนีรถไฟใต้ดินซูซูกิโนะ อยู่ถัดลงมำทำงใต้จำกสวนโอโดริ ถือเป็นย่ำนที่คึกคักมี
ชีวิตชีวำที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพำะในเวลำค่ ำคืนที่บรรดำป้ำยไฟโฆษณำบนตึกต่ำง ๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขัน
ประชันสินค้ำกัน รอบ ๆ บริเวณนี มีร้ำนอำหำร ภัตตำคำร สถำนบันเทิงเริงรมย์ยำมรำตรี ทั งไนต์คลับ บำร์ คำรำโอ
เกะ สถำนอำบอบนวด รวมกันมำกกว่ำ 4,000 ร้ำน ตั งอยู่ในตรอกซอกซอย บำงร้ำนก็ซ่อนอยู่ในตึกต้องขึ นลิฟต์ไป 
แต่ก็มีพนักงำนออกมำเรียกแขกเสนอเมนูและบริกำรของร้ำนตนเองอยู่ริมถนนเต็มไปหมด  



                

 

ที่พัก: Premia Cabin Sapporo Hotel  หรือระดับใกลเ้คียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพักทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย 5-7 วันก่อนวันเดินทำง)   

  
วันที่ห้า        ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือทา่นสามารถอสิระท่องเที่ยวตามอัธยาศยั                                                                                  

                  อาหารเช้า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่ 8) 

อิสระฟรีเดย์ทอ่งเที่ยวตำมอธัยำศัยเต็มวันหรือทำ่นสำมำรถไปชมและชิมอำหำรทะเลสดๆที่ตลำดปลำโจไกได ้
หมายเหตุ: มีบริกำรรถและไกด์ไปตลำดปลำโจ
ไก กรณีท่ำนประสงค์ไปตลำดปลำ กรุณำแจ้ง
กับไกด์ในวันแรกของกำรเดินทำง เน่ืองจำกรถมี
ที่นั่งกัดไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 
ตลาดปลาโจไก อิจิบะ เป็นตลำดอำหำรทะเล
ที่ใหญ่ที่สุดในซัปโปโร เป็นตลำดที่คึกคักและ
มำกมำยไปด้วยของฝำกของดีของซัป   โปโร
และผลิตภัณฑ์จำกทั่วฮอกไกโด ท่ำนสำมำรถรับประทำนอำหำรทะเลแบบสดๆ ที่ร้ำน รำคำไม่แพง ที่สั่งตรงมำ
จำกที่ต่ำงๆของออกไกโด และท่ำนสำมำรถซื ออำหำรทะเลและของฝำกต่ำงๆได้ที่น่ี โดยทำงร้ำนจะท ำแพ็คเก็จ
อย่ำงดีไปส่งที่โรงแรมของเช้ำวันเดินทำงกลับ (อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ให้ท่านเลือกชิมอาหารทะเล
สดๆ)  จนได้เวลำน ำท่ำนมำส่งที่โรงแรมและหรือ JR ทำวน์เวอร์ อิสระให้ท่ำนอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทำงสู่สถำนที่
ท่องเที่ยวอื่น ๆ ตำมอัธยำศัยอำทิเช่น  
- อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั งอยู่ติดกับสถำนีเจอำร์ซัปโปโร เป็นทั ง
ห้ำงสรรพสินค้ำ โรงแรม โรงภำพยนตร์ และศูนย์อำหำร มี ร้ำน BIG CAMERA จ ำหน่ำยกล้องดิจิตอล , 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและอิเล็คทรอนิคส์ ,ร้ำน100เยน,ร้ำน UNIQLO ขำยเสื อผ้ำแฟชั่นวัยรุ่น,ร้ำน MATSUMOTO 
KIYOSHI ขำยยำและเคร่ืองส ำอำง อำคำร JR TOWER มีจุดชมวิวตั งอยู่ที่ชั น 38 เรียกว่ำ T38 (Tower Three 
Eight) ที่ระดับ ควำมสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้ำงไกลสวยงำมทั งกลำงวัน 
กลำงคืน โดยเฉพำะยำมค ่ำคืนจะมองเห็นทีวีทำวเวอร์ตั งอยู่กลำงสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ จำกกลุ่มตึก ย่ำนซูซูกิ
โนะ ส่องสว่ำงที่จุดกลำงเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซ่ึงที่ชั น 10 เป็ น ศูนย์รวมร้ำนรำเมน ซึ่งมีอยู่ประมำณ 10 ร้ำน 
ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกรำเมนในย่ำน ซูซูกิโน่ (ไม่รวมตั๋วขึ  น จุดชมวิวรำคำประมำณ 700-1000 เยน) 
- ย่านทานุกิโคจิ (Tanuki Koji) เป็นย่ำนช้อปปิ้ง โดยสร้ำงหลังคำคลุมยำวตำมแนวถนน ยำว 1 กิโลเมตร
(ประมำณ 7-8 บล็อก) จนถึงแม่น  ำ Sosei สองข้ำงทำงเต็มไปด้วยร้ำนค้ำกว่ำ 200 ร้ำน ขำยของที่ระลึก ขนมของ
เล่น เคร่ืองส ำอำง ช็อคโกแลต เสื อผ้ำ ข้ำวของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ และร้ำนอำหำรให้เลือกรับประทำนมำกมำย 
(อาหารเที่ยงและเย็นอิสระตามอัธยาศัย) 

ที่พัก: Premia Cabin Sapporo Hotel  หรือระดับใกลเ้คียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพักทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย 5-7 วันก่อนวันเดินทำง)   
 

วันทีห่ก      ซปัโปโร  - สนามบินชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง                                    

                   เช้า 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (มื้อที่ 9) 

ได้เวลาอันสมควร น าทา่นเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะเพื่อเช็คอินเตรียมเดินทางกลบั 
 

09.55 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการAIR ASIA X เที่ยวบินที ่XJ621 
(มีบริการอาหารร้อนและน้ าดื่มบนเคร่ือง ) 
 
 
 
 
 

 
16.30 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

หมายเหตุ  :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะ
ปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการ
ของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม



                

 

สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราค่าบริการข้างต้นค านวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30 บาท 
กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงข้ึน บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้น 
ประกาศส าคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่าย
ช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะน้ันหาก
ท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมือง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋ว
เคร่ืองบินให้แก่ท่าน  
 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึง  

- ขอสงวนสิทธิในกำรปรับรำคำค่ำบริกำร โดยทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบก่อนล่วงหน้ำ 
- หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกกำรออกเดินทำง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง 
    บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.การช าระค่าบริการช ำระเงินค่ำจองทัวร์ ภำยใน 2 วันท ำกำร และ ส่วนที่เหลือช ำระก่อนกำรเดินทำง 25วัน  
**ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตผู้เดินทำง (*จะต้องมีอำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือนก่อนหมดอำยุนับจำกวันเดินทำงไป-กลับ*)  
กรุณำตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั นทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพำสปอร์ตหมดอำยุและด่ำนตรวจปฏิเสธกำรออกและ
เข้ำเมืองท่ำน*** กรุณำส่งพร้อมพร้อมหลักฐำนกำรโอนเงินมัดจ ำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**  
4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
เน่ืองจำกเป็นรำคำตั๋วเคร่ืองบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช ำระเงินค่ำจองค่ำทัวร์แล้ว ไม่สำมำรถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก
กรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั งกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำประเทศที่ระบุไว้ ใน
รำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั งสิ น  รวมถึง เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำ
ท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำง พร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงิน
มัดจำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั งสิ น 

 5.อัตราค่าบริการน้ี  รวม 
1.  ค่ำตั๋วโดยสำรเคร่ืองบนิไป-กลับชั นประหยดัพร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทวัร์ข้ำงต้น 
ที่นั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำรบินไม่สำมำรถเลอืกระบุที่น่ังได้ 
กำรอัพเกรดที่นั่ง สำมำรถอพัเกรดไดเ้ฉพำะ Hot Seat  ส ำหรับที่นั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทวัร์ไม่สำมำรถอัพที่นั่งได ้ 
 
ที่น่ัง Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีย่ว 
เป็นที่น่ังที่มีพื นที่วำ่งที่มำกกวำ่ที่นั่งมำตรฐำน ดว้ยพื นที่วำงขำทีก่วำ้งเป็นพเิศษ มพีื นที่พอที่จะสำมำรถยืดขำได้อย่ำงเต็มที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทีน่ั่งพรีเมีย่ม ที่นั่ง Hot Seat ทีน่ั่งมาตรฐาน โซนปลอดเสยีง ประตูทางออก ที่นั่งทารก ห้องน้ า 

2. ค่ำที่พกัหอ้งละ 2 ท่ำนตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำรหรือระดับเทียบเทำ่ 
3. ค่ำอำหำรค่ำเข้ำชมและค่ำยำนพำหนะทุกชนิดตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ข้ำงต้น 

4. เจ้ำหน้ำที่บริษัทฯคอยอำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง 
5.  ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เคร่ืองที่สายการบิน Thai Air Asia X ก ำหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม 
สัมภาระถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน7กก. และค่ำประกันวินำศภัยเคร่ืองบินตำมเงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรียกเก็บ  
**กรณีท่ำนมีควำมประสงค์จะซื อน  ำหนักเพิ่ม กรุณำแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทำง10วันเท่ำนั นพร้อมช ำระค่ำน  ำหนัก** 

- ซื อน ำหนักเพิ่ม 5 กก. ช ำระเพิ่ม 600  บำท /เพิ่ม10กก. ช ำระเพิ่ม 1,000 บำท 
- เพิ่ม20กก. ช ำระเพิ่ม 2,000 บำท  

6. ค่ำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่ำงกำรเดินทำงคุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่ำนละ 500,000 บำทตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพ
เพิ่มได้ 



                

 

7. อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงไทยและเอกสำรต่ำงด้ำวต่ำงๆ 
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบุอำทิเช่นค่ำอำหำรเคร่ืองดื่มค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์เป็นต้น 
3. ค่ำภำษีทุกรำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษีเดินทำง (ถ้ำมีกำรเรียกเก็บ)  
4. ค่ำภำษีน  ำมันที่สำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มภำยหลังจำกทำงบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน 
5. ค่ำ Vat 7% และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
6. ค่ำทิปยกกระเป๋ำทุกโรงแรม  
7. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 3,500 เยนต่อทริป ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริการ 
รำยละเอียดเกี่ยวกับมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 
(เอกสำรที่จะต้องใช้ในกำรพิจำรณำกำรอนุญำตให้เข้ำประเทศ) 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน 
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง 
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดังต่อไปน้ี 
1.ตั๋วเคร่ืองบินขำออกจำกประเทศญี่ปุ่น (ทำงบริษัทฯจัดกำรให้) 
2.สิ่งที่ยืนยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดขึ นในระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต 
เป็นต้น) 
3.ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขติดต่อในระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทำงบริษัทจัดกำรให้) 
4.ก ำหนดกำรเดินทำงระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทำงบริษัทฯจัดกำรให้) 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
 1.หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลืออยู่ ไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท ำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมำย และเข้ำข่ำยคุณสมบัติกำรพ ำนักระยะสั น 
 3.ในขั นตอนกำรขอเข้ำประเทศ จะต้องระบุระยะเวลำกำรพ ำนักไม่เกิน 15 วัน 
 4.เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติกำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ำประเทศ และไม่ 
    เข้ำข่ำยคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่าง
ท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือ
ว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ท่ำน  
2. ขอสงวนสิทธิ์กำรเก็บค่ำน้ำมันและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึ นก่อนวันเดินทำง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอันเน่ืองจำกสำเหตุต่ำงๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน,กำรยกเลิกบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, 
กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรนำสิ่งของผิดกฎหมำย ซ่ึงอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หำกเกิดสิ่งของสูญหำย อันเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำรโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทั งหมดกับทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่ำงๆ ทั งหมด  
7. รำยกำรนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับกำรยืนยันจำกบริษัทฯอีกครั งหน่ึง หลังจำกได้ส ำรองโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอำจจะปรับเปลี่ยนตำมที่ระบุในโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในกำรจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้ำพัก  โดยมีห้องพักส ำหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี
ได้ โดยอำจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตำมควำมประสงค์ของผู้ที่พัก ทั งนี ขึ นอยู่กับควำมพร้อมให้บริกำรของโรงแรม และไม่สำมำรถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทำงต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ อำทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณำแจ้งบริษัทฯ อย่ำงน้อย 7วันก่อนกำรเดินทำง 
มิฉะนั น บริษัทฯไม่สำมำรถจัดกำรได้ล่วงหน้ำได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงำนและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในกำรใหค้ ำสัญญำใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดย
ผู้มีอ ำนำจของผู้จัดก ำกับเท่ำนั น  
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้เน่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผู้เดินทำง
ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเข้ำเมือง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเข้ำเมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเที่ยว อันเน่ืองมำจำกกำรกระท ำที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ำออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง 
หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
12. กรณีต้องกำรพักแบบ 3ท่ำน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในกำร
จัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม  
13. สภำพกำรจลำจรในช่วงวันเดินทำงตรงกับวันหยุดเทศกำลของญี่ปุ่น หรือ วันเสำร์อำทิตย์ รถอำจจะติด อำจท ำให้เวลำใน
กำรท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถำนที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในกำรบริหำรเวลำ ซึ่งอำจจะ
ขอควำมร่วมมือจำกผู้เดินทำงในบำงครั งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตำมโปรแกรม 
14. บริกำรน  ำดื่มท่ำนวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเร่ิมในวันที่2ของกำรเดินทำงถึงวันที่4ของกำรเดินทำงรวมจ ำนวน 3 ขวด 
15. กำรบริกำรของรถบัสน ำเที่ยวญี่ปุ่น ตำมกฎหมำยของประเทศญี่ปุ่น สำมำรถให้บริกำรวันละ10-12ชั่วโมง อำทิเช่น เร่ิมงำน
เวลำ 8.00น.ถึงเวลำ 20.00 น.ในวันนั น มิอำจเพิ่มเวลำได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหำรเวลำตำมควำมเหมำะสม 
ทั งนี ขึ นอยู่กับสภำพกำรจรำจรในวันเดินทำงนั นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนเวลำท่องเที่ยวตำมสถำนที่ใน
โปรแกรมกำรเดินทำง 



                

 

16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท ำไว้ส ำหรับควำมคุ้มครองผู้เดินทำง เป็นกำรกำรประกันอุบัติเหตุจำกกำรเดินทำงท่องเที่ยว 
ตำมพ.ร.บ กำรท่องเที่ยว เท่ำนั น  ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บริษัทฯได้ และทำงบริษัทฯถือว่ำท่ำนได้เข้ำใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่ำนช ำระเงินค่ำทัวร์ (ท่ำนสำมำรถซื อประกัน
สุขภำพ ในระหว่ำงกำรเดินทำงได้  จำกบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษำเงื่ อนไขควำมคุ้มครองให้ละเอียด) 
17. มัคคุเทศก์ พนักงำนและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในกำรให้ค ำสัญญำใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด  นอกจำกมีเอกสำรลงนำม
โดยผู้มีอ ำนำจของผู้จัดก ำกับเท่ำนั น  
18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้เน่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผู้เดินทำง
ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเข้ำเมือง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเข้ำเมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเที่ยว อันเน่ืองมำจำกกำรกระท ำที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ำออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง 
หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

 

 


