
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HILIGHT  

 

น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า เมอืงฮาโกดาเตะ ชมววิทวิทศัน์

ยามคํา่คนืทีส่วยตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของญีปุ่่ น 

เทีย่วชมเมอืงยา่นโมโตมาจ ิถนนทีน่ยิมในหมูผู่ ้

รกัการเดนิเทีย่วชมววิ 

เดนิชอ้ป เดนิชมิ เดนิชวิ คลองโอตาร ุทีแ่สนโร

แมนตกิ 

ชอ้ปป้ิงเต็มอิม่ไปกบัหลายรอ้ยรา้นคา้ใน ทานุกิ

โคจ ิซูซูกโินะ 

ผอ่นคลายกบัการแช่นํา้จากแรธ่รรมชาตสิไตล์

ญีปุ่่ น 2 คนืเต็ม!!  

 เมนูขาปูยกัษแ์บบไมอ่ ัน้ พรอ้มนํา้จ ิม้รสเด็ด!! 

บรกิารนํา้ด ืม่ทุกวนั วนัละ 1 ขวด  

Free Wi-Fi on Bus !! 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิชโิตเซะ 

 [TG670 23.45 -08.30+1] 
วนัที ่2 สนามบนิชโิตเซะ-โนโบรเิบทส ึ– หบุเขา

นรกจโิกกดุาน-ิฮาโกดาเตะ – โกดงัอฐิแดง – น ัง่

กระเชา้ชมววิฮาโกดาเตะ – แชนํ่า้แรธ่รรมชาต ิ

วนัที ่3 ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ-ยา่นโมโตมาจ-ิภเูขา

ไฟโชวะชนิซงั - ฟารม์หมสีนํีา้ตาล-ทะเลสาบโทยะ 

- แชนํ่า้แรธ่รรมชาต ิ

วนัที ่4 โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่ง

ดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลัโหล 

คติตี ้– เนนิแหง่พระพทุธเจา้ – โมอายแหง่เมอืง 

ฮอกไกโด - MITSUI OUTLET PARK SAPPORO 

วนัที ่5 ศาลเจา้ฮอกไกโด-โรงงานช็อคโกแลตอชิิ

ยะ-รา้นจําหนา่ยของฝาก-ตลาดปลาซปัโปโรโ่จไง 

– ชอ้ปป้ิงยา่นทานกุโิคจ ิ- ชอ้ปป้ิงซูซูกโินะ 

วนัที ่6 สนามบนิชโิตเซะ-สนามบนิสวุรรณภมู  ิ

 [TG671 10.30-15.30] 

HOKKAIDO  

ฮาโกดาเตะ กนิป ูดหูม ี

6D4N 

โดยสายการบนิไทย [TG] 

เดนิทาง: เดอืนสงิหาคม 62 

ราคาเพยีง: 44,900.- 



 

 

 กําหนดการเดนิทาง 

วนัที ่07 – 12 สงิหาคม 62 (วนัหยุด วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 44,900.- 

 

 

  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสุวรรณภูม)ิ*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ 
โรงแรมที่

พกั 

1 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิชโิตเซะ 
[TG670 23.45 -08.30+1]    

 

2 

สนามบนิชโิตเซะ – โนโบรเิบทส ึ– หบุเขานรกจิ

โกกดุาน ิ– ฮาโกดาเตะ – โกดงัอฐิแดง – น ัง่
กระเชา้ชมววิฮาโกดาเตะ – แชนํ่า้แรธ่รรมชาต ิ

✈ 🍽 🍽 

YUNOKAWA 

KANKO 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

[♨] 

3 
ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – ยา่นโมโตมาจ ิ– ภเูขา
ไฟโชวะชนิซงั - ฟารม์หมสีนํีา้ตาล-ทะเลสาบโท

ยะ - แชนํ่า้แรธ่รรมชาต ิ
🍽 🍽 🍽 

TOYA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

[♨] 

4 

โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– 
โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้– 
เนนิแหง่พระพทุธเจา้ – โมอายแหง่เมอืงฮอกไก

โด - MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – บฟุ
เฟ่ขาปยูกัษ ์

🍽 อสิระ 🍽 

T MARK 
SAPPORO 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ศาลเจา้ฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ – 
รา้นจําหนา่ยของฝาก – ตลาดปลาซปัโปโรโ่จไง 

– ชอ้ปป้ิงยา่นทานกุโิคจ ิ- ชอ้ปป้ิงซูซูกโินะ 
🍽 อสิระ อสิระ 

T MARK 
SAPPORO 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 

สนามบนิชโิตเซะ – สนามบนิสวุรรณภมู  ิ 

[TG671 10.30-15.30] 🍽 ✈  

 



 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิชโิตเซะ  

[TG670 23.45 -08.30+1] 

20.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

[สําคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้

ประเทศญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

23.45 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 

670 สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัที ่2 
สนามบนิชโิตเซะ - โนโบรเิบทส ึ– หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ– ฮาโกดาเตะ –  

โกดงัอฐิแดง – น ัง่กระเชา้ชมววิฮาโกดาเตะ – แช่นํา้แรธ่รรมชาต ิ[-/L/D] 

08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชนิชโิตเซะ เมอืงซปัโปโร เกาะฮอกไกโด นําทา่นผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร และเมือ่รับสมัภาระเรยีบรอ้ย ไกดจ์ะพาทกุทา่นไปขึน้รถบัส 

เตรยีมตวัออกเดนิทาง พรอ้มกบัรบกวน ปรบันาฬิ กาของทา่น ใหต้รงตามเวลาของ

ญีปุ่่ น ซึง่เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

 

ออกเดนิทางสู่ เมอืงโนโบรเิบ ทส ึเมอืงตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงแห่งหนึง่ของเกาะฮอกไก

โด ชม หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ(Jigokudani) หรอืเรยีกอกีอย่างว่า “หบุเขานรก” อยู่ใน

เขตอุทยานแห่งชาต ิ Shikotsu-Toya เมอืง Noboribetsu ทีเ่รยีกว่าหุบเขานรกนัน้  เพราะ

ทีน่ี่มทีัง้บ่อโคลนและบ่อน้ํารอ้นทีเ่ดอืดตามธรรมชาตกิระจายไปทัว่บรเิวณทีม่คีวันรอ้นๆ  

พวยพุ่งข ึน้มาอยู่ตลอดเวลา และถอืเป็นแหลง่กําเนดิน้ําแร่และออนเซนทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุบน

เกาะฮอกไกโด ทางเขา้หุบเขาจะมสีญัลกัษณ์เป็นยักษ์สแีดงตวัใหญ่ถอืตะบองคอยตอ้นรับ

เป็นยักษ์ทีค่อยคุม้กนัภยัใหผู้ม้าเยอืนดงันัน้ทกุบรเิวณพืน้ทีข่องทีน่ี่ไม่ว่าจะเป็นรา้นขายของ

ทีร่ะลกึหอ้งน้ําจะมป้ีายตา่งๆทีม่สีญัลกัษณ์รูปยักษ์ใหเ้ห็นโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ตอนใตส้ดุของเกาะฮอกไกโด เป็นเมอืง

ใหญ่อันดบั 3 ของเกาะ เมือ่ครัง้อดตีไดเ้ป็นเมอืงทา่ทีม่กีารคา้ขายกบัชาวตา่งชาตฝ่ัิง

ตะวันตก ซึง่ทําใหว้ัฒนธรรมตะวันตกไดเ้ขา้มามบีทบาทในเมอืง ซึง่เราจะพบเห็นไดจ้าก

โบสถค์รสิต ์รา้นอาหาร อาคารบา้นเรอืนเกา่แบบตะวันตกทีต่ัง้อยู่รมิเนนิเขา อาคารอฐิแดง

โกดงัเกา่รมิทา่เรอื ถนนหนทางทีก่วา้ง รถรางเกา่และทางเดนิเทา้ทีปู่ดว้ยหนิ ประกอบกบั

เพลงทีเ่ปิดทางเสยีงตามสายใหไ้ดย้นิทัว่เมอืง เสรมิบรรยากาศใหฮ้าโกดาเตะเป็นเมอืงที่

สวยทีส่ดุแสนโรแมนตกิ 

 

โกดงัอฐิแดง หรอื โกดงัคานะโมร ิ (Kanamori Soko) สญัลกัษณ์อกีแห่งหนึง่ของฮา

โกะดาเตะ โกดงัเก็บสนิคา้ของเมอืง แมอ้าคารทีเ่ห็นจะเป็นอาคารใหม่ทีถ่กูสรา้งข ึน้มา

ทดแทนอาคารหลงัเกา่ ซึง่ถกูไฟไหมค้รัง้ใหญ่เผาทําลายไปเมือ่ปี 1907 แตย่ังคง

เอกลกัษณ์และความโดดเดน่ของสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิ 

 

น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้สูย่อดเขาฮาโกดาเตะ  (Mt.Hakodate Ropeway) ซึง่

เปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์ของเมอืงฮาโกดาเตะ (ใชเ้วลาประมาณ 20 นาท)ี ขึน้ไปจุดชมววิที่

จะเห็นทศันียภาพทีส่วยทีส่ดุของเมอืง ทีม่น้ํีาทะเลขนาบอยู่ทัง้ 2 ดา้นเป็นคอคอดกระ เมือ่

ยามคํา่คนืบา้นเรอืนและถนนหนทางจะเปิดไฟ จงึทําใหเ้ห็นแสงระยบิระยับและยังถอืเป็น 1 

ใน 3 ทวิทศันย์ามคํา่คนือันงดงามของญีปุ่่ น (โดยอกีสองแห่งคอื ภเูขาอนิาสะ เมอื งนางา

ซาก ิกบั ภเูขาร๊อคโกะ เมอืงโกเบ) 



 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก YUNOKAWA KANKO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ผ่อนคลายกบัการแชน้ํ่าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที ่3 ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – ยา่นโมโตมาจ ิ– ภูเขาไฟโชวะชนิซงั – ฟารม์หมสี ี

นํา้ตาล – ทะเลสาบโทยะ – แช่นํา้แรธ่รรมชาต ิ[B/L/D] 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate MorningMmarket) ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการ

เลอืกซือ้เลอืกชมอาหารทะเลขึน้ชือ่ของเกาะฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็นปูหลายหลายชนดิ ปลา

แซลม่อน ปลาหมกึ ไขห่อยเม่น กุง้ ทีม่ทีัง้แบบสดและแบบแหง้หรอืจะเป็นผลไมข้ ึน้ชือ่ตาม

ฤดกูาลและผักพืน้เมอืงหลากหลายชนดิหรอืทา่นจะเลอืกลองกจิกรรมตกปลาหมกึหรอืลิม้

ลองไอศกรมีหมกึดําทีเ่ป็นของขึน้ชือ่ของเมอืงฮาโกดาเตะไดอ้กีดว้ย 

 

ชมเมอืงยา่นโมโตมาจ ิ  (Motomachi) จากเชงิเขาฮาโกดะเตะ มถีนนลาดชนั 19 สาย

มุ่งตรงสูท่า่เรอื ถนนเหลา่นี้เป็นทีน่ยิมในหมู่ผูร้ักการเดนิเทีย่วชมววิ เนื่องจากเรยีงรายไป

ดว้ยอาคารตา่งๆ ทีม่เีอกลกัษณ์และมภีมูทิศันอ์ันหลากหลายเมือ่ครัง้อดตีไดเ้ป็นเมอืงทา่ทีม่ี

การคา้ขายกบัชาวตา่งชาตฝ่ัิงตะวันตก ซึง่ทําใหว้ัฒนธรรมตะวันตกไดเ้ขา้มามบีทบาทใน

เมอืงฮาโกดาเตะ ซึง่ทา่นจะพบเห็นจากโบสถค์รสิต ์รา้นอาหาร อาคารบา้นเรอืนเกา่แบบ

ตะวันตกทีต่ัง้อยู่รมิเนนิเขา 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

ชมภเูขาไฟโชวะซนิซงั (Showa Shinzan) ซึง่มอีนุเสาวรยีบ์ุรุษไปรษณียผ์ูค้น้พบ

ความเคลือ่นไหวและการเกดิข ึน้มาใหม่ของ ภเูขาไฟเกดิใหม่ประมาณปี ค .ศ.1944 -1945 

ภเูขาไฟนอ้งใหม่ทีเ่กดิจากการสัน่สะเทอืนของผวิโลกในปี1946ซึง่ระเบดิปะทตุดิตอ่กนันาน

ถงึ2ปีจนกลายมาเป็น ภเูขาโชวะ  ดงัทีเ่ห็นอยู่ปัจจุบันอยู่ ในความดแูลของรัฐบาลในฐานะ

เป็น “อนสุรณ์ทางธรรมชาตแิหง่พเิศษ” พรอ้มบันทกึภาพเป็นทีร่ะลกึ 

 

ชมฟารม์ หมภีเูขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถาที่

เพาะพันธุห์มสีน้ํีาตาลทีม่ตีัง้แตเ่จา้หมตีวั เล็กๆไปจนถงึหมตีวัโต นอ้งหมทีีน่ี่ไม่ดรุา้ย เพราะ

หมทีีน่ี่ไดร้ับการดแูลและฝึกใหคุ้น้เคยกบัคนทา่นจะไดเ้ห็นภาพทีน่่ารักน่าเอ็นดูของนอ้งหมี

โชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักทอ่งเทีย่ว ทีน่ี่นักทอ่งเทีย่วสามารถป้อนอาหารเหลา่หมี

ทัง้หลายดว้ย ขนมปัง และแอปเป้ิล ซึง่จะมจีุดจําหน่ายอาหารหม ี

 

ทะเลสาบโทยะ  (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลมมเีสน้รอบวงยาว

ประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิจากปากปลอ่งภเูขาไฟอูสรุะเบดิ ตัง้อยู่ใกลก้บั ทะเลสาบชโิกส ึ

(Lake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนี้มคีวามพเิศษตรงทีน้ํ่าจะไม่แข็งตวัในชว่งฤดหูนาว กลาง

ทะเลสาบมเีกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คอื เกาะนากาจมิะ (Nakajima Island) สามารถลงไป

เดนิเลน่ได ้(ยกเวน้ฤดหูนาว) และเมือ่ครัง้อดตี ในวันที ่7-9 ก.ค. 2008 เหลา่ผูนํ้า G8 ก็ได ้

เลอืกเป็นทีจ่ัดการประชมุ โดยพักกนัทีโ่รงแรมหรูระดบั 5 ดาวทีต่ัง้อยู่ใกล ้ๆ  ทะเลสาบแห่งนี้ 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก TOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

หลงัอาหารคํา่ ใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการแชอ่อนเซ็นจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

  



 

 

วนัที ่4 โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้น

กาแฟ ฮลัโหล คติตี ้– เนนิแหง่พระพุทธเจา้ – โมอายแหง่เมอืงฮอกไกโด 

 โอตาร ุ- MITSUI OUTLET PARK SAPPORO [B/-/D] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

เมอืงโอตารุ  (Otaru) เป็นเมอืงทา่สาํคญัสาํหรับซปัโปโร นําทา่นชม คลองโอตารุ  

(Otaru Canal) ทีม่คีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมี

โกดงัเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ คลองแห่งนี้สรา้งเมือ่ปี 1923 

โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชส้าํหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดงั 

แตภ่ายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึ่ งหนึง่เพือ่ทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือี ก

ครึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว โดยมกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิ

เทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

 

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร  ีพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรโีอตารุเป็นหนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของ

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรใีนญีปุ่่ น  โดยตวัอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม  และถอืเป็นสถานที่

สาํคญัทางประวัตศิาสตรข์องเมอืง 

 

โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิมชีือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนัน้จุดประสงค์

ของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุน่ใหเ้รอื แตปั่จจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของ

ใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุ โดย

กอ่ตัง้ข ึน้ตัง้แตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ทีม่อียู่มากมาย และผลงานทีม่ชีือ่เสยีงมาก

ทีส่ดุของโรงงานแห่งนี้ก็คอืโคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้น่ันเอง นอกจากนี้ยังมสีอนวธิกีาร

เป่าแกว้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วดว้ย 

 

 

รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้เพลดิเพลนิกบัของฝากและบรรยากาศน่ารักๆ ของตวัการต์นูแมว

ชือ่ดงั คติตี ้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้และถา่ยรูปตามอัธยาศยั 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิงในโอตารุ 

บา่ย 

 

 

เนนิแห่งพระพุทธเจา้ หรอื Hill of the Buddha ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของเมอืงซปัโปโร่ 

ทีถ่กูออกแบบโดย Mr.Tadao ando สถาปนกิชือ่ดงัชาวญีปุ่่ น  พระพุทธรูปมคีวามสงูถงึ 

13.5 เมตร และมน้ํีาหนักมากถงึ 1500 ตนั ลอ้บรอบดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงามแตกตา่งกนั

ออกไปในแตล่ะฤด ูฤดรูอ้นรายลอ้มไปดว้ยดอกลาเวนเดอร ์ฤดหูนาวกอ้จะรูส้กึไดถ้งึความ

งดงามของหมิะทีข่าวโพลน นับไดว้่าเป็นอกีหนึง่สถานที่ๆ เรยีกไดว้่าเป็น Unseen 

Hokkaido เลยทเีดยีว จากนัน้นําทา่นชม โมอายแหง่เมอืงฮอกไกโด  หรอืทีเ่รยีกว่า 

(makomanai takino reien) สรา้งขึน้ในปี 1982 มเีนื้อทีท่ัง้หมด 1,8000,473 ตารางเมตร   

ดา้นในมรีูปปั้นหนิโมอายขนาดใหญ่ตัง้ตระหง่านเรยีงรายอยู่จํานวนมาก 



 

 

 

ชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นหา้งสรรพสนิคา้รูปแบบ Outlet mall 

ขนาดใหญ่ทีส่ดุในฮอกไกโด ตัง้อยู่ทีเ่มอืง Kita-Hiroshima ชานเมอืงทศิตะวันออกซปัโป

โร ใกลเ้สน้ทางทีไ่ปยัง สนามบนิชโิตเซ ่เปิดใหบ้รกิารเมือ่เดอืนเมษายน ปี 2012 ภายใน

หา้งมรีา้นคา้แบรนดต์า่งๆกว่า 128 รา้น รวมถงึรา้นคา้ปลอดภาษี ศนูยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 

650 ทีน่ั่ง และรา้นจําหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถิน่ประจําจังหวัดฮอกไก

โด 

คํา่  บรกิารการอาหารคํา่ ณ รา้นอาหาร  

** พเิศษสดุๆ กบัเมนปูสูดุอรอ่ย 3 ชนดิ แบบไมอ่ ัน้ ** 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก T-MARK SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 ศาลเจา้ฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ – รา้นจาํหนา่ยของฝาก – 

ตลาดปลาซปัโปโรโ่จไง – ชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิคจ ิ– ชอ้ปป้ิงซูซูกโินะ 

[B/-/-] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจา้แห่งนี้ตัง้อยู่ทีซ่ปัโปโร เป็นศาลเจา้

ศาสนาพุทธนกิายชนิโตถอืเป็นศาลเจา้ทีม่คีวามเกา่แกแ่ห่งหนึง่ในเกาะฮอกไกโด ถกูสรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบันก็ยังคงมคีวามเกีย่วขอ้งผูกพันกบัวถิชีวีติของชาวฮอก

ไกโดอย่างลกึซึง้เร ิม่ตัง้แตก่ารมาสกัการะในวั นปีใหม่ การปัดเป่ารังควาญ วันเซ็ตส ึ

บุน พธิสีมรสและอืน่ๆ เป็นตน้ ในเขตศาลเจา้ทีม่ธีรรมชาตอิุดมสมบูรณ์ มกีระรอก

ป่ามาเยีย่มทกัทาย และจะคราครํ่าไปดว้ยนักทอ่งเทีย่วทีม่าชมดอกซากรุะและดอก

บ๊วยซึง่จะบานสะพรั่งพรอ้มๆ กนัเมือ่ฤดใูบไมผ้ลมิาเยอืน  

 

แวะซือ้ของฝากที ่โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ  (Shiroi Koibito Park) แหลง่ผลติชอ็ค

โกแลตทีม่ชีือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตวัอาคารของโรงงานถกูสรา้งข ึน้ในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไป

ดว้ยสวนดอกไม ้ซึง่ม ีชอ็คโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน่ี้คอื Shiroi Koibito ซึง่มคีวามหมาย

ว่า ชอ็คโกแลตขาวแดค่นรัก ทา่นส ามารถเลอืกซือ้กลบัไปใหค้นทีท่า่นรักทาน หรอืว่าซือ้

เป็นของฝากตดิไมต้ดิมอืกลบับา้นได ้

 

รา้นจําหนา่ยของฝากของทีร่ะลกึ  ทีอ่ยู่ไม่ไกลจากตวัเมอืงซปัโปโร่ ภายในมสีนิคา้ลด

ราคามากมาย ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ภายในรา้น 

 

ตลาดซปัโปโรโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหาร

กว่า 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายสง่ซปัโปโร (Sapporo’s Central 

Wholesale Market) เป็นหนึง่ในตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืง รา้นคา้ตา่งๆจําหน่ายอาหาร

ทะเลเป็นสว่นใหญ่ เชน่ ปู หอยเม่นทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์

ผลผลติอืน่ๆในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดกูาล ราคาก็เหมาะสม ไม่

แพงมากนัก 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลา  



 

 

บา่ย 

 

 

อสิระ  ชอ้ปป้ิงถนนทานกุโิคจ ิ (Tanukikoji) เป็นย่านชอ้ปป้ิงเกา่แก่  ที่เปิดใหบ้รกิาร

ยาวนานกว่า 100 ปี จุดเดน่ของย่านนี้คอืการสรา้งหลงัคาทีค่ลมุทัว่ตลาด ไม่ว่าจะฝนตก 

แดดออก พายุหมิะเขา้ ก็สามารถมาเดนิชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างสบายใจ นอกจากนี้ยังมรีา้นคา้มาก

ถงึ 200 รา้น โดยมคีวามยาวประมาณ1กโิลเมตรสว่นสนิคา้ก็มทีัง้เสือ้ผา้และรองเทา้แบรนด์

ดงัอย่าง Uniqlo, New Balance, Adidas, Puma เป็นตน้ และทีจ่ะพลาดไม่ไดเ้ลยก็คอืรา้น 

Daiso ทีท่กุอย่างราคา 100 เยน รวมไปถงึรา้น Donkiทีม่ขีายทกุอย่างตัง้แตเ่ครือ่งใชไ้ฟฟ้า

ไปถงึเครือ่งสาํอางคใ์นราคาทีถ่กูจนน่าตกใจหรอืถา้เดนิจนหมดแรงทีน่ี่ก็มรีา้นอาหารดงัๆ

หลายรา้นคอยใหบ้รกิารอยู่ดว้ย 

 

 

 

อสิระชอ้ปป้ิงยา่น ซูซูกโินะ  (Susukino) เป็นย่านบันเทงิทีใ่หญ่ทีส่ดุในฮอกไกโด ซซูกู ิ

โนะเต็มไปดว้ยรา้นคา้5,000รา้นและรา้นอาหารแสงไฟนีออนเรยีงรายในเวลากลางคนื และ

ถอืเป็นย่านทีค่กึคกัและมชีวีติชวีาทีส่ดุของเมอืงซปัโปโรอกีดว้ย โดยอยู่ถดัลงมาทางใต ้

จากสวนโอโดรริาวๆ 500 เมตรและอยู่รอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิ Susukino ในเวลาคํา่คนื

บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่งๆในย่านนี้จะเปิดไฟประชนักนัสสีนัละลานตาดงึดดูลกูคา้

กนัเต็มทีร่อบๆบรเิวณนี้มรีา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรทีัง้ไนตค์ลบั 

บาร ์คาราโอเกะรวมกนัมากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอยบางรา้นก็ซอ่นอยู่ในตกึ

ตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แตก่็มพีนักงานออกมาเรยีกลกูคา้เสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิ

ถนนเต็มไปหมด ย่านซซูกูโินะมักจะมชีือ่เรยีกทีรู่จ้ักกนัดใีนหมู่คนไทยและนักทอ่งเทีย่ว  

“ตรอกราเมน” เป็นตรอกทีม่ชีือ่เสยีง เพราะบรเิวณนี้มรีา้นราเม นใหเ้ลอืกทานกนัมากมาย 

ไม่ว่าจะเป็น มโิสะราเมน ชโิอะราเมน เคอรร์ีร่าเม น เป็นตน้ โดยมรีาคาเริม่ตน้เพยีงชามละ 

750 เยนเทา่นัน้ 

คํา่  อสิระรบัประทานอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั T-MARK SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 สนามบนิชโิตเซะ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ
[TG671 10.30-15.30] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. ทําการเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยัง สนามบนิชนิชโิตเสะ 

10.30 น.  นําทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 671 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

15.30 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

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

  



 

 

 

โปรแกรม : HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ กนิป ูดหูม ี6D4N  

โดยสายการบนิไทย  

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี 

[ไมม่เีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทา่นละ 

07 ส.ค. – 12 ส.ค. 62 

(วนัหยดุ วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 
44,900 44,900 44,900 43,900 34,900.- 8,900 

 **เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

     

7,900 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

  



 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง  

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไม่นับวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **สาํคญั!! บรษัิททําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL และอาจมกีารจดั

หอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [การบนิไทย 30 กโิล **ต ัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการ



 

 

บนิไทย มกีารปรบัลดนํา้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งจาก 30กโิล เหลอืเพยีง 20 กโิลเทา่น ัน้ ** แอรเ์อเซยี

เอกซ ์20 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของ

แตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูกําหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันว่ามคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอืน่ )ๆ 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

 



 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่ง  ๆ

 4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


