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หากท่านร่วมเดินทางไปกบัเรา กบัทวัรต์ามรอยแฟนดย ์ท่านจะไดร้บัสิทธิประโยชนม์ากมายดงันี้  

1)  พักโรงแรมสกรีีสอร์ท 2 คืน The Kiroro, A Tribute Portfolio Hotel, Hokkaido + ออนเซน็  
2)  อิ่มอร่อยกบัมื้อสดุพิเศษ.... เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดไม่อั้น พร้อมนํา้จิ้มรสเดด็ 
3)  แถมฟรี....ให้ทุกท่านได้สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นไม่ต้องจ่ายเพ่ิมกบั  

      - กจิกรรม Snow Park 2 ชั่วโมง  (Snow Rafting , Mini Snow Mobile, Snow Banana)  
     - กจิกรรมเล่นสก ี(Ski), สโนว์บอร์ด (รวมอปุกรณ์ ชุดเสื้อผ้าครบชุด และ Lift Ticket 1 Day pass) 

     - กจิกรรมขอความรัก  KIRORO Lover’s Sanctuary  สั่นกระด่ิง ตามรอยหนัง แฟนเดย์...แฟนกนัแค่วันเดียว  
4)  ตามรอยหนังโดยผ่าน Stampbook ที่นางเอกใช้ในเร่ือง เจาะลึกไปแต่ละสถานที่สาํคัญ  
     และ Stampbook เล่มน้ีจะล้อไปกบัตัว Stamp ของระฆงัจาํลองที่อยู่ในโรงภาพยนต์ 

5)  ถ่ายรูปกบั Standee มิว เต๋อ ตามจุดต่างๆใน Kiroro Resort 
6)  รับ Certificate of love หากแต่งงานภายใน 3 เดือน พร้อมรับ Honeymoon Package (ห้องพักสวีท+อาหารเช้า) 
7)  ได้อนิทก์บัหนังแฟนเดย์ โดยมี VTR เปิดประกอบในแต่ละสถานที่ รวมทั้งเจาะลึกสถานที่ใน  
     Kiroro Resort ซ่ึงหากไม่ได้มากบัทวัร์เรากอ็าจจะไม่ได้เหน็ Crest , Kiroro Town , Chapel 
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โปรแกรมการเดินทาง 

วนัแรก           กรุงเทพฯ – สนามบนิชิโตเซ่ 
 

 

20:30 น. คณะพร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตูทางเขา้ 2 

สายการบินไทย (TG)  กรุณาสงัเกตป้ายรบัคณะเดินทาง ===  HAPPY TOGETHER  โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อาํนวยความสะดวกด้านสมัภาระเชค็อนิทแ์ด่ทุกท่าน….. 
 
 

หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เชค็อนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาท ีผู้โดยสารพร้อม ณ  

               ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี
 

 

23:55 น. บินลัดฟ้าสู่ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 670  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน) 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

                                                                  
 

 

 

วนัทีส่อง สนามบนิชิโตเซ่ – จิโกกุดานิ (หบุเขานรก) – โนโบริเบท็ส ึ– ฟารม์หมี (รวมตัว๋ค่าเขา้) 
 

 

08:30 น. ถงึสนามบินนานาชาติ สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ นดินแดนอาทติย์อุทยั หลังผ่านขั้นตอน

การตรวจคนเข้าเมือง และรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว... 
  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบท็ส ึ เมืองที่เตม็ไปด้วยบ่อนํา้แร่ที่มีช่ือสยีงที่สดุบนเกาะฮอกไกโด ซ่ึงได้มี

แหล่งกาํเนิดนํา้ออนเซน็ของออนเซนโนโบริเบทส ึ ต้ังที่

บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของออนเซนโนโบริเบทส ึ

เป็นผลพลอยได้ที่เกดิจากการระเบิดของปากปล่อง

ภเูขาไฟที่มีเส้นผ่านศุนย์กลางที่ยาวถงึ 450เมตร และ

ทุกๆนาทจีะมีนํา้ร้อนผุดออกมามากถงึ 3,000ลิตร 
และนํา้ที่ไหลออกมากร้็อนมาก วัดสงูสดุได้มากกว่า

130℃ ถ้าได้เดินไปตามทางจนถงึในสดุ จะพบว่า

บริเวณรอบๆเตม็ไปด้วยไอนํา้จนไม่สามารถมองอะไร

เหน็ และจากหอคอยเรากส็ามารถมองเหน็การพุ่งตัว

ขึ้นมาของแกส๊ภเูขาไฟ และนํา้ร้อนได้พร้อมกบัได้กล่ิน

ของกาํมะถนั จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ จิโกกุดานิ หรือ 

หบุเขานรก … มาจอ้งตากนัสกั 1 นาทีไหม? ณ หบุ



 

ทวัร์ญี่ปุุ่ น (ST) ทวัร์ฮอกไกโด ตามรอยแฟนเดย ์6วนั4คืน                                                                                            - 3 - 
     http://www.hijapantour.com/ 

เขานรก… (ฉากหนึง่ในภาพยนตแ์ฟนเดย…์แฟนกนัแค่วนัเดียว) นาํท่านเที่ยวชม บ่อโคลนเดือดธรรมชาติ 

ที่กระจายอยู่เตม็บริเวณ ซ่ึงเกดิจากความร้อนใต้พิภพที่ผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพ่ือ

สมัผสักบับ่อโคลนอย่างใกล้ชิด นอกจากน้ันยังมีศาลเจ้าซ่ึงแม้จะมีขนาดเลก็แต่ชาวบ้านกใ็ห้ความเคารพนับ

ถอืเป็นอย่างมาก นอกจากน้ี จิโกกุดานิ เป็นที่อาศัยของฝงู “ลิงหิมะ” ที่มีช่ือเสยีงทั่วไปโลก ต้ังอยู่ในหุบเขา

แห่งแม่นํา้ โยโคยุ สายนํา้ที่ไหลจากที่ราบสงูชิง่ะและต้นนํา้จากนํา้พุร้อนชิบุยุดานากะ มีลิงภเูขาญ่ีปุ่ นจาํนวน 

200 ตัวอาศัยอยู่บริเวณนี้  แม้จะอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศที่โหดร้าย (มีหิมะปกคลุม 1 ใน 3 ของปี) โขดหิน

หยาบและขรุขระและนํา้พุร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากพ้ืนดิน (ด้วยเหตุน้ีจึงชื่อว่าจิโกกุดานิหมายถงึ“หุบเขาอเวจี”) ก็

ตามแต่บริเวณที่แห่งน้ีก ็เปรียบเสมือนสวรรค์ของลิงภเูขาเหล่านี้ ได้ เน่ืองจากมีนํา้พุร้อนที่สะสมในบ่ออนัเป็น

ที่ที่ฝงูลิงลงแช่นํา้อย่างคลายความ หนาวอย่างสาํราญทาํให้มนุษย์เรามีโอกาสได้ชมลิงภเูขาอย่างใกล้ชิด และ

ยังสามารถสงัเกตพฤติกรรมที่น่าสนใจ (เช่น สหีน้าอนัมีความสขุผ่อนคลายบนใบหน้าของพวกมันเมื่อมันลง

แช่นํา้พุร้อน) ก่อนที่จะเข้าไปสู่อทุยานจะมีปล่องไอนํา้จิโกกุดานิ ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ ์ สถาน

ธรรมชาติ ฝั่งตรงข้ามของแม่นํา้โยโคขุคือโรงแรมแบบญ่ีปุ่ นโกะราขุคังที่ซ่ึงผู้คนสามารถเพลิดเพลินกบัการแช่

นํา้พุร้อนได้เช่นกนั เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบันทกึภาพความประทบัใจตามอธัยาศัย... 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (1)  
 

บ่าย จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ ฟารม์หมีสนีํ้ าตาล ซ่ึงมีถิ่น

กาํเนิดอยู่แถวไซบีเรียและที่มีอยู่ที่เกาะฮอกไกโดเท่าน้ัน 

ปัจจุบันน้ีได้กลายเป็นสตัว์ใกล้สญูพันธ์ และหาดูได้ยาก

เตม็ท ี อสิระให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัความน่ารักของ

เหล่าหมีสนีํา้ตาลที่จะคอยมาขออาหาร อย่างน่ารักน่าชัง 

ให้ท่านได้สมัผสัใกล้ชิดกบัหมีสนีํา้ตาล อสิระให้ท่านได้

เลือกชมและซ้ือของที่ระลึกต่างๆ ของที่น่ีกบัเวอร์ช่ันหมี

สนีํา้ตาลที่มีหลากหลายอริิยาบถ... 
 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ  โรงแรมทีพ่กั (2)  อิ่มอร่อยกบับุฟเฟ่หน์านาชาติ   
  

จากน้ันเดินทางสู่  คิโรโระรีสอรท์ ยังได้รับการจัดอนัดับจาก National Geographic ให้เป็น1 ใน 20 สถานที่

ท่องเที่ยวที่ดีที่สดุแห่งปี 2016 หรือ  2016 Best of The World List ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง..... 
 

ทีพ่กั   โรงแรม THE KIRORO, A TRIBUTE PORTFOLIO HOTEL (HOKKAIDO)  (ระดบั 5 ดาว) 

  สถานทีห่ลกัในการถ่ายทํา ภาพยนตแ์ฟนเดย…์แฟนกนัแค่วนัเดียว 
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หมายเหตุ : ให้ท่านสมัผสักบัการอาบนํา้แร่ญ่ีปุ่ น (ออนเซน็) เพ่ือเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหนด็

เหน่ือยกบัการเดินทางหรือทาํกจิกรรมมาตลอดทั้งวัน ซ่ึงการแช่นํา้แร่ธรรมชาติเชื่อในเร่ืองการบาํรุงการ

ไหลเวียนโลหิต การบรรเทาอาการปวดเมื่อยบรรเทาอาการปวดศีรษะ และบาํรุงผวิพรรณให้เปล่งปล่ังมีนํา้

มีนวล ตามอธัยาศัยหรือท่านเลือกพักผ่อนในห้องพัก 
 

 

 

 

วนัทีส่าม คิโรโระรีสอรท์ – อิสระตามอทัยาศยัใหท่้านไดส้นุกสนานกบักิจกรรม SNOW PARK  
                    กิจกรรมเล่นสกี (SKI) (รวมอุปกรณค์รบชดุ)  –  ขึ้ นกระเชา้ไปสัน่ระฆงับนยอดเขา Asari   

                    (KIRORO Lover’s Sanctuary ขอความรกั สัน่ระฆงั ตามรอยหนงั แฟนเดย ์“แฟนกนัแค่วนัเดียว” )  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  (3) 
 

คิโรโระ รีสอรท์ มีจุดเด่นคือ เป็นสกรีีสอร์ทที่มีหิมะใน

แบบพาวเดอร์สโนว์ ซ่ึงเป็นหิมะที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม

ระดับโลก คิโรโระ ประกอบด้วยโรงแรมในเครือ สตาร์

วูด โฮเตล็ แอนด์ รีสอร์ท 2 แห่ง ได้แก่ เดอะ คิโรโระ 

ทริบิวท ์ พอร์ตโฟลิโอ โรงแรมหรูภายใต้แบรนด์ “ทริ

บิวท ์พอร์ตโฟลิโอ” แห่งแรกในเอเชียแปซิฟิค และ เชอ

ราตัน ฮอกไกโด คิโรโระ รีสอร์ท โรงแรมระดับห้าดาวที่

อยู่ติดลานสก ี นอกจากน้ียังเป็นพันธมิตรกบักลุ่มสกชีั้น

นาํของโลกคือ NZ Ski หน่ึงในผู้นาํของสกรีีสอร์ทใน

ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และ Powder Alliance เครือข่าย

สกชีั้นนาํในอเมริกา นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกบั

การเล่นสกแีละสโนว์บอร์ด คลาสสอนสก ี โรงเรียนสอน

สกสีาํหรับเดก็ กจิกรรมในลานหิมะ Snow Park ขนาด

ใหญ่ น่ังกระเช้ากอนโดล่าขึ้นสู่ยอดเขา ชมวิวงดงาม

พร้อมเคาะระฆงัแห่งความรัก ผ่อนคลายด้วยออนเซนทั้งแบบกลางแจ้งและในร่ม และภัตตาคารที่มีถงึ 9 
แห่ง  จากน้ันนาํคณะทุกท่าน นัง่กระเชา้กอนโดล่า ระยะทางประมาณ 4 กโิลเมตร (ใชร้ะยะเวลาประมาณ 

20 นาท)ี นาํทุกท่านขึ้นสู่ ยอดเขาอาซาริ (ASARI) เพ่ือไปสั่นระฆงัแห่งความรัก “ระฆงัแห่งความรกั” 
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สดุโรแมนติกมีความเชื่อว่า…ถ้าใครได้ล่ันระฆงั และอธฐิานเกี่ยวกบัความรักจะสมหวัง   อกีทั้งยังเป็นที่นิยม

ของคนหนุ่มสาวอกีด้วย“เพยีงเขย่าระฆงัใหด้งักงัวาน ตั้งสติ...แลว้ขอพร มาลุน้ว่าคุณจะสมหวงัหรือไม่ ”   

(ฉากหนึง่ในภาพยนตแ์ฟนเดยแ์ฟนกนัแค่วนัเดียว) 

(KIRORO Lover’s Sanctuary ขอความรกั สัน่ระฆงั ตามรอยหนงั แฟนเดย ์“แฟนกนัแค่วนัเดียว”) 

พเิศษสุดๆ….หากท่านเดินทางร่วมทริปไปกบัเรา สาํหรับทุกคู่รัก รับ Certificate of Love  
โดยหากคู่รักใดสมหวังในความรัก และ แต่งงานภายใน 3 เดือน จะได้รับ  
Honeymoon Package (ห้องพักสวีท 2 คืน + อาหารเช้า+ออนเซน็) เป็นของขวัญพิเศษด้วย 

 

    จากนั้นใหท่้านอิสระตามอทัยาศยั ไดส้นุกสนานกิจกรรมต่างๆมากมายภายในรีสอรม์คิโรโระแห่งนี้  

- แถมฟรี..กจิกรรม Snow Park 2 ชั่วโมง (Snow Rafting, Mini Snow Mobile, Snow Banana)  
   (ขอสงวนสทิธิ์ในการเล่นเคร่ืองเล่นแต่ละชนิดขึ้นกบัสภาพภมิูอากาศ และ การแขง็ตัวของหิมะ)  
- แถมฟรี..กจิกรรมเล่นสก ี(Ski) ,  สโนว์บอร์ด  

   (รวมอุปกรณ ์ชดุเสื้ อผา้ครบชดุ และ Lift Ticket 1 Day pass)  
- แถมฟรี..กจิกรรมนาํท่านขึ้นกระเช้าความยาว 4 กโิลเมตร ไปสั่นระฆงับนยอดเขา Asari   
   (ขอสงวนสทิธิ์การเปิด-ปิดกระเช้าตามสภาพภมูิอากาศ ณ ขณะน้ัน) 
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หรือ หากท่านตอ้งการชมChapel ฉากทีพ่ระเอกเด่นชยั ขอนางเอกนุย้ แต่งงาน ท่านก็สามารถเขา้ชมได ้
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ศูนยอ์าหารของโรงแรม (4) แบบคูปองมูลค่า 1,500 เยน 
 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ  โรงแรมทีพ่กั (5)  อิ่มอร่อยกบับุฟเฟ่หน์านาชาติ   
 

ทีพ่กั   โรงแรม THE KIRORO, A TRIBUTE PORTFOLIO HOTEL (HOKKAIDO)  (ระดบั 5 ดาว) 
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วนัทีส่ี ่    คิโรโระรีสอรท์ – เมืองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอนํ้ า - อดีตทําเนียบรฐับาล  

                    โรงงานช็อกโกแล็ต – สวนโอโดริ – ซปัโปโรทีวีทาวเวอร ์
                    พเิศษ!!...เมนู ขาปูยกัษ ์อาหารนานาชาติ บุฟเฟ่ตไ์ม่อั้น ชือ่ดงัของฮอกไกโด พรอ้มนํ้ าจ้ิมรสเด็ด 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  (6) 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ต้ังอยู่ทางทศิตะวันตก

ของเมืองซัปโปโร ล้อมรอบไปด้วยภเูขาจนได้ชื่อว่า 

"เมืองแห่งภเูขา" มีชื่อเสยีงทางด้านผลิตกระจกและ

เคร่ืองแก้วที่ขึ้นช่ือของญ่ีปุ่ นที่ควบคู่ไปกบัความเก่าแก่ 

และความสาํคัญทางประวัติศาสตร์ แวะชม คลองโอตา

รุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกับอ่าวโอ

ตารุ ซ่ึงในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ที่ยุค

อตุสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีได้

ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสนิค้าจากคลังสนิค้าใน

ตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้

ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศัย กบัอาคาร

เก่าแก่ริมคลองและวิวทวิทศัน์ที่สวยงามตลอดทาง 

จากน้ัน จากน้ันนาํท่านชม โรงงานแกว้ ให้ท่านได้

เลือกซ้ือผลิตภัณฑจ์ากโรงงานแก้วที่มีเสยีงของเมืองโอ

ตารุ    ท่านจะได้ต่ืนตากบัเคร่ือง ประดับและตกแต่ง 

ที่ทาํมาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบ หรือท่าน

จาํเลือกชม พิพธิภณัฑก์ล่องดนตรี คนทั่วไปแนะนาํอาจทาํให้คุณคิดว่าพิพิธภัณฑแ์ห่งน้ีมีเพียงตึกเดียว แต่

จริงๆแล้ว Otaru Music Box Museum แห่งน้ีมีอยู่ด้วยกนัถงึ 6 ตึกไม่ไกลกนัในถนนสาย Sakaimachi โดย 

Main Hall จะเป็นตึกที่ใหญ่ที่สดุ และมีคนมาแวะชมมากที่สดุ สร้างในปี 1912 มี หอนาฬิกาไอนํ้ า อยู่

ด้านหน้าซ่ึงเป็นสญัลักษณ์ของเมือง จุดที่ใครๆกต้็องแวะเกบ็ภาพที่ระลึก ด้านในมีด้วยกนั 3 ช้ัน เป็นส่วนที่

มีของให้เลือกชมเลือกซ้ือมากที่สดุ ทั้งกล่องดนตรีแบบคลาสสคิ แบบหมุนไขลาน ตุก๊ตา โคมไฟ ชุดนํา้ชา 

กรอบรูป ที่แขวนผนัง ข้าวของสไตล์ญ่ีปุ่ นและอกีมากมายที่จัดวางไว้อย่างเกไ๋ก๋เหมือนเปิดบ้านให้ชม ซ่ึงต้อง

ขอบอกว่ามีทุกรูปแบบให้เลือกสรร ความน่ารักที่ไม่แพ้กนัสกัช้ินจะทาํให้คุณต้องยอมจ่ายเงิน ในการซ้ือหาไป

เป็นของที่ระลึกหรือของฝากอย่างแน่นอน ตึก Hall Number2 จะเป็น Antique Museum ต้ังอยู่เฉียงจากตึก

หลักซ่ึงต้องข้ามถนนมา ในส่วนน้ีแสดงเคร่ืองดนตรีโบราณยุคเก่าๆที่หลายช้ินทาํจากไม้ แกะสลักลวดลาย

อย่างประณีตหรือบางชิ้นเราแทบไม่เคยเหน็ โชว์กลไกการทาํงานภายในของกล่องดนตรี และยังมีการเปิดให้

ในการฟังเสยีงอตัโนมัติจากเคร่ืองดนตรีชิ้น เก่าแก่อย่างออร์แกนทุกๆ 1 ชม. รอบละ 15 นาทด้ีวย...   
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“ ดงันั้นใครจะไปแอบใชเ้วทยม์นตแ์บบในเรื่องก็

ตระเตรียมเวลาใหพ้อดีนะจ๊ะ”  

(ฉากหนึง่ในภาพยนตแ์ฟนเดยแ์ฟนกนัแค่วนัเดียว) 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  
 

นาํท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแล็ต ที่หมู่บ้านอชิิยะ 

ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตชอ็กโกแลตที่มีช่ือเสยีงที่สดุของญ่ีปุ่ น 

ท่านสามารถเลือกซ้ือชอ็กโกแลตที่ขึ้นช่ือที่สดุของที่น่ีได้

น้ันคือ "ชอ็กโกแลตสขีาวแด่คนรัก" (ShiroiKoibito) 

หรือเดินถ่ายรูป เป็นที่ระลึกกบับรรยากาศโดยรอบที่

ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงาม สไตล์ยุโรปจากน้ัน

จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ เมืองซปัโปโร ซัปโปะโระ 

(ญ่ีปุ่ น: 札幌 ซัปโปะโระ ?; ไอนุ: サッ ・ポロ 

・ペッ ซัตโปโรเพต) เป็นศูนย์กลางของกิ่งจังหวัดอิ

ชิกะริ ในจังหวัดฮกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นศูนย์กลาง

ความเจริญของเกาะ และใหญ่เป็นอนัดับ 5 ของ

ประเทศ และเป็นหน่ึงในเมืองใหม่ที่สดุในญ่ีปุ่ น มี

ประชากรประมาณ 2 ล้านคน แต่เมื่อปี ค.ศ. 1857 

(พ.ศ. 2400) มีประชากรยุคบุกเบิกเพียง 7 คน นาํ

ท่านชม "อดีตทําเนียบรฐับาล" (Old Hokkaido 

Government Building) ของเมอืงซัปโปโรที่มีรูปแบบ

ของสถาปัตยกรรมแบบยุโรปคลาสสคิ สร้างขึ้นเมื่อปี 

ค.ศ. 1888  จากน้ันนาํท่านชม หอนาฬิกาโบราณ 

สญัลักษณ์คู่เมือง ถอืว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอนัมี

ค่าของชาวญ่ีปุ่ น ซ่ึงยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงกว่า 

100 ปี หอนาฬิกาแห่งน้ีเก่าแก่มากจนได้กลายเป็น

สญัลักษณ์ที่สาํคัญ ของเมืองซัปโปโรอกีแห่งหน่ึง สร้าง

มาต้ังแต่ พ.ศ.2421 อาคารแรกเร่ิมเดิม ทใีช้เป็นโรงฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปล่ียน

มาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลามาต้ังแต่ พ.ศ.2424 

จนถงึปัจจุบันน้ีกย็ังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กบัเมืองซัปโปโรมานาน จึงได้รับการขึ้น

ทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สาํคัญอกีแห่งหน่ึงของชาติ จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ สวนโอโดริ 

สถานที่จัดเทศกาลหิมะของทุกๆปี (SNOW FESTIVAL)  ที่มีช่ือเสยีงที่สดุแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่ น แต่ช่วงน้ีจะ

เป็นช่วง Peak Seasons ราคาจะค่อนข้างสงูมาก และจะจัดเป็นประจาํในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ ์ ซ่ึงจะมี
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การจัดงานเทศกาลหิมะ  (SNOW FESTIVAL)  7 วัน และปีหน้าจะตรงกบัช่วงเดินทางระหว่างวันที่ 6 – 

12 กุมภาพันธ ์ 2560 แต่ถ้าในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือช่วงฤดูร้อน จะมีการจัดตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับ

นานาพันธุอ์สิระตามอทัยาศัยให้ท่านได้บันทกึภาพความงามเป็นที่ระลึกกบับรรยากาศโดยรอบ ซ่ึงท่าน

สามารถมองเหน็ ซปัโปโรทีวีทาวเวอร ์ (Sapporo T.V. Tower) ที่ต้ังตระหง่านอยู่ทางเข้าสวนโอโดริ ซ่ึง

สร้างในปี ค.ศ. 1957 และมีความสงูถงึ 142.7 เมตร  

(ฉากหนึง่ในภาพยนตแ์ฟนเดย…์แฟนกนัแค่วนัเดียว)  

 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (8)  พเิศษ!! ....เมนู ขาปูยกัษ ์บุฟเฟ่ตไ์ม่อั้น  

ชือ่ดงัของฮอกไกโดพรอ้มนํ้ าจ้ิมรสเด็ด อาหารกม็ีมากมายหลายชนิดที่มีให้เลือกกนัจนตาลายโดยเฉพาะ

อาหารทะเลทั้งหลายที่สดมาก ๆ ต้ังแต่ หอยนางรม หอยเชลล์ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยตลับ กุ้ง

ก้ามกราม กุ้งแม่นํา้ กั้ง ปลาไข่ ปลาแซลมอน และไฮไลทท์ี่ชาวไทยรอคอย คือ ปู ฮอกไกโด น่ันเอง 
 

  

 
 
 

ทีพ่กั   โรงแรม MERCURE SAPPORO HOTEL หรือ  (เทียบเท่า 4 ดาว) 
 
 

วนัทีห่า้           เมืองซปัโปโร – อิสระช็อปป้ิงตามอทัยาศยั (ไม่มีบริการรถ) – โรงแรมทีพ่กั 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (9) 
 

ให้ท่านได้ อิสระช็อปป้ิงตามอทัยาศยั ได้อย่างเตม็ที่เพราะที่พักที่เราจัดให้อยู่ย่านใจกลางชอ็ปป้ิงกนัเลย....

สามารถเดินทางได้สะดวก เรามสีถานที่แนะนาํสาํหรับผู้รักการชอ็ปป้ิงดังน้ีค่ะ 
 

ตลาดโจไก และศูนยก์ลางตลาดขายส่งเมืองซปัโปโร 

ตลาดสดของซัปโปโรที่รวบรวมเอารสชาติความสดของฮ

อกไกโดไว้มากมายตลาดปลานิโจ และ ตลาดโจไก และ

ศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร  “ตลาดปลานิโจ” 

และ “Over–the – Counter Market ตลาดกลางขายส่ง

เมืองซัปโปโร” ของซัปโปโร เป็นตลาดที่ได้รับความนิยม

ซ่ึงสามารถลองล้ิมชิมรสข้าวหน้าอาหารทะเล หรือซูชิที่ใช้
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อาหารทะเลสดๆ ที่เพ่ิงซ้ือมาในตอนเช้าจากสถานที่ต่างๆ ในฮอกไกโดอย่างเตม็ที่ ปูที่เรียงรายอยู่หน้าร้าน

ได้รับความนิยมที่สดุเพ่ือเป็นของฝากจากทะเล ขอเชิญด่ืมดํ่าไปกบัความอร่อยที่มีเฉพาะในตลาดเท่าน้ัน…. 
 

ย่านซูซูกิโนะ (SUSUKINO)  
เป็นย่านที่รวบรวมร้านช้อปป้ิง ห้างสรรพสินค้า ร้านกินด่ืม 

ร้านอาหาร ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ และอื่นๆ อีก

มากมายให้ท่านได้ช้อปป้ิง ได้จุใจ เช่น ร้าน BIG CAMERA 

จาํหน่ายกล้องดิจิตอล, เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์

,ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน 

MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองสําอาง 

Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo 
 

ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ  (ฉากหนึง่ในภาพยนตแ์ฟนเดย…์แฟนกนัแค่วนั 
แหล่งช้อปป้ิงเก่าแก่ที่สบืทอดมาต้ังแต่ยุคบุกเบิก เหมาะ

สาํหรับจับจ่ายซ้ือหาของฝากจากฮอกไกโดเป็นชุมชนร้านค้า

ประมาณ 200 ร้านทอดยาวกว่า 1 กโิลเมตรตลอดทศิ

ตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมต่อ

กนัด้วยหลังคาโครงสร้างที่รองรับทุกสภาพอากาศต้ังแต่เขต

นิชิ 1 โจเมะจนถงึนิชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใช้งานได้โดยไม่

ต้องกงัวลถงึฝนหรือหิมะ แสงแดด ถอืกาํเนิดต้ังแต่ยุค

บุกเบิก เม่ือรัฐบาลเมจิกาํหนดให้ซัปโปโรเป็นเมืองบุกเบิกของฮอกไกโดในปีค.ศ.1869 (ปีเมจิที่ 2) โดยเร่ิม

มีการสร้างร้านค้าและร้านอาหารขึ้นบริเวณเขต 2-3โชเมะในปัจจุบันและถูกเรียกว่า `ทานุกโิคจิ` ในช่วงปีเม

จิที่ 6 ในชุมชนร้านค้ามีร้านทั้งเก่าและใหม่สลับสบัเปล่ียนเข้ามาทั้งร้านขายของที่ระลึก ร้านคาราโอเกะและ

อืน่ๆ เป็นต้น มีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยมากมาย เป็นแหล่งช้อปป้ิงที่เตม็ไปด้วยความคึกคักมีชีวิตชีวา 

และได้พบได้เจอสิ่งใหม่ๆ ทุกคร้ังที่มาเดิน 
 

เจอารท์าวเวอร ์ 
อาคารสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ ที่เช่ือมต่อกบัสถานีที่ซ่ึงไม่ว่า

อะไรกม็ีพร้อมต้ังแต่ของฝากจากฮอกไกโด และขนมขึ้นชื่อ

จนถงึเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ‘JR ทาวเวอร์’ อาคารสงู 38 ช้ันที่ต้ัง

ตระหง่านอยู่ทางประตูทศิใต้ของสถานี JR ซัปโปโร รวมเอา

สถานที่ต่างๆ ไว้ด้วยกนั อาทิเช่นช้อปป้ิงเซน็เตอร์ โรงแรม JR 

ทาวเวอร์โฮเตล็ นิกโกะซัปโปโร , ออฟฟิศ, จุดชมวิว T38 

และอืน่ๆ เป็นต้น ศูนย์การค้าใต้ดิน ‘เอเปีย’ ที่มีโดมกระจก

เชื่อมจากใต้ดินขึ้นมายังพ้ืนดินเป็นจุดสงัเกต มีร้านขายของ
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ฝากจากฮอกไกโดและร้านขนมมันจูเก่าแก่กม็าเปิดสาขาอยู่ด้วย ที่ ‘เอสต้า’ มีศูนย์อาหารสไต์ธมีพาร์ค ‘รา

เมง็ รีพับลิค ซัปโปโร’ และร้านขายส่ง เคร่ืองไฟฟ้า สวนบนดาดฟ้า และอืน่ๆ ที่ ‘พาเซโอ’ ซ่ึงเป็นศูนย์

สรรพสนิค้าใต้ทางยกระดับที่มี 2 ชั้นคือ ระหว่างชั้น 1 และช้ันใต้ดินที่ 1 ของสถานี JR ซัปโปโรทาง

ตะวันออกจรดตะวันตก สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงด้วยบรรยากาศเดินเล่นสบายๆ สมดัง 
ความหมายของช่ือคือทางเดินเล่นในภาษาสเปน ที่ช้ันใต้ดิน 1 ถงึชั้น 6 ของ ‘ซัปโปโรสเตลล่า เพลส’ มีร้าน

ขายของและร้านอาหาร ส่วนชั้น 7 มีโรงภาพยนตร์ซีเนม่า คอมเพลก็ซ์ และที่ช้ัน 9 ยังมีภัตตาคารอาหาร

ฝร่ังเศส มิคุนิ ซัปโปโรอกีด้วย.... 
 

เทีย่ง-เยน็ ใหทุ้กท่านไดอิ้สระรบัประทานอาหารเทีย่ง และ อาหารคํา่ เพือ่ความสะดวกในการช็อปป้ิงไดอ้ย่างเต็มที่  

 

ทีพ่กั   โรงแรม MERCURE SAPPORO HOTEL หรือ  (เทียบเท่า 4 ดาว) 

 
วนัทีห่ก           สนามบนิชิโตเซ่ –กรุงเทพฯ 
 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ของโรงแรม  (10) 
 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบนิชิโตเซ่ เพือ่ทําการเช็คอินทต์ัว๋เครื่องบนิ และสมัภาระ.... 
 

10.55 น. กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 671  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน) 
 

16.45 น. คณะเดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน….. 
 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ  

อตัราค่าบริการ :  
กําหนดการเดินทาง  :  วนัที ่ 23 – 28 มีนาคม 2560  (TG)  

อตัราค่าบริการ/ท่าน ราคา/ท่าน 
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่านราคาท่านละ 56,900.- 
เดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปี พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  56,900.- 

เดก็อายุ 2 ขึ้นไป - 12 ปี    พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (เตียงเสริม)  56,900.- 
เดก็อายุ 2 ขึ้นไป - 12 ปี    พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (ไม่เตียงเสริม) 53,900.- 

เดก็อายุ 0-2 ปี   พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน       (ไม่มีเตียงเสริม)  11,900.- 
พักห้องเด่ียว   10,900.- 

กรณีมีตัว๋เคร่ืองบิน หักเงิน  15,000.- 
 

หมายเหตุ 



 

ทวัร์ญี่ปุุ่ น (ST) ทวัร์ฮอกไกโด ตามรอยแฟนเดย ์6วนั4คืน                                                                                            - 12 - 
     http://www.hijapantour.com/ 

1.ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
2.ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม 

อตัรานี้ รวม  

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินช้ันประหยัด และค่าพาหนะในการนาํเที่ยวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

(ณ วันที่ 05/09/2559) หากภาษีนํา้มัน และ ภาษีสนามบินเพ่ิมขึ้น ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ลูกค้าชาํระส่วนต่างที่

เพ่ิมขึ้นตามความเป็นจริง 

 ค่าห้องพักโรงแรมห้องละ 2 ท่าน 

 ค่าอาหารทุกม้ือที่ระบุในรายการทวัร์ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 

 ค่าขนย้ายสมัภาระและกระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ นํา้หนักไม่เกิน 30 กโิลกรัม  

 มัคคุเทศกบ์รรยายไทย 

 ค่าประกนัอบุัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองอบุัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

          ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ของไทยวิวัฒน์ประกนัภัย  (หรรษา TA25)  
 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าทาํหนังสอืเดินทาง, ค่าโทรศัพทส์่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถงึค่าอาหาร  

 และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

 ราคานี้  ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ แจกของแถม เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

 ค่าทิปไกด ์และ คนขบัรถ (วนัล่ะ 200 บาท X 6 วนั  =  1,200 บาท/ลูกคา้ 1 ท่าน/ทริปการเดินทาง) 

 ค่าวีซ่าเดีย่ว กรณปีระเทศญีปุ่่ นยกเลิกการยกเวน้วีซ่าใหแ้ก่ประเทศไทย ท่านล่ะ 1,850 บาท 
 

 

การชําระเงิน 

1. ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจ า 20,000 บาท สาํหรับการจองเม่ือที่น่ังยืนยัน หลังจากการจอง 2 วัน 

2. ส่วนทีเ่หลือทัง้หมดช าระก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 20 วัน (การไม่ชาํระเงินค่ามัดจาํหรือชาํระไม่ครบหรือเชค็ธนาคาร

ถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆผู้จัดมีสทิธิยกเลิกตัว๋ที่น่ังของผู้เดินทาง )  

3. กรุณาจัดส่งเอกสารสาํหรบัยืน่วีซ่าก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 1 เดือน หรือ ไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

4. กรุณาระบุชื่อฝ่ายขาย และ โปรแกรมการเดินทาง และ วันที่เดินทางด้วยน่ะค่ะ 

 

 

เงือ่นไขการยกเลิก  

1. สาํหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถอืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจาํทั้งหมด 
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2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทาํการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 - 44 วันทาํการขึ้นไป เกบ็ค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 -19 วัน เกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 - 28 วัน เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด  75% ของราคาทวัร์ 

6. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 -7 วัน เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 

7. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่ น ไม่ม ี

    การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

8. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํกบัสายการบินหรือค่ามัดจาํที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน 

   ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight 

   จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 

9. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจํา หรือ เต็มจํานวน กรณมีีการขาย มีปิดกรุป๊การเดินทางเรียบรอ้ยแลว้.. 

10. กรณีที่ต้องยื่นวีซ่า และ ตามที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาํเนินการออกตัว๋

เคร่ืองบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเกบ็ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 20,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบั

ราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละกรุ๊ป) 
11.  กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน 

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

12.  เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถอืว่า 

       ท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

 การเดินทางในคณะน้ีจะต้องมีผู้โดยสารจาํนวน 35 ท่านผู้ใหญ่ขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง  

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิงหรือใด ๆ เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศ

สายการบิน...  

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จาํเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า... 

 หนังสอืเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

การท่องเที่ยว ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กบัผู้จัด เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผู้จัดได้ชาํระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง 

ๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด

หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่ น)  ทางผู้จัด ขอ

สงวนสทิธกิารคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศญ่ีปุ่ นหรือปัญหาต่าง ๆ 

ตลอดจนข้อแนะนาํกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจาํเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือที่จะนาํไปยัง

ประเทศน้ัน ๆ  หรือนาํกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบาง

ประเภท อาจมีโทษถงึขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 
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 กรณีปิดกรุ๊ปการขายตามพีเรียดที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธคืินเงินมัดจาํทุกกรณี  

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ชาํระล่วงหน้าไปแล้วจาํนวนมาก ขอสงวนสิทธิ์

ในการหักเงินในส่วนที่เกดิขึ้นจริง  

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight 

หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํหรือค่าทัวร์

ทั้งหมด  ขอสงวนสทิธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียก

เกบ็เพ่ิมเติม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสดุลง ผู้จัดถอืว่าผู้ท่องเที่ยวสละ

สทิธิ์และจะไม่รับผดิชอบค่าบริการที่ได้ชาํระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการ

ชาํระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชาํระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่ง

แบบชาํระเตม็มีเงื่อนไข  

 กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ

บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดาํเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สาํหรับค่าบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คาํสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอาํนาจของผู้จัดกาํกบัเท่าน้ัน  

 ผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ กรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ

ในรายการท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระทาํที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอืน่ๆ 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะ

นาํติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกนิ 1 ลิตร และต้องนาํออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่กาํหนด รวมถงึสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกร

ตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน และประเทศญ่ีปุ่ น มี

กฎหมายห้ามนาํเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทาํมาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เน้ือสัตว์ ไส้กรอก 

เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก  

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ําพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 

 


