
Page 1 of 22 

 

 

 

Code: IG14-JPN-HokRomantic-QQGQ2CTS-64TG-Mar-Apr2023-52-A230223 

 

 

 

 



Page 2 of 22 

 

 

 

JAPAN 

HOKKAIDO OTARU ROMANTIC SHOPPING 6D4N โดยสายการบนิไทย (TG)  

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั 2-3 ทา่น ทา่นละ พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

ม.ีค. - เม.ย. 66 52,900.- 10,900,.- 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั] ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ 

ราคาทัวรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถรวม 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

หัวหนา้ทัวรท์ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ซปัโปโร (สนามบนิ

ชโิตเสะ) (TG670 : 23.20 - 08.20) 
    

2 ซปัโปโร ( สนามบนิชโิตเสะ) – เมอืงอาซาฮคิาวา่ – 

หมูบ่า้นราเมง อาซาฮคิาวา่ – สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ – 

ชมขบวนเดนิพาเหรดนกเพนกวนิ – โซอนุเคยีว – แช่

น ้าแรธ่รรมชาต ิ

✈   
SOUNKYU ONSEN HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว 

3 กจิกรรม ลานสก ีชคิไิซโนะโอกะ – เมอืงฟรุาโน่ – นงิ

เกิ้ล เทอเ รส – เมืองโอตารุ  - คลองโอตารุ  – 

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ

   
NORD OTARU HOTELหรอื

เทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว 

4 ศาลเจา้ฮอกไกโด – เนนิแห่งพระพุทธเจา้ – โมอาย

แห่งเมอืงฮอกไกโด – MITSUI OUTLET PARK 

SAPPORO – โ รงงานช็อคโกแลตอิช ิยะ  – ร า้น

จ าหน่ายของฝาก – ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ- บฟุเฟ่เมนูป ู

แบบไมอ่ัน้ 

 อสิระ  
MERCURE SAPPORO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

5 อสิระทอ่งเทีย่วในเมอืงซปัโปโร 
 อสิระ อสิระ 

MERCURE SAPPORO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

6 ซปัโปโร (สนามบนิชโิตเสะ) - กรงุเทพฯ (สนามบนิ

สวุรรณภมู)ิ (TG671 : 10.00 - 15.00) 
 ✈   
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วนัแรก กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ซปัโปโร (สนามบนิชโิตเสะ) (TG670 : 23.20 - 08.20) 

20.00 

น. 

พรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย เจา้หนา้ที ่ใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.55 

น. 

ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 670 (สายการบนิ

มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วนัทีส่อง ซปัโปโร ( สนามบนิชโิตเสะ) – เมอืงอาซาฮคิาวา่ – หมูบ่า้นราเมงอาซาฮคิาวา่ – สวนสตัวอ์าซาฮิ

ยามา่ – ชมขบวนเดนิพาเหรดนกเพนกวนิ – โซอนุเคยีว – แชนํ่า้แรธ่รรมชาต ิ

08.20 

น. 

เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขัน้ตอน

การตรวจคนเขา้เมอืง ดา่นศลุกากร และรับกระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ [สําคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด 

จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

 เดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่  

เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองของเกาะฮอกไกโด รองจากนครซปัโปโระมรีา้นคา้ทีข่ายขา้วและผักทีป่ลูกได ้

ในเมอืง และยงัมรีา้นขายอาหารทะเลตัง้อยูม่ากมาย การคมนาคมสมบรูณ์แบบ ท าใหแ้ตล่ะปีมผีูม้าทอ่งเทีย่ว

กวา่ 5 ลา้นคนจากทัง้ในและตา่งประเทศ 

 น าท่านชมราเมนตน้ต ารับแทส้ไตลฮ์อกไกโดที ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาว่า (Asahikawa Ramen 

Village)  

ราเมนของที่นี่มรีสชาตอิันเป็นเอกลักษณ์และไดรั้บการกล่าวขานถงึความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ 

หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ไดถ้อืก าเนดิขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดังของเมอืงอาซาฮคิาว่าทัง้ 

8 รา้นมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดยีว เสมอืนหมู่บา้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดังขัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว ใน

ประเทศญีปุ่่ นจะแบง่ประเภทราเมนตามสตูรทัง้หมด 4 สตูร ไดแ้ก ่ชโิอะราเมน (ราเมนผสมเกลอืในน ้าซปุ) 

โชยรุาเมน (ราเมนผสมซอีิ๊วญีปุ่่ น) มโิซะราเมน ตน้ก าเนดิมาจากฮอกไกโด (ผสมเตา้เจีย้วญีปุ่่ นในน ้าซปุ) 

ทงคัตซรึาเมน (ราเมนกระดกูหมสูขีาวครมี) นอกจากนีย้งัแบง่ตามสตูรของแตล่ะทอ้งถิน่ 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นราเมน (CASH BACK) (มือ้ที ่1)  

 น าทา่นมุง่สู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่  

เป็นสวนสตัวท์ีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงอาซาฮคิาวะ จดุเดน่ของสวนสตัวแ์หง่นี ้คอื “อโุมงคแ์กว้เพนกวนิ” ซึง่จะมี

การแสดงขบวนเดนิพาเหรดนกเพนกวนิ และอกีสว่นหนึง่ก็คอื โดมแกว้ขนาดเล็ก จะเป็นโซนหมขีัว้โลกและ

หมาป่า ท าใหเ้ราสามารถเห็นสตัวท์ีอ่าศัยอยูใ่นขัว้โลกอยา่งใกลช้ดิ ในชว่งฤดหูนาวป็นชว่งทีเ่หมาะแกก่ารที่

เดนิทางมาชมการจัดแสดงของการเดนิพาเหรดเพนกวนิ อกีทัง้นี้ยังมสีัตวป่์าพืน้เมอืงของฮอกไกโด เช่น 

กวาง นกอนิทร ีหมาป่า เครน โดยเฉพาะเครนทีต่อนนีห้าชมไดย้าก เนือ่งจากตอนนีไ้ดส้ญูพันธุไ์ปแลว้ 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่2) 

ทีพ่กั SOUNKYO KANKO ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

หลงัจากทานอาหารคํา่ ใหผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้จากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 
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วนัทีส่าม กจิกรรม ลานสก ีชคิไิซโนะโอกะ – เมอืงฟุราโน ่– นงิเก ิล้เทอเรส – เมอืงโอตารุ - คลองโอ

ตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

 อสิระเพลดิเพลนิและสนุกสนานกับ กจิกรรม ลานสก ีชคิไิซโนะ โอกะ มกีจิกรรมมากมายใหท้่าน

ไดเ้ลอืกไมว่่าจะเป็น. Snow Mobile, Snow Rafting, Snow Shoes, Dog Sledding **

หมายเหต:ุ ในกรณีทีล่านสกเีขา้ไมไ่ดเ้นือ่งจากสภาพอากาศ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรม

ทัวรต์ามความเหมาะสม** 

** รายการนี ้รวมอตัราคา่คอรส์ในการเล่นกจิกรรม และ เครือ่งเลน่ภายในลานสกตีามที่

กําหนด ** 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่4) 

 เดนิทางสู ่เมอืงฟุราโน ่(FURANO)  

เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีอากาศเย็นและแหง้ประกอบกับดนิแถบนั้นเป็นดนิภูเขาไฟ จงึเหมาะแก่การ

เพาะปลกูผลติผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้แตใ่นชว่งเวลาทีเ่ป็นหมิะก็จะเป็นลานหมิะขนาด

ใหญส่ดุลกูหลูกูตา หนา้หนาวจะสวยมาก เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นกลางเกาะฮอกไกโด  

ชม หมูบ่า้นเทพนยิาย นงิเก ิล้เทอเรส (NINGLE TERRACE) เป็นหมูบ่า้นงานฝีมอืและทางเดนิ

ไมใ้นป่าทีเ่หมอืนกับศลิปะในเทพนยิาย ซึง่ประกอบดว้ยรา้นคา้ 15 รา้น ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบบออริ

จนัิลของทอ้งถิน่ ตัง้อยูใ่จกลางหมูบ่า้น รา้นคา้ตา่ง ๆ จะอยูไ่มไ่กลกนัมาก ท าใหด้เูหมอืนเป็นหมูบ่า้น

กลางป่า คลา้ยหมูบ่า้นในเทพนยิาย 
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 เมอืงโอตาร ุ(Otaru)  

เป็นเมอืงท่าส าคัญส าหรับซปัโปโร น าท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ทีม่คีวามยาว 1.5 

กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดังเก่าบรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหาร

เรยีงรายอยู ่คลองแห่งนี้สรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทาง

การขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวง

สาย 17 แลว้เหลอือกีครึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว โดยมกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็น

ทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี 

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรโีอตารเุป็นหนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุของพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตัว

อาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรข์องเมอืง 

 

 และชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ 

มชีือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนัน้จดุประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุน่ให ้

เรอื แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คิ

ตาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุ โดยกอ่ตัง้ขึน้ตัง้แตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ทีม่อียู่

มากมาย และผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแหง่นี ้

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่5) 
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ทีพ่กั NORD OTARU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัทีส่ ี ่ ศาลเจา้ฮอกไกโด – เนนิแหง่พระพุทธเจา้ – โมอายแหง่เมอืงฮอกไกโด – MITSUI OUTLET 

PARK SAPPORO – โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ – รา้นจําหนา่ยของฝาก – ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ

- บฟุเฟ่เมนปู ูแบบไมอ่ ัน้ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

 น าทา่นสกัการะ ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido shrine)  

ศาลเจา้แหง่นีต้ัง้อยูท่ีซ่ปัโปโร เป็นศาลเจา้ศาสนาพทุธนกิายชนิโตถอืเป็นศาลเจา้ทีม่คีวามเกา่แกแ่หง่

หนึง่ในเกาะฮอกไกโด ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจบุนัก็ยงัคงมคีวามเกีย่วขอ้งผกูพันกบัวถิชีวีติ

ของชาวฮอกไกโดอยา่งลกึซึง้ เริม่ตัง้แต่การมาสักการะในวันปีใหม่ การปัดเป่ารังควาญ วันเซ็ตสบึุน 

พธิสีมรสและอืน่ ๆ เป็นตน้ ในเขตศาลเจา้ทีม่ธีรรมชาตอิดุมสมบรูณ์ มกีระรอกป่ามาเยีย่มทักทาย 

 

 เนนิแหง่พระพุทธเจา้ หรอื Hill of the Buddha  

ตัง้อยูท่างตอนเหนอืของเมอืงซปัโปโร ทีถู่กออกแบบโดย Mr.Tadao ando สถาปนกิชือ่ดังชาวญีปุ่่ น 

พระพทุธรปูมคีวามสงูถงึ 13.5 เมตร และมนี ้าหนักมากถงึ 1500 ตัน ลอ้มรอบดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม

แตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะฤด ูฤดหูนาวก็จะรูส้กึไดถ้งึความงดงามของหมิะทีข่าวโพลน นับไดว้่าเป็น

อกีหนึง่สถานที่ๆ เรยีกไดว้า่เป็น Unseen Hokkaido เลยทเีดยีว จากนัน้น าทา่นชม โมอายแหง่เมอืงฮ

อกไกโด หรือที่เรียกว่า (makomanai takino reien) สรา้งขึน้ในปี 1982 มเีนื้อที่ทัง้หมด 

1,8000,473 ตารางเมตร ดา้นในมรีปูปัน้หนิโมอายขนาดใหญต่ัง้ตระหงา่นเรยีงรายอยูจ่ านวนมาก 
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 น าทา่นชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO  

เป็นหา้งสรรพสนิคา้รปูแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ทีส่ดุในฮอกไกโด ตัง้อยูท่ีเ่มอืง Kita-Hiroshima 

ชานเมืองทศิตะวันออกซัปโปโร ใกลเ้สน้ทางที่ไปยัง สนามบนิชโิตเซะ เปิดใหบ้รกิารเมื่อเดือน

เมษายน ปี 2012 ภายในหา้งมรีา้นคา้แบรนดต์า่งๆกวา่ 128 รา้น รวมถงึรา้นคา้ปลอดภาษี ศูนยอ์าหาร

ขนาดใหญจ่ ุ650 ทีน่ั่ง และรา้นจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถิน่ประจ าจังหวัดฮอก

ไกโด 

 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 แวะซือ้ของฝากที ่โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ (Shiroi Koibito Park)  

แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขึน้ในสไตลย์โุรปแวดลอ้ม

ไปดว้ยสวนดอกไม ้ซึง่ม ีชอ็คโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน่ีค้อื Shiroi Koibito ซึง่มคีวามหมายวา่ ชอ็ค

โกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลอืกซือ้กลับไปใหค้นทีท่่านรักทาน หรอืว่าซือ้เป็นของฝากตดิไม ้

ตดิมอืกลับบา้นได ้
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 น าทา่นสู ่รา้นจําหนา่ยของฝาก  

รา้นจ าหน่ายของฝากของทีร่ะลกึ ทีอ่ยูไ่ม่ไกลจากตัวเมอืงซัปโปโร ภายในมสีนิคา้ลดราคามากมาย 

ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ภายในรา้น 

 ชอ้ปป้ิง ถนนทานกุโิคจ ิ(Tanukikoji)  

เป็นย่านชอ้ปป้ิงเก่าแก่ ทีเ่ปิดใหบ้รกิารยาวนานกว่า 100 ปี จุดเด่นของย่านนี้คอืการสรา้งหลังคาที่

คลุมทั่วตลาด ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก พายุหมิะ เขา้ก็สามารถมาเดนิชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างสบายใจ 

นอกจากนี้ยังมรีา้นคา้มากถงึ 200 รา้น โดยมคีวามยาวประมาณ 1 กโิลเมตรสว่นสนิคา้ก็มทีัง้เสือ้ผา้

และรองเทา้แบรนด ์ดังอยา่ง Uniqlo, New Balance, Adidas, Puma เป็นตน้ และทีจ่ะพลาดไมไ่ด ้

เลยก็คือรา้น Daiso ที่ทุกอย่างราคา 100 เยน รวมไปถึงรา้น Donkiที่มีขายทุกอย่างตั ้งแต่

เครือ่งใชไ้ฟฟ้าไปถงึเครือ่งส าอางคใ์นราคาทีถู่กจนน่าตกใจหรอืถา้เดนิจนหมดแรงทีน่ี่ก็มรีา้นอาหาร

ดังๆหลายรา้นคอยใหบ้รกิารอยูด่ว้ย 
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คํา่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่7) บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง ขาปูยกัษแ์ละเนือ้สตัวช์นดิ

ตา่งๆ แบบไมอ่ ัน้ 

ทีพ่กั MERCURE SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว  

วนัทีห่า้ อสิระทอ่งเทีย่วในเมอืงซปัโปโร  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่8) 

 ใหท้่านไดอ้สิระท่องเทีย่วในเมอืงซปัโปโร แหล่งที่ตัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังและรา้นคา้

มากมาย รวมไปถงึทีเ่ทีย่วจดุ Check in ตา่งๆมากมาย อาทเิชน่  

 ภเูขาโมอวิะ (Mt.moiwa) เป็นจดุชมววิยอดฮติของเมอืงซปัโปโร ่โดยภเูขาแหง่นีข้ ึน้ชือ่มากกบัการ

เป็นจดุชมววิเมอืงทีด่งีามแบบสดุๆ ไมว่า่จะเป็นชว่งกลางวัน หรอื ชว่งกลางคนืทีจ่ะสว่างไสวดว้ยแสง

ไฟจากตัวเมอืง นอกจากนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีน่ยิมมาชมววิทีน่ี้แลว้ ชาวเมอืงซปัโปโร่นัน้ยังนยิมมา

ทีน่ี ้ในฐานะ “สถานทีศ่ักดิส์ทิธิข์องคนรัก” 

 ตลาดปลานโิจ (Nijo Ichiba) ตลาดเก่าแกก่ว่า 100 ปี เป็นหนึง่ในตลาดยอดนยิมของทัง้คนใน

ทอ้งถิน่และนักท่องเทีย่ว ไดม้าสัมผัสบรรยากาศตลาดปลาญีปุ่่ น และเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ ตาม

อธัยาศัย 

 JR TOWER แหล่งทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง เชน่ รา้น 

BIC CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น 100 เยน,รา้น UNIQLO 

ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุ่นอืน่ๆ อกีมากมาย นอกจากนัน้บนชัน้ 10 ของตกึ ESTA ยังม ีพพิธิภัณฑร์าเมน 

เป็นแหลง่รวมราเมนชือ่ดังทั่วทัง้เกาะฮอกไกโด มาอยูร่วมกันทีน่ี่ ใหนั้กท่องเทีย่วทีช่ ืน่ชอบราเมนได ้

ลิม้รสชมิราเมนจากเมอืงตา่งๆ ไดอ้ยา่งจใุจ 
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 หอนาฬกิาเมอืงซปัโปโร ตัง้อยูท่่ามกลางกลุ่มตกึสงูสมัยใหม ่เป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แกม่ากและเป็น

อกีสัญลักษณ์ทีส่ าคัญของเมอืงซปัโปโรอกีแห่งหนึง่ สรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงาน

ของมหาวทิยาลัยฮอกไกโดแต่ไดป้รับเปลีย่นสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆังตบีอกเวลาตัง้แต่ พ.ศ.

2424 จนถงึปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเกา่แกท่ีอ่ยูคู่่กับเมอืงซปัโปโรมานาน

จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ของเมอืง 

 

 ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์โีอบาร็อคอเมรกิา ที่

เลยีนแบบมาจากอาคารท าเนยีบรัฐบาลแหง่รัฐแมสซาชเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา ทีใ่ชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้น
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กอ้นเป็นอฐิทีท่ ามาจากหมูบ่า้นชโิรอชิแิละโทโยชริา่ ตกึนีผ้า่นการใชง้านมายาวนานกว่า 80 ปีและได ้

ยา้ยไปทีท่ าการหลังใหม่เป็นตกึใหม่ทันสมัยสูง 10 ชัน้ตัง้อยูท่างดา้นหลังตกึเกา่ แต่ความงดงามที่

เห็นนัน้ไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหมห่ลังจากถูกไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ.2454 แต่ดว้ยความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลอือยูไ่มก่ีแ่หง่ จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมส าคัญของ

ชาตเิมือ่ปี พ.ศ. 2512 

 

 พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร (Sapporo Beer Museum) ดา้นในของพพิธิภัณฑจ์ะแนะน าประวัติ

ของเบยีรใ์นญีปุ่่ น และกระบวนการขัน้ตอนการผลติเบยีร ์ทัง้ความละเอยีดของขอ้มลูและการจัดแสดง 

ดา้นหลังนทิรรศการมใีหช้มิเบยีรฟ์รอีกีดว้ยถา้เดนิทางเพลนิจนเหนื่อยแลว้อยากหาทีน่ั่งชลิๆ พรอ้ม

เตมิพลังและเบยีรท์ีช่มิมันนอ้ยเกนิไป ก็สามารถเดนิไปใกล ้ๆ กับตัวพพิธิภัณฑไ์ด ้เนื่องจากเป็นสวน

เบยีรซ์ปัโปโร(Sapporo Beer Garden) ประกอบดว้ยรา้นอาหาร 2 รา้น คอื Garden Grill และ 

Genghis Kan Hall มบีรรยากาศสบายๆกบัการดืม่เบยีร ์และรับประทานบารบ์คีวิเนือ้แกะ ซึง่เป็นอาหาร

ทอ้งถิน่ทีน่ยิมมากๆและไมอ่ยากใหพ้ลาดทเีดยีว 

 

 ตลาดปลาซปัโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกว่า 80 

รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายสง่ซปัโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) 

เป็นหนึง่ในตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืง รา้นคา้ต่างๆจ าหน่ายอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ่ เชน่ ปู หอย
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เม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอืน่ๆในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม 

และมนัฝร่ังตามฤดกูาล ราคาก็เหมาะสม ไมแ่พงมากนัก 

 

 * เพือ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํา่* 

ทีพ่กั MERCURE SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัทีห่ก ซปัโปโร (สนามบนิชโิตเสะ) - กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (TG671 : 10.00 -15.00) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเซะ 

 ถงึ สนามบนิชโิตเซะ ท าการเชค็อนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

10.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 671  

(สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.50  น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

HOKKAIDO OTARU ROMANTIC SHOPPING 6 วนั 4 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 
พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

23 – 28 ม.ีค. 66 52,900.- 10.900.- 37,900.- 

28 ม.ีค. – 02 เม.ย. 66 53,900.- 10.900.- 38,900.- 

31 ม.ีค. – 05 เม.ย. 66 55,900.- 10.900.- 40,900.- 

04 – 09 เม.ย. 66 58,900.- 10.900.- 43,900.- 

 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั] ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

**โปรแกรมอาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นหนา้งานโดยคาํนงึถงึประโยชนล์กูคา้เป็นสําคญั** 

 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถรวม  

1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

1.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มกนัท ัง้คณะ   คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  คา่จา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 ก.ก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ (พักหอ้งละ 2 ทา่น)  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

1.1 คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิ ไป-กลับ ชัน้ประหยัด พรอ้มค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน ทุกแห่งตามรายการทัวร์

ขา้งตน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั ต ัว๋เครือ่งบนิ   

- กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  

เป็นชัน้ธรุกจิ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งดาํเนนิการลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 7 วนั 

และ หากมตีอ้งการชําระเงนิเพือ่อพัเกรดทีน่ ัง่ ตอ้งดําเนนิการทีเ่คานเ์ตอรข์องสายการบนิ ณ วนัเดนิทาง ดว้ย

ตวัทา่นเอง เทา่น ัน้  

- ในการเดนิทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกันเป็นหมู่คณะ หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั

กอ่น (หรอืหลงั) ทา่นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเก็บเพิม่เตมิกอ่น

ออกต ัว๋โดยสาร  

- การจัดที่น่ังบนเครื่องบนิ จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป

จดัการไดแ้ตอ่ยา่งใด  

- ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้ง ออกต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯล่วงหนา้ทุก

ครัง้  เพือ่ตรวจสอบวา่กรุ๊ปมกีารออกเเดนิทางแน่นอนหรอืไม ่ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ หากกรุ๊ปไมส่ามารถ

เดนิทางได ้และทา่นไดอ้อกตั๋วไปแลว้   

1.2 คา่ทีพ่กั ประเภทหอ้ง ละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมในญีปุ่่ นแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) , หอ้งพักคู ่(Twin / Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (Triple) อาจจะไมไ่ดอ้ยูใ่นชัน้เดยีวกนั หรอื อยู่

ตดิกนั **ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง + 1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหา

หอ้งพัก แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งพักแบบ แยก 2 หอ้ง คอื [1TWN+1 SGL] 

แทน ** 

-   กรณีมกีารจัดงานประชมุนานาชาต ิ(TRADE FAIR)  ซึง่เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในตัวเมอืง

เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอื ยา้ยเมอืง เพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสมกบัโปรแกรมทัวร ์  

1.3 คา่อาหาร, คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
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1.4 เจา้หนา้ทีบ่รษิทั ฯ หรอืมคัคเุทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

1.5 คา่นํา้หนกัสมัภาระ (รวมในต ัว๋เครือ่งบนิ) โดยทั่วไป 20 กโิลกรัม 

1.6 คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิ ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ  

         -   ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม   

(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสาย

การบนิ 

ทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้(ทา่นจะตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่)   

         - ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และ 

มคีวามกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื  25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ้ว) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้) 

- กรณีทีต่อ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั 

ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบส่วนต่างของค่าใชจ้่ายทีส่ัมภาระน ้าหนักเกนิ 

(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

        - ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 

1.7 คา่ประกนัอบุตัเิหต ุคุม้ครองระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท กรณีเสยีชวีติโดยอบุตัเิหต ุ

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหต ุวงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใด สนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้ 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] **ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี 

**  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอื เสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

1.8 ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% เฉพาะคา่บรกิาร 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

1.  คา่ทําหนงัสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้ับคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามที ่สถานทตูก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศัพท ์ค่า

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ รวมทัง้ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่า

ทีส่ายการบนินัน้ๆ ก าหนด หรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

3.  คา่ภาษนํีา้มนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ซึง่ลูกคา้ตอ้ง

ช าระสว่นตา่งเพิม่ 
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4.  คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น ซึง่ตอ้งชําระ ณ วนัเดนิทางทีส่นามบนิตน้ทาง 

ส าหรับส่วนทีเ่พิม่เตมิแก่หัวหนา้ทัวรท์ี่ดูแลคณะจากเมอืงไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรขึน้อยู่กับความพงึพอใจใน

บรกิาร 

5.  ไมร่วมคา่ตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ช ัว่โมงกอ่นการเดนิทาง มใีบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษตาม

แบบฟอรม์ของทางญีปุ่่ น 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 

เงือ่นไขการจอง การชําระเงนิ และการยกเลกิ 

 

1.  การทําการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

      1.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 21,000 บาท ภายใน 36 ชม หลงัจากทําการจอง พรอ้มจดัสง่เอกสารการจอง

มายงับรษิทัฯ 

     กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 20 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

     โดยทกุการจองจะไดรั้บการยนืยนัสทิธิส์ ารองทีน่ั่ง เมือ่มกีารช าระมดัจ า เทา่นัน้ 

      1.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วนั ก่อนออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ําหนด หากไม่ช าระตามที่

ก าหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิไมม่เีงือ่นไขใดๆ และขออนุญาตใหส้ทิธิก์ารจองแกล่กูคา้

ทา่นอืน่ทีอ่ยูล่ าดับถัดไป   

     1.3 เมือ่ช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางอเีมลล ์พรอ้ม

ท ัง้สง่รายชือ่สํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยันว่า ตอ้งการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด วันทีใ่ด ไปกับใครบา้ง, เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหาย อนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกด ชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้น

การจองตั๋วเครือ่งบนิ 

**  กรณุาตรวจสอบหนงัสอืเดนิทาง (Passport) ของผูเ้ดนิทาง จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางไป-กลบั

มากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษวา่งอยา่งตํา่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 

**การตดิต่อประสานงานกับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์ อเีมลล ์หรอืจดหมาย ขอความกรุณาตอ้งท าในวันเวลาท าการของ

ทาง บรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เทา่นัน้ นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท  

** กรุณาศกึษารายการทัวร ์และเงือ่นไขการใหบ้รกิารโดยละเอยีด เพือ่ผลประโยชน์สูงสุดในการใชบ้รกิารของท่าน 

เนื่องจาก เมือ่ท่านช าระเงนิครบจ านวนหรอืมัดจ าบางสว่นแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขการบรกิารและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้ระบไุวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดนิทางนัน้ๆ 
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เงือ่นไขการยกเลกิ 

กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืตัวแทนจ าหน่ายตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืตัวแทน

จ าหน่าย(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื มาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิท อยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่

เป็นการแจง้ยกเลกิกบัทางบรษัิทอยา่งเป็นลายลักษณ์อกัษร (ทางบรษัิทไมข่อรับยกเลกิการจอง ผ่านทางโทรศัพทไ์มว่่า

กรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจ าหน่าย ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล์ หรอื มาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิท อย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ท าเรือ่ง

ขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิ

ค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิาร ตาม 

“ประกาศคณะกรรมการธุรกจินําเทีย่วและมคัคุเทศก ์เรือ่ง หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการกําหนดอตัราการจา่ยเงนิ

คา่บรกิารคนืใหแ้กน่กัทอ่งเทีย่ว พ.ศ. 2563” ดังนี ้

4.1 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนักอ่นการเดนิทาง (ไมนั่บวันเดนิทาง) คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน ยกเวน้ ค่าธรรมเนียม

ทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเพือ่การเตรยีมการน าเทีย่ว ทัง้หมด เชน่ ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่ง ค่าบรกิารแลนด ์

ตา่งประเทศ เป็นตน้” 

4.2 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 15-29 วนักอ่นเดนิทาง (ไม่นับวันเดนิทาง) คนืเงนิรอ้ยละ 50 ของค่าทัวรท์ัง้หมด ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิเพือ่การเตรยีมการน าเทีย่ว ทัง้หมด เชน่ ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่ง 

คา่บรกิารแลนด ์ตา่งประเทศ เป็นตน้” 

4.3 ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

** การจา่ยเงนิคนืแกนั่กทอ่งเทีย่วตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซ ึง่มกีารหักเงนิในบางสว่นนัน้ เนือ่งจากทางบรษัิทมคีา่ใชจ้า่ยที่

ไดจ้า่ยจรงิเพือ่การเตรยีมการจัดน าเทีย่วไปแลว้ เชน่ การมดัจ าทีน่ั่งบตัรโดยสารเครือ่งบนิ  การจองทีพ่ัก  และ ค่าใชจ้่าย

ทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 

4.4 การยกเลกิเดนิทางกบักรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารกา

รันตมีัดจ าทีน่ั่งกับสายการบนิและค่ามัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า 

หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดทีช่ าระแลว้ ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มเีหตใุหต้อ้งยกเลกิการเดนิทางทีบ่รษิทัไดโ้ฆษณาไว ้ ซึง่มใิชค่วามผดิของบรษิทัเอง  ทางบรษิทั

ยนิดคีนืเงนิคา่บรกิารตามทีลู่กคา้ไดชํ้าระมาแลว้ เต็มจํานวน โดยตอ้งมรีะยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการ

เดนิทาง โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  *** 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

** สาํคญั !! บรษัิทท าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมาย

และในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่น

ตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้ ** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 

หมายเหต ุ 

1. จ านวนผู ้เดนิทางตอ้งมขี ัน้ตํา่ 10 ทา่นขึน้ไปต่อกรุ๊ป มฉิะนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและ

เลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ นอกจากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะ

ช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ โรคระบาด, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่านอันเกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ  การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุ (เยน) โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

8. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ 

9. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฏหมายประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ  10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้

โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็น

หลกั  จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง  อกีทัง้โปรแกรมอาจจะมกีาร

ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วเป็นส าคัญ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มเีอกสารลง

นามโดยผูม้ ีอ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่

จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ และอาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

** เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ **  

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออก จากประเทศญีปุ่่ น   
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2. เอกสารชือ่โรงแรมทีพั่กตลอดการเดนิทาง (ทัง้ 2 อยา่ง ทางบรษัิทจะเป็นผูจ้ัดเตรยีมใหก้บัลกูคา้ แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น อกีครัง้)  

3. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 

เป็นตน้) 

4. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิต่อไดร้ะหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) และ

ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับถงึวันเดนิทางกลับ 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบัตเิพือ่การพ านักระยะ

สัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่า

ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่

เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัรา

ทีส่งูมาก 

 

 
โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อื่นในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
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3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถือวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจํา 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


