
 

 

CODE:TG-JH89 Hokkaido Lavender Lover ซปัโปโร โอตาร ุโนโบรเิบทส ึฟรูาโน ่ บเิอะ 5วนั 3คนื 

 

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Hokkaido Lavender Lover ซปัโปโร โอตาร ุโนโบรเิบทส ึฟรูาโน ่ บเิอะ 5วนั 3คนื 

โปรโมช ั3นสุดคุม้!!  แชอ่อนเซ็น ทานบุฟเฟต ์BBQ+ขาปูยกัษ ์3ชนดิ ฟร ีWiFi on bus 
บนิหร ูบนิตรงสูช่โิตเสะโดยสายการบนิไทย THAI AIRWAY (TG) สะสมไมลไ์ด ้50% 

ซปัโปโร ศาลเจา้ฮอกไกโด  โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ คลองโอตาร ุโนโบรเิบทส ึจโิกกดุาน ิ   
   ฟรุาโน ่โทมติะฟารม์/ชกิไิซ ชมทุง่ลาเวนเดอร ์ เมอืงบเิอะ  Patchwork road บอ่นํ ]าสฟ้ีา ทานกุโิคจ ิ

*พกัออนเซ็น 1คนื ซปัโปโร 2คนื *อสิระฟรเีดยท์อ่งเที3ยว 1 วนั* 
วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6 ปี 

 (ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ๋2ทา่น) 
พกัเดี3ยวเพิ3ม 

หอ้งSGL 
ที3น ั3ง หมายเหต ุ

12-16 ม.ิย. 37,900  

 

 

ราคาเด็ก 2-6 ปี ลดทา่นละ 1,000 บาท 

Infant ไมเ่กนิ 2 ขวบ 9,000 บาท 

8,500 30  
17-21 ม.ิย. 39,900 8,500 30  
16-20 ก.ค. 48,900 8,500 30  
5 – 9 ส.ค. 39,900 8,500 30  
23-27ส.ค. 39,900 8,500 30  
31ส.ค.-4 ก.ย. 38,900 8,500 30  
14-18 ก.ย. 38,900 8,500 30  
21-25 ก.ย. 38,900  8,500 30  
28ก.ย.-2 ต.ค. 38,900  8,500 30  
30ก.ย.-4 ต.ค. 37,900  8,500 30  
6-10 ต.ค. 41,900  8,500 30  
14-18 ต.ค. 41,900  8,500 30  



 

15-19 ต.ค.  39,900   8,500 30  
17-21 ต.ค. 41,900  8,500 30  
26-30 ต.ค. 41,900  8,500 30  
29 ต.ค.-2 พ.ย. 41,900  8,500 30  

 
 
 

วนัที3หนึ3ง       สนามบนิสวุรรณภมู ิ  

 
19.30 น.  � พรอ้มกันที�สนามบนิสุวรรณภูม ิ ขาออกช ั]น 4 โซน D  เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ 

THAI AIRWAY (TG) มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและ
ตดิแท็กกระเป๋า  

23.45 น. � ออกเดนิทางสู่ เดนิทางสู่สนามบนิชโิตเสะ ประเทศญี3ปุ่ นโดยสายการบนิไทย

เที�ยวบนิที� TG670  

วนัที3สอง        สนามบนิชโิตะเสะ – ซปัโปโร – ศาลเจา้ฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ – โอตาร ุ–  
                     โนโบรเิบ็ทส ึ– จโิกกดุาน ิ- ออนเซ็น     �  กลางวนั (Seafood Hotpot Set) ,เย็น 
 
08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอก

ไกโด (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั�วโมงกรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพอื่
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากร สําคญั!!! ประเทศญี3ปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้า อาหารสด จําพวก 
เนื]อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั 
รับกระเป๋าเรียบรอ้ยและทําภารกจิส่วนตัว นําท่านเดนิทางสู่ ซปัโปโร 
เมอืงหลวงของภูมภิาคฮอกไกโด นําท่านไปศาลเจา้ฮอกไกโด เป็น 

ศาลเจา้ของศาสนานิกายชนิโตประ จําเกาะฮอกไกโด สรา้งขึ8นในปี 
ค.ศ 1869 และไดอ้ัญเชญิเทพมาประทับทั 8งหมด 4องค์ นอกจากนี8
ในช่วงฤดูรอ้น วันที� 14-16 มถิุนายนของทุกปี จะมกีารจัดงาน Hokkaido Jingu Reisai (Sapporo 
Festival) ซึ�งจะแห่ขบวนไปตามถนน รอบๆเมอืงดว้ย 

เที3ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื]อที31) 
 เมน ูSeafood Hot Pot Set 
บา่ย  นําทา่นไปชม โรงงานช็อคโก

แลตอชิยิะ แหล่งผลติช็อคโก
แลตที�มชี ื�อเสยีงของญี�ปุ่ น ตัว
อาคารของโรงงานถูกสรา้งขึ8น
ในสไตล์ยุโรป แวดลอ้มไป
ดว้ยสวนดอกไม ้ชอ็คโกแลตที�
ข ึ8นชื�อที�สุดของที�นี�คือใหท้่าน
ไดเ้ลอืกซื8อเป็นของฝากตามอัธยาศัย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ เมอืงท่าเจรญิรุ่งเรอืงในฐานะที�เป็น

เมอืงคา้ขายในช่วงปลายศตวรรษที� 19 ถงึ 20 เมอืงท่าเล็กๆที�มี
บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ ซึ�งมรีา้นขายของอยู่ตลอดสองขา้ง
ทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแต่งของบา้นเรอืนนั8น
ส่วนใหญ่ ไดถู้กออกแบบเป็นตะวันตกเนื�องจากในอดีต เมืองโ  
อตารุไดรั้บอทิธพิลมาจาก การทําการคา้ระหว่างประเทศญี�ปุ่ นเอง
และประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ นําท่านเที�ยวชม คลอง
สายวฒันธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให ้
คน้หา ดว้ยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวถีชีวีติ 2 ฝั�งคลองที�ยังคง
ความเป็นญี�  ปุ่ นแบบดั 8งเดมิ คลองโอตารุสรา้งเพื�อใหเ้รือเล็ก

ลําเลยีงสนิคา้จากทา่เรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดังที�อยูต่ามรมิคลอง เมื�อวทิยาการ
เจรญิกา้วหนา้เรือใหญ่จงึเปลี�ยนไปเขา้ท่าที�
ใหญแ่ละขนสง่เขา้โกดัง ไดง้่ายขึ8น ตกึเกา่เก็บ
สินคา้ริมคลองเหล่านี8 จึงถูกดัดแปลงเป็น
รา้นอาหารสไตลต์่างๆ และพพิธิภัณฑ ์นําท่าน
เที�ยวชม ชมเครื3องแก้วโอตารุ แหล่งทํา
เครื�องแกว้ที�มชี ื�อเสยีงที�สุด ชมความสวยงาม
ข อ ง แ ก ้ว ห ล า ก สีสั น ดั ง อ ยู่ ใ น โ ล ก ข อ ง
จนิตนาการ แหล่งเครื�องแกว้ชื�อดังของโอตาร ุ
และยังมีเครื�องแกว้หลากหลายใหท้่านชื�นชม และเลือกซื8อได ้เมืองนี8มี
ชื�อเสยีงในดา้นการทําเครื�องแกว้ตา่งๆ จากนั8นนําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่ง



 

ดนตร ีใหท้า่นไดท้อ่งไปในดนิแดนแหง่เสยีงดนตรแีละบทกว ีที�แสนออ่นหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่อง
ดนตร ี(MUSIC BOX) อนัมากมายหลากหลายและงดงามที�จะทําใหท้่านผ่อนคลายอยา่งดเียี�ยม ท่านจะไดช้ม
กลอ่งดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึท่านยังสามารถเลอืกทํา
กล่องดนตรแีบบที�ท่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลอืกกล่องใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มี
บริการนําเพลงกล่องดนตรีทั 8งเพลงญี�ปุ่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซีดีโปสการ์ดส่งไดโ้ดยตรงจากทาง
พพิธิภัณฑ ์ใหท้่านไดส้ัมผัสและชื�นชมกล่องดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้่านไดทํ้ากล่องดนตรน่ีารักๆในแบบที�
ทา่นชื�นชอบดว้ยตัวทา่นเอง สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบทสเึมอืงตากอากาศที�มชี ื�อเสยีง
แหง่หนึ�งของเกาะฮอกไกโดอดุมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิี�งดงามไมว่่าจะเป็นตน้ไม,้ทะเลสาบ,หนองบงึและ
แหลมรูปร่างแปลกตามากมาย นําท่านชม จโิกกุดาน ิหรอื หุบเขานรก เกดิจากภูเขาไฟซึ�งยังไม่ดับจงึ
กอ่ใหเ้กดินํ8าพรุอ้นและบอ่โคลนเดอืดอนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี�ยงัคงอยู่
ชั�วกลัป์  

คํ3า  � รบัประทานอาหารคํ3า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มื]อที32) 
 หลังอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบนํ8าแร่ธรรมชาต ิเพื�อสขุภาพ/ ออน

เซน็ (Onsen) นํ8าแรใ่นสไตลญ์ี�ปุ่ นที�ม ี สแีละแร่ธาตุที�แต่งต่างกันไปในแต่ละพื8นที� 
ใหท้่านไดล้งไปแชใ่นบอ่นํ8ารอ้นธรรมชาตดิว้ยร่างการเปลอืยเปล่า เพื�อเพิ�มความ
ผ่อนคลายใหร้่ายการและบํารุงผวิพรรณใหดู้เปล่งปลั�ง เรยีบเนียน และยังมสี่วน
ชว่ยในเรื�องของการบรรเทาอาการเจ็บป่วยตา่งๆไดอ้กีดว้ย 

 �ที3พกั: Noboribetsu Manseikaku hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัที3สาม         ฟูราโน ่- โทมติะฟารม์หรอืชกิไิซโนโอกะ – ชมทุง่ลาเวนเดอร ์- เมอืงบเิอะ - Patchwork road –  
           บอ่นํ ]าสฟ้ีา Blue Pond – ซปัโปโร - ชอ้ปปิ] งทานกุโิกจ ิ           
                     � เชา้,กลางวนั ,เย็น (บฟุเฟ่ต ์BBQ ขาป ู3ชนดิ ไมอ่ ั]น)                                                                                                                                                                           
 

เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื]อที3 3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงฟูราโน ่เมอืงที�ข ึ8นชื�อในเรื�องการชมดอกไม ้นําท่านไปชมโทมติะฟารม์ ฟารม์ลาเวน

เดอร ์แห่งแรกของเมอืงฟรุาโน่ซึ�งที�นี�ท่านจะไดพ้บกกับทุ่งดอกลาเวนเดอรส์มีว่งแขง่กันสง่กลิ�นหอมยวนใจและ
ตื�นตาไปกบัแปลงดอกที�ตั 8งใจปลกูดอกไมทั 8งัหมด 7ส ี7สายพันธุเ์รยีงรายเป็นแปลงยาวเปรยีบเสมอืนสขีองสายรุง้
ตัดกบัสขีองทอ้งฟ้า แลดูสวยงามละลานตา นอกจากจะเก็บภาพสวยๆของดอกไมแ้ลว้ ที�นี�ยังมผีลติภัณฑจ์ากลา
เวนเดอรท์ั 8งของใชจํ้าพวกนํ8าหอม  สบู่ดอกลาเวนเดอรแ์หง้หรอืของกนิอย่างนํ8ากลิ�นลาเวนเดอร ์ พุดดิ8งลาเวน
เดอรแ์ละที�พลาดไมไ่ด ้คอืไอศครมีลาเวนเดอรท์ี�ความหอมหวานจะชว่ยดับรอ้นไดเ้ป็นอยา่งด ีรวมถงึของที�ระลกึ
อื�นๆที�มใีหเ้ลอืกชอ็ป  มทีั�วทกุจดุในฟารม์*ชว่งที�ชมลาเวนเดอรค์อืชว่งเดอืนมถิุนายน-กลางเดอืนสงิหาคม  ทั 8งนี8
จะบานหรอืโรยขึ8นอยูก่บัสภาพอากาศในวันเดนิทาง กรณียงัไมม่ดีอกไมห้รอืยงัไมเ่ปิดชมจะพาไปฟารม์ชกิไิซแทน  

                     หมายเหต:ุ (กรุป๊เดนิทางเดอืนกนัยายน - ตลุาคม จะเปลี3ยนไปเที3ยวฟารม์ชกิไิซโนะโอกะแทน) 
 ฟารม์ชกิไิซโนะโอกะ ชมววิทวิทศันท์ี�สวยงามของทุง่ดอกไมใ้ดใ้นแบบพาโนรามา ใหท้า่นได ้ พลดิเพลนิกบั

สสีนัและกลิ�นหอมของมวลดอกไมกว้า่ 10 สายพนัธุอ์าท ิทวิลปิ, ซลัเวยีร,์ดอกทานตะวัน เป็นตน้ ที�จะสลับ
สบัเปลี�ยนกนัอวดสสีนั บานสะพรั�งตามแตฤ่ดกูาล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที3ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มื]อที34) Japanese Set 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบเิอะ เมอืงเล็กๆ ที�ตั 8งอยบ่รูเิวณตอนกลางของเกาะฮอก

ไกโด ที�ไดช้ื�อว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills” เมอืง
เล็กๆที�มคีวามสวยงามที�ตั 8งอยู่บนเนนิเขา ชม Patchwork road อยู่ทาง



 

ตะวันตกเฉียงเหนอืของตัวเมอืง เป็นเสน้ทางชมทุ่งนา เนนิเขาสทีองอร่ามสลับกับสเีขยีงและนํ�าตาล มตีน้ไมแ้ละ
เนนิเขาที�โดง่ดังจากภาพยนตโ์ฆษณาหลายชิ8น  สองขา้งทางเต็มไปดว้ยยทุง่ขา้วบารเ์ล่ยสเีหลอืงทองตัดสลับกับ
ไรข่า้วโพดและมนัฝรั�งสเีขยีวสด เป็นสถานที�ที�สวยงามเหมาะกบัการถา่ยรปูและบนัทกึไวน้ความทรงจํา จากนั8นนํา
ทา่นไปชม บอ่นํ ]าสฟ้ีา Blue Pond หรอืสระสฟ้ีาแหง่นี8 เป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวทางธรรมชาตทิี�เพิ�งเริ�มมชีื�อเสยีงได ้
ไมน่านของฮอกไกโด ตั 8งอยู่ใจกลางเมอืงบเิอะ ชื�อเสยีงที�ทําใหนั้กท่องเที�ยวหลายคนสนใจมาเที�ยวชมนั8น เป็น
เพราะนํ8าสฟ้ีาที�สดใสเกนิกวา่บอ่นํ8าตามธรรมชาตทิั�วไป และตอไมส้งูจํานวนมากที�สะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตา
ที�แสนพเิศษของนํ8าในบอ่สระสฟ้ีานี8เกดิขึ8นดว้ยความบงัเอญิหลังการสรา้งเขื�อนเพื�อป้องกันการเกดิโคลนถล่มจาก
ภเูขาไฟบรเิวณใกลเ้คยีงที�ไดร้ะเบดิไปแลว้ครั 8งหนึ�ง นํ8าสว่นที�ถูกกั 8นออกจากเขื�อนกักเก็บรวมกันจนเกดิเป็น Blue 
Pond ในทุกวันนี8 โดยปัจจุบันยังไมอ่าจอธบิายถงึที�มาของสฟ้ีาของนํ8าไดแ้น่ชดั แต่จากการตรวจสอบพบแร่ธาตุ
อลมูเินยีมไฮดรอกไซดใ์นนํ8าซึ�งสะทอ้นใหเ้ห็นความยาวคลื�นที�สั 8นกวา่ของแสงสฟ้ีาเชน่เดยีวกบัชั 8นบรรยากาศโลก 
สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสูซ่ปัโปโร อสิระใหช้อ้ปปิ] งยา่นทานุกโิกจ ิเป็นยา่นที�คกึคักมชีวีติชวีาที�สดุของ
ซปัโปโร โดยเฉพาะในเวลาคํ�าคนืที�บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่ง ๆ เปิดไฟสลับสแีขง่ขนัประชนัสนิคา้กันรอบๆ 
บรเิวณนี8มรีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทั 8งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 
4,000 รา้น ตั 8งอยูใ่นตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึ8นลฟิตไ์ป แต่ก็มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอ
เมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด บรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปปิ8งยา่นซซูกูโินะได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ3า �  รบัประทานอาหาคํ3าที3ภตัตาคาร (มื]อที3 5) พเิศษ BBQ YAKINIKU+ขาป ู3 ชนดิ แบบไมอ่ ั]น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 �ที3พกั: Vessel inn Sapporo Nakajima Park หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
 (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัที3ส ี3         ตลาดปลาโจไก (มรีถ ไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอืทา่นสามารถอสิระทอ่งเที3ยวตามอธัยาศยั                                                                                 
                 � เชา้ 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มื]อที36) 

อสิระฟรเีดยท์อ่งเที�ยวตามอธัยาศัยเต็มวันหรอื
ทา่นสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได ้
หมายเหตุ: มบีรกิารรถและไกดไ์ปตลาดปลาโจ
ไก กรณีทา่นประสงคไ์ปตลาดปลา กรุณาแจง้กับ
ไกดใ์นวันแรกของการเดนิทาง เนื�องจากรถมทีี�นั�ง
กดัไมม่คีา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 
ตลาดปลาโจไก อจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลที�
ใหญ่ที�สุดในซัปโปโร เป็นตลาดที�ค ึกคักและ
มากมายไปดว้ยของฝากของดขีองซปั  โปโรและผลติภัณฑจ์ากทั�วฮอกไกโด ท่านสามารถรับประทานอาหาร
ทะเลแบบสดๆ ที�รา้น ราคาไมแ่พง ที�สั�งตรงมาจากที�ตา่งๆของออกไกโด และทา่นสามารถซื8ออาหารทะเลและ
ของฝากตา่งๆไดท้ี�นี� โดยทางรา้นจะทําแพ็คเก็จอยา่งดไีปสง่ที�โรงแรมของเชา้วันเดนิทางกลับ (อสิระอาหาร
เที3ยงตามอธัยาศยั ใหท้า่นเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ)  จนไดเ้วลานําท่านมาส่งที�โรงแรมและหรอื JR 
ทาวน์เวอร ์อสิระใหท้่านอสิระชอ้ปปิ8ง หรอืเดนิทางสูส่ถานที�ท่องเที�ยว
อื�น ๆ ตามอธัยาศัยอาทเิชน่  
ตกึทําเนยีบรฐับาลเกา่ หรอื อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี�ปุ่ น
แปลวา่ อฐิสแีดง เริ�มกอ่สรา้งเมื�อปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตลน์ีโอ
บาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแห่ง
รัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจํานวนมากกว่า 2.5 ลา้น
กอ้น ตกึแดงหลังนี8ใชเ้ป็นที�ทําการรัฐบาลฮอกไกโดตั 8งแต่ปี พ.ศ.2429 
ซึ�งผู ว้่าราชการคนแรกที�ไดทํ้างานในตึกนี8คือ มิจิโตชิ อ ิวามูระ 
(Michitoshi Iwamura) แลว้ใชง้านตอ่เนื�องยาวนานถงึ 80 ปี กอ่นที�จะ



 

ยา้ยไปที�ทําการหลังใหมเ่ป็นอาคารทันสมยัสงู 10 ชั 8นซึ�งตั 8งอยูด่า้นหลังตกึ  
สวนโอโดร ิเป็นสวนที�ไดถู้กปรับปรุงเปลี�ยนแปลงกลายเป็นเทศกาลที�ย ิ�งใหญ่ สามารถดูดนักท่องเที�ยวทํา
รายไดใ้หแ้กฮ่อกไกโดมากมาย มหีมิะที�งดงามและการแกะสลักนํ8าแข็งที�สามารถดงึดูดนักท่องเที�ยวจากญี�ปุ่ น
และทั�วโลกไดม้ากกวา่ 2 ลา้นคน  
หอนาฬิกาซ ัปโปโระ  เ ป็นสถานที�
ท่องเที�ยวซึ�งเป็นอาคารที�สรา้งขึ8นจากไม ้
ตั 8งอยู่ในเขตจูโอ เมืองซัปโปะโระ เมอืง
ใหญ่ที�สุดของจังหวัดฮกไกโด ทางตอน 
เหนือของประเทศญี�ปุ่ น  ออกแบบดว้ย
ศิลปะแบบอเมริกันเป็นที�รู จั้กในฐานะ
สัญลักษณ์ของเมอืง และเป็นที�สนใจของ
นักท่องเที�ยว ทั 8งในและต่างประเทศแทบ
ทุกคน ซึ�งนาฬกิาบนหอยังคงเดนิอย่าง
เที�ยงตรง และมเีสยีงระฆงัในทกุชั�วโมง 
อาคารเจอารท์าวเวอร(์JR TOWER) เป็นตกึที�สงูที�สดุในซปัโปโร ตั 8งอยูต่ดิกับสถานีเจอาร ์ ซปัโปโร เป็ 
นทั 8งหา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศูนยอ์าหาร มรีา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, 
เครื�องใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสื8อผา้แฟชั�นวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครื�องสําอาง อาคาร JR TOWER มจีดุชมววิตั 8งอยูท่ี�ชั 8น 38 เรยีกว่า T38 (Tower Three 
Eight) ที�ระดับ ความสงู 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศน์เหนือเมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั 8งกลางวัน 
กลางคนื โดยเฉพาะยามคํ�าคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ั 8งอยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จากกลุ่มตกึ ยา่น
ซซูกูโินะ สอ่งสวา่งที�จดุกลางเมอืงตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึ�งที�ชั 8น 10 เป็ น ศนูยร์วมรา้นราเมน ซึ�งมอียูป่ระมาณ 
10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอรอ่ยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่น ซซูกูโิน่ (ไมร่วมตั�วขึ8 น จุดชมววิราคาประมาณ 700-1000 
เยน) 
ยา่นซูซูกโินะ ตั 8งอยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซูซูก ิ
โนะ เมอืงซปัโปโร โดยอยูถ่ัดลง มาทางใตข้องสวนสาธารณะ
โอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึ�งถือเป็ นย่านที�คกึคักและม ี
ชวีติชวีาที�สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามคํ�าคนืที�มกีารเปิ 
ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีัน ต่างๆ บนตกึที�ตั 8งอยูใ่นยา่นแห่ง
นี8 นอกจากนั8นยังเป็นแหล่งชอ้ปปิ8 ง รา้นอาหาร ภัตตาคาร 
สถานบนัเทงิเรงิรมยย์ามราตรตี่างๆ ทั 8งไนทค์ลับ บาร ์คาราโอ
เกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 รา้น ตามตรอกซอก
ซอย จงึไมแ่ปลกที�นักท่องเที�ยวจะนยิมมา ณ สถานที�แห่งนี - 
ทานุกโิคจเิป็นแหล่งชอ้ปปิ8  งอาเขตบนถนนคนเดนิที�มหีลังคา
มงุบังแดดบังฝนและหมิะ ม ี ความยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้
ตั 8งเรยีงรายอยูก่ว่า 200 รา้นคา้ตั 8งขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยูร่ะหว่างสถานี Subway Odori และ 
Susukin เพื�อไมเ่ป็ นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารกลางวันและอาหารคํ�าตามอธัยาศัย 
(อาหารเที3ยงและเย็นอสิระตามอธัยาศยั) 

�ที3พกั: Vessel inn Sapporo Nakajima Park หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัที3หา้            ซปัโปโร - สนามบนิชโิตเสะ        � เชา้ 
 
เชา้  �  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที3พกั (มื]อที3 7) 
    ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเสะเพื3อเช็คอนิเดนิทางกลบั   
10.30  น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย  เที3ยวบนิที3 TG671   
15.30 น    เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++     

หมายเหต:ุ  รายการทัวรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  
สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุของญี�ปุ่ นเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลี�ยน
โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลัก เพื�อใหท้า่นทอ่งเที�ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้  
อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คาํนวณ จากอตัราแลกเปลี3ยน 100 เยน เทา่กบั 31.50 บาท กรณีอตัราแลกเปลี3ยนปรบัสงูขึ]น 
บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ3มขึ]น 
ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั8น คา่ทัวรท์ี�จา่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบจา่ยชําระขาด และ
ผูจั้ดไดช้ําระใหก้บัสายการบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนั8นหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอื
ใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศญี�ปุ่ น)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั 8งคา่ตั�วเครื�องบนิใหแ้กท่า่น  
เงื3อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ั]งนี]จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึ]นไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 



 

- หรอืสง่จอยทัวรก์บับรษัิทที�มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิ�ม (ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ25ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีที3ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที3ของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ั]ง มฉิะน ั]นทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั]งสิ]น  
3.การชําระคา่บรกิาร  
กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท คา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืชําระ 25 วันกอ่นออกเดนิทาง  
**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ)  
**กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั8นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 
กรณีทา่นมเีลขบตัรสมาชกิ Royal Orchid Plus รบกวนแจง้พรอ้มสง่สําเนาพาสปอรต์ สะสมไมลไ์ด5้0% 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิเป็นราคาโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ 
ไดท้กุกรณี  และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 8งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบุ
ไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทั 8งสิ8น  รวมถงึ เมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะ
แลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 8งสิ8น  
5.อตัราคา่บรกิารนี]รวม  
1. คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิสายการบนิไทยไป-กลับ ชั 8นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
    ตั�วกรุ๊ปคลาสประหยดัไมส่ามารถอพัเกรดที�นั�งชั 8นธรุกจิได ้ 
2. คา่ที�พักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่  
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  
5. ค่านํ8าหนักสัมภาระท่านละไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม และ ค่าประกันวนิาศภัยเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบนิที�มกีาร
เรยีกเก็บ  
6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 
6.อตัราคา่บรกิารนี]ไมร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํ8ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยน ตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ที3มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่ ]าใจจากทา่น  
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี3ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี3ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั]นในประเทศญี3ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื3อการทอ่งเที3ยว เยี3ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื3นเอกสารในข ั]นตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพื3อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี3ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี] 
1.       ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ8นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
          เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี3ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี3ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั 8น 
 3.       ในขั 8นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
          เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั 8งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษัิท ฯ และเมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ั 8งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั 8งหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี3จะเลื3อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ]นในกรณีที3มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ8นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  



 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 8งสิ8น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 8งสิ8น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ั 8งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั 8งหมด  
7. รายการนี8เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั 8งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�
ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั 8งนี8ข ึ8นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 10วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั8น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 8งสิ8นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั8น  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ8งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั 8งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ8าดื�มทา่นวันละ1ขวด/คน/วัน ในวันทําทัวรเ์ต็มวันเริ�มในวันที�2ของการเดนิทางถงึวันที�4ของการเดนิทาง รวมจํานวน
2ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั�วโมง อาทเิชน่ เริ�มงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั8น มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั 8งนี8ข ึ8นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั8นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที�ยว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเที�ยว เท่านั8น  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื�อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อท่านชําระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซื8อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั�วไป และควรศึกษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั 8งสิ8นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั8น  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
 
 
 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 


