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Update 03 / 10 / 60 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

หากท่านร่วมเดินทางไปกบัเรา กบัทวัรต์ามรอยแฟนเดย ์ท่านจะไดร้บัสทิธิประโยชน ์ดงันี้  

1. พักสกรีีสอร์ท ระดับ 5 ดาว ห้องพักสดุหรู พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน The Kiroro, A Tribute Portfolio 

Hotel จ านวน 2 คืน  (ตึกเดียวกบัฉากในภาพยนตร์ แฟนเดย์ แฟนกนัแค่วันเดียว ) 

2. ถ่ายรูปสถานที่เที่ยวตามรอยภาพยนตร์ช่ือดัง “แฟนเดย.์.แฟนกันแค่วันเดียว”  ที่พระเอกนางเองช่ือดัง มิว เต๋อ 

ไปถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองน้ี ให้ทา่นได้สมัผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกใน The Kiroro Resort 5 ดาวแห่งน้ี  

3. ฟรี!! ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า สู่ยอดเขาอาซาริ สั่นระฆังขอพรแห่งความรัก (Love Bell) ว่ากนัว่า ...ถ้าได้สั่นระฆังที่น่ี
แล้วจะได้คู่ หรือสมหวังในเร่ืองความรัก 

4. แถมฟรี!! กจิกรรม Snow park อาท ิสโนว์บานาน่า สโนบอร์ด สโนโมบิล หรือ กจิกรรมสกี พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

ให้ทา่นได้สนุกสนานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม  
5. ได้อนิทก์บัหนังแฟนเดย์ โดยมี VTR เปิดประกอบในแต่ละสถานที่ รวมทั้งเจาะลึกสถานที่ใน Kiroro Resort ซ่ึง

หากไม่ได้มากบัทวัร์เรากอ็าจจะไม่ได้เหน็ Crest , Kiroro Town , โบสถ์ที่ใช้ในการถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองน้ี 
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โปรแกรมการเดินทาง 
 

 

 

วนัแรก           กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 
 

20:30 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D ประตูทางเขา้ 2 

สายการบินไทย (TG)  กรุณาสงัเกตป้ายรบัคณะเดินทาง ===  HAPPY TOGETHER  โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อ านวยความสะดวกด้านสมัภาระเชค็อนิทแ์ด่ทุกทา่น….. 
 
 

หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เชค็อนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาท ีผู้โดยสารพร้อม ณ  

               ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี
 

 

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

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 
                                                                  

 
 

วนัทีส่อง สนามบินชิโตเซ่ – จิโกกุดาน ิ(หุบเขานรก) – โนโบริเบท็สึ – ฟารม์หมี (รวมตัว๋ค่าเขา้) 
 

 

08:20 น. ถึงสนามบินนานาชาติสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทติย์อุทยั หลังผ่านขั้นตอน

การตรวจคนเข้าเมือง และรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว... 
  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่เตม็ไป

ด้วยบ่อน า้แร่ที่มีช่ือสียงที่สุดบนเกาะออกไกโด ซ่ึง

ได้มแีหล่งก าเนิดน า้ออนเซน็  ออนเซนโนโบริเบทส ึ

เป็นผลพลอยได้ที่เกิดจากการระเบิดของปากปล่อง

ภูเขาไฟที่มีเส้นผ่านศุนย์กลางที่ยาวถึง 450เมตร 

และทุกๆนาทจีะมีน า้ร้อนผุดออกมามากถึง 3,000

ลิตร และน า้ที่ไหลออกมากร้็อนมาก วัดสูงสุดได้

มากกว่า130℃ ถ้าได้เดินไปตามทางจนถึงในสุด จะ

พบว่าบริเวณรอบๆเตม็ไปด้วยไอน า้จนไม่สามารถ

มองอะไรเห็น และจากหอคอยเราก็สามารถ

มองเห็นการพุ่งตัวขึ้ นมาของแก๊สภูเขาไฟ และน ้า

ร้อนได้พร้อมกับได้กล่ินของก ามะถัน   จากน้ันน า

ท่านเดินทางสู่ จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก … มา

จ้องตากนัสกั 1 นาทีไหม? ณ หุบเขานรก… 

(ฉากหนึง่ในภาพยนตรแ์ฟนเดย…์แฟนกนัแค่วนั

เดียว) น าท่านเที่ยวชม บ่อโคลนเดือดธรรมชาติ ที่

กระจายอยู่เตม็บริเวณ ซ่ึงเกิดจากความร้อนใต้พิภพที่ผุดข้ึนมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพ่ือสัมผัส
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กบับ่อโคลนอย่างใกล้ชิด นอกจากน้ันยังมีศาลเจ้าซ่ึงแม้จะมีขนาดเลก็แต่ชาวบ้านกใ็ห้ความเคารพนับถือเป็น

อย่างมาก... 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (1)  
 

บ่าย จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ ฟารม์หมีสีน ้ าตาล ซ่ึงมีถิ่นก าเนิด

อยู่แถวไซบีเรียและที่มีอยู่ที่เกาะออกไกโดเท่าน้ัน ปัจจุบันน้ี

ได้กลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธ์ และหาดูได้ยากเตม็ท ีอิสระ

ให้ทา่นได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสีน า้ตาลที่

จะคอยมาขออาหาร อย่างน่ารักน่าชัง ให้ท่านได้สัมผัส

ใกล้ชิดกับหมีสีน า้ตาล อิสระให้ท่านได้เลือกชมและซ้ือของ

ที่ระลึกต่างๆ ของที่น่ีกบัเวอร์ช่ันหมีสนี า้ตาลที่มีหลากหลาย

อิริยาบถ...จากน้ันเดินทางสู่  คิโรโระรีสอรท์ ยังได้รับการ

จัดอันดับจาก National Geographic ให้เป็น1 ใน 20 สถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดแห่งปี 2016 หรือ  2016 

Best of The World List ที่นักทอ่งเที่ยวไม่ควรพลาดอย่างย่ิง..... 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  โรงแรมทีพ่กั (2)  อิ่มอร่อยกบับุฟเฟ่ตน์านาชาติ  
 

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

  สถานทีห่ลกัในการถ่ายท า ภาพยนตแ์ฟนเดย…์แฟนกนัแค่วนัเดียว 
 

 
  
 
 
 

หมายเหตุ : ให้ท่านสัมผัสกับการอาบน า้แร่ญ่ีปุ่น (ออนเซน็) เพ่ือเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหนด็
เหน่ือยกับการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน ซ่ึงการแช่น า้แร่ธรรมชาติเช่ือในเร่ืองการบ ารุงการ

ไหลเวียนโลหิต การบรรเทาอาการปวดเมื่อยบรรเทาอาการปวดศีรษะ และบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปล่ังมีน า้

มีนวล ตามอธัยาศัยหรือทา่นเลือกพักผ่อนในห้องพัก 

 

วนัทีส่าม        คิโรโระรีสอรท์ – อิสระตามอทัยาศยัใหท่้านไดส้นุกสนานกบักิจกรรม SNOW PARK  

                   หรือ กิจกรรมเล่นสกี (SKI) (รวมอุปกรณค์รบชุด)  –  ข้ึนกระเชา้ไปสัน่ระฆงับนยอดเขา Asari   

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

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  (3) 
 

คิโรโระ รีสอรท์ มีจุดเด่นคือ เป็นสกีรีสอร์ทที่มีหิมะใน
แบบ power snow ซ่ึงเป็นหิมะที่มีคุณภาพยอดเย่ียม

ระดับโลก คิโรโระ ประกอบด้วยโรงแรมในเครือสตาร์วูด 

โอเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 2 แห่ง ได้แก่ เดอะ คิโรโระ                
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ทริบิวท ์ พอร์ตโฟลิโอ โรงแรมหรูภายใต้แบรนด์  “ทริบิวท์ พอร์ตโฟลิโอ” แห่งแรกในเอเชียแปซิฟิค และ 
เชอราตัน ออกไกโด คิโรโระ รีสอร์ท โรงแรมระดับห้าดาวที่อยู่ติดลานสกี  นอกจากน้ียังเป็นพันธมิตรกับ
กลุ่มสกช้ัีนน าของโลกคือ NZ Ski หน่ึงในผู้น าของสกรีีสอร์ทในออสเตรเลียนิวซีแลนด์และ Powder Alliance  
เครือข่ายสกีช้ันน าในอเมริกา นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นสกี หรือ สโนว์บอร์ด class สอน
สกี โรงเรียนสอนสกีส าหรับเดก็ กิจกรรมในลานหิมะ Snow Pak ขนาดใหญ่ น่ังกระเช้ากอนโดล่าขึ้นสู่ยอด
เขา ชมวิวงดงามพร้อมเคาะระฆังแห่งความรัก  ผ่อนคลายด้วยออนเซนทั้งแบบกลางแจ้งและในร่ม และ

ภัตตาคารที่มีถึง 9 แห่ง   จากน้ันน าคณะทุกท่าน นัง่
กระเช้ากอนโดล่า ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร     
(ใชร้ะยะเวลาประมาณ 20 นาที) น าทุกท่านขึ้ น                   

สู่ ยอดเขาอาซาริ (ASARI) เพ่ือไปสั่นระฆังแห่ง

ความรัก “ระฆงัแห่งความรกั” สุดโรแมนติกมีความ

เช่ือว่า…ถ้าใครได้ล่ันระฆัง และอธิฐานเกี่ยวกับความรัก

จะสมหวัง   อกีทั้งยังเป็นที่นิยมของคนหนุ่มสาวอีกด้วย

“เพยีงเขย่าระฆงัใหด้งักงัวาน ตั้งสติ...แลว้ขอพร มา

ลุน้ว่าคุณจะสมหวงัหรือไม่ ”  (ฉากหนึง่ในภาพยนตแ์ฟนเดยแ์ฟนกนัแค่วนัเดียว) 

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

 

    จากนั้นใหท่้านอิสระตามอทัยาศยั ไดส้นุกสนานกิจกรรมต่างๆมากมายภายในรีสอรม์คิโรโระแห่งนี้  

- แถมฟรี..กจิกรรม Snow Park 2 ช่ัวโมง (Snow Rafting, Mini Snow Mobile, Snow Banana)  
   (ขอสงวนสทิธิ์ในการเล่นเคร่ืองเล่นแต่ละชนิดข้ึนกบัสภาพภมิูอากาศ และ การแขง็ตัวของหิมะ)  
- แถมฟรี..กจิกรรมเล่นสกี (Ski) หรือ สโนว์บอร์ด  

   (รวมอุปกรณ ์ชุดเสื้ อผา้ครบชุด และ Lift Ticket 1 Day pass)  

- แถมฟรี..น าทา่นขึ้นกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นไปบนเขาความยาว 4 กโิลเมตร ไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari   
   (ขอสงวนสิทธิ์การเปิด-ปิดกระเช้าตามสภาพภมูิอากาศ ณ ขณะน้ัน) 
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หรือ หากท่านตอ้งการ ชมโบสถแ์สนโรแมนติก ฉากทีพ่ระเอกเด่นชยั ขอนางเอกนุย้ แต่งงาน ท่านก็

สามารถเขา้ชมได ้
 

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

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  โรงแรมทีพ่กั (5)  อิ่มอร่อยกบับุฟเฟ่ตน์านาชาติ   
 

ทีพ่กั   โรงแรม THE KIRORO, A TRIBUTE PORTFOLIO HOTEL (HOKKAIDO)  (ระดบั 5 ดาว) 
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วนัทีสี่ ่         คิโรโระรีสอรท์ – เมืองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน ้ า - อดีตท าเนยีบรฐับาล  

                  โรงงานช็อกโกแล็ต – สวนโอโดริ – ซปัโปโรทีวีทาวเวอร ์– ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ 

                  พิเศษ!!เมนูขาปูยกัษ ์3 ชนดิ พรอ้ม อาหารนานาชาติ บุฟเฟ่ตไ์ม่อั้น ชื่อดงัของฮอกไกโด  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  (6) 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ตั้งอยู่ทางทศิตะวันตก

ของเมืองซัปโปโร ล้อมรอบไปด้วยภูเขาจนได้ช่ือว่า 

"เมืองแห่งภูเขา"  แวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 

1,140 เมตร และเช่ือมต่อกับอ่าวโอตารุ ซ่ึงใน

สมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการ

ขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นเส้นทาง

ในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ 

ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านเดินเล่น 

พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลอง

และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดทาง   จากน้ันน าท่าน

ชม โรงงานแกว้ ให้ท่านได้เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จาก

โรงงานแก้วที่มีเสียงของเมืองโอตารุ    ท่านจะได้ตื่น

ตากับเคร่ืองประดับและตกแต่ง ที่ท  ามาจากแก้ว

มากมายหลากหลายรูปแบบ หรือท่านจ าเลือกชม 

พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี คนทั่วไปแนะน าอาจท าให้คุณ

คิดว่าพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีมีเพียงตึกเดียว แต่จริงๆแล้ว 

Otaru Music Box Museum แห่งน้ีมีอยู่ด้วยกันถึง              
6 ตึกไม่ไกลกันในถนนสาย Sakaimachi โดย Main 

Hall จะเป็นตึกที่ใหญ่ที่สุด และใกล้กันมี หอนาฬิกา

ไอน ้ า อยู่ด้านหน้าซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของเมือง จุดที่

ใครๆกต้็องแวะเกบ็ภาพที่ระลึก ด้านในมีด้วยกัน 3 

ช้ัน เป็นส่วนที่มีของให้เลือกชมเลือกซ้ือมากที่สุด ทั้ง

กล่องดนตรีแบบคลาสสิค แบบหมุนไขลาน ตุ๊กตา 

โคมไฟ ชุดน า้ชา กรอบรูป ที่แขวนผนัง ข้าวของสไตล์ญ่ีปุ่นและอีกมากมายที่จัดวางไว้อย่างเก๋ไก๋เหมือนเปิด

บ้านให้ชม ซ่ึงต้องขอบอกว่ามีทุกรูปแบบให้เลือกสรร ตึก Hall Number2 จะเป็น Antique Museum ตั้งอยู่

เฉียงจากตึกหลักซ่ึงต้องข้ามถนนมา ในส่วนน้ีแสดงเคร่ืองดนตรีโบราณยุคเก่าๆที่หลายช้ินท าจากไม้ 
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แกะสลักลวดลายอย่างประณีตหรือบางช้ินเราแทบไม่เคยเหน็ โชว์กลไกการท างานภายในของกล่องดนตรี 

และยังมีการเปิดให้ในการฟังเสยีงอตัโนมัติจากเคร่ืองดนตรีช้ิน เก่าแก่อย่างออร์แกนทุกๆ 1 ชม. รอบละ 15 

นาทด้ีวย...  “ ดงันั้นใครจะไปแอบใชเ้วทยม์นตแ์บบในเรือ่งก็ตระเตรียมเวลาใหพ้อดีนะจ๊ะ”  

(ฉากหนึง่ในภาพยนตรแ์ฟนเดย ์..แฟนกนัแค่วนัเดียว) 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  
 

น าทา่นเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแล็ต ที่หมู่บ้านอชิิยะ 

(Ishiya) เจ้าดัง ต้นต ารับจากออกไกโด ผู้ผลิตของ

ฝากขึ้ นช่ือ อย่างขนม Shiroi Koibito  ที่ น่ี

นักทอ่งเที่ยวต่างแห่แหนกนัเข้ามาชมโรงงานไม่เว้นทุก

เทศกาล อสิระให้ทา่นเดินชมห้องต่างๆ ตั้งแต่ห้องโชว์

กล่องเกบ็ช็อคโกแลต ถ้วยน า้ชาจากอังกฤษ ฯลฯ ให้

ถ่ายรูปได้ตามใจชอบ และซ้ือเป็นของฝากกลับบ้าน 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  เมืองซัปโป น าท่านชม 

"อดีตท า เนียบรัฐบาล" (Old Hokkaido 

Government Building) หรือตึกแดง อีกหน่ึงสถานที่

ที่ไม่ควรพลาด เพราะความสวยงามของที่ น่ีที่ เป็น

อาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดง 

ทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาล

แห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา  ตึกแดงหลังน้ีใช้

เป็นที่ท  าการรัฐบาลออกไกโดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2429 

และใช้ต่อเน่ืองยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่

ท  าการหลังใหม่   จากน้ันน าทา่นชม หอนาฬิกาโบราณ 

สญัลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของเกาะออกไกโด 

เพราะเป็นตัวแทนของการพัฒนาเกาะออกไกโดด้วย

เทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ 100 กว่าปีก่อน 

หอนาฬิกาน้ีได้ รับการประกาศให้เป็นสมบัติทาง

วัฒนธรรมที่ส า คัญของชาติ โดยปัจจุบันเปิดเป็น

พิพิธภัณฑ์อีกด้วย   จากน้ันเดินทางสู่  สวนโอโดริ 

สถ านที่  จั ด เทศก าล หิมะ ขอ ง ทุกๆ ปี  (SNOW 

FESTIVAL)  ที่มีช่ือเสียงที่สุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น แต่

ช่วงน้ีจะเป็นช่วง Peak Seasons ราคาจะค่อนข้างสูง

มาก และจะจัดเป็นประจ าในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 

ซ่ึงจะมีการจัดงานเทศกาลหิมะ  (SNOW FESTIVAL 

2018 )  7 วัน และปีหน้าจะตรงกับช่วงเดินทาง

ระหว่างวันที่ 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 แต่ถ้าในช่วง

ฤดูใบไม้ผลิหรือช่วงฤดูร้อน จะมีการจัดตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์  อิสระตามอัทยาศัยให้ท่าน

ได้ถ่ายรูปกับภาพบรรยากาศโดยรอบ  ซ่ึงท่านสามารถมองเห็น ซัปโปโรทีวีทาวเวอร ์(Sapporo T.V. 



 

- 8 - 
รายการท่องเทีย่วและเมนูอาหารทีร่ะบุไว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของโรงแรมทีไ่ดร้บัการยนืยนับรษิทัฯขอสงวนสทิธใ์นการแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

Tower) ที่ต้ังตระหง่านอยู่ทางเข้าสวนโอโดริ ซ่ึงสร้างในปี ค.ศ.1957และมีความสูงถึง142.7 เมตร (ฉาก

หนึง่ในภาพยนตรแ์ฟนเดย…์แฟนกนัแค่วนัเดียว) จากน้ันน าท่านช้อปป้ิง ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ 

แหล่งช้อปป้ิงเก่าแก่ที่สบืทอดมาต้ังแต่ยุคบุกเบิก เหมาะส าหรับจับจ่ายซ้ือหาของฝากจากออกไกโดเป็นชุมชน

ร้านค้าประมาณ 200 ร้านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทศิตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโป

โร ปัจจุบันและถูกเรียกว่า `ทานุกิโคจิ` ในช่วงปีเมจิที่ 6 ในชุมชนร้านค้ามีร้านทั้งเก่าและใหม่สลับสับเปล่ียน

เข้ามาทั้งร้านขายของที่ระลึก ร้านคาราโอเกะและอื่นๆ เป็นต้น มีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยมากมายเป็น

แหล่งช้อปป้ิงที่เตม็ไปด้วยความคึกคักและมีชีวิตชีวา (ฉากหนึ่งในภาพยนตร์แฟนเดย…์แฟนกนัแค่วนั

เดียว) 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8)  พเิศษ!! เมนู ขาปูยกัษ ์3 ชนิด ชื่อดงัของฮอกไกโดพรอ้ม

น ้ าจ้ิมรสเด็ด และ อาหารนานาชาติ มีมากมายหลายชนิดที่มีให้เลือกกนัจนตาลายโดยเฉพาะอาหารทะเล

ทั้งหลายที่สดมาก ๆ ต้ังแต่ หอยนางรม หอยเชลล์ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยตลับ กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น า้ 

กั้ง ปลาไข่ ปลาแซลมอน ซูชิ และ ไอไลทท์ี่ชาวไทยรอคอย คือ ปูออกไกโด น่ันเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทีพ่กั   โรงแรม MERCURE SAPPORO HOTEL หรือ  (เทียบเท่า 4 ดาว) 

 

วนัทีห่า้        เมืองซปัโปโร – อิสระช็อปป้ิงตามอทัยาศยั (ไม่มีบริการรถ) – โรงแรมที่พกั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (9) 
 

ให้ทา่นได้ อิสระช็อปป้ิงตามอธัยาศยั ได้อย่างเตม็ที่เพราะที่พักที่เราจัดให้อยู่ย่านใจกลางชอ็ปป้ิงกนัเลย....

สามารถเดินทางได้สะดวก เรามีสถานที่แนะน าส าหรับผู้รักการชอ็ปป้ิงดังน้ีค่ะ 
 

ตลาดโจไก และศูนยก์ลางตลาดขายส่งเมืองซปัโปโร 

ตลาดสดของซัปโปโรที่รวบรวมเอารสชาติความสดของอ

อกไกโดไว้มากมายตลาดปลานิโจ และ ตลาดโจไก และ

ศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร  “ตลาดปลานิโจ” 

และ “Over–the – Counter Market ตลาดกลางขายส่ง

เมืองซัปโปโร” ของซัปโปโร เป็นตลาดที่ได้รับความนิยม

ซ่ึงสามารถลองล้ิมชิมรสข้าวหน้าอาหารทะเล หรือซูชิที่ใช้

อาหารทะเลสดๆ ที่เพ่ิงซ้ือมาในตอนเช้าจากสถานที่ต่างๆ ในออกไกโดอย่างเตม็ที่ ปูที่เรียงรายอยู่หน้าร้าน

ได้รับความนิยมที่สดุเพ่ือเป็นของฝากจากทะเล ขอเชิญด่ืมด ่าไปกบัความอร่อยที่มีเฉพาะในตลาดเทา่น้ัน…. 
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ย่านซูซูกิโนะ (SUSUKINO)  
เป็นย่านที่รวบรวมร้านช้อปป้ิง ห้างสรรพสินค้า ร้านกินด่ืม 

ร้านอาหาร ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ และอื่นๆ อีก

มากมายให้ทา่นได้ช้อปป้ิง ได้จุใจ เช่น ร้าน BIG CAMERA 

จ าหน่ายกล้องดิจิตอล, เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลค็ทรอนิคส์

,ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสื้ อผ้าแฟช่ันวัยรุ่น,ร้าน 

MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองส าอาง 

Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo 
 

ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ  (ฉากหนึง่ในภาพยนตแ์ฟนเดย…์แฟนกนัแค่วนั 
แหล่งช้อปป้ิงเก่าแก่ที่สืบทอดมาต้ังแต่ยุคบุกเบิก เหมาะ

ส าหรับจับจ่ายซ้ือหาของฝากจากออกไกโดเป็นชุมชนร้านค้า

ประมาณ 200 ร้านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศ

ตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เช่ือมต่อ

กนัด้วยหลังคาโครงสร้างที่รองรับทุกสภาพอากาศต้ังแต่เขต

นิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใช้งานได้โดยไม่

ต้องกังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด ถือก าเนิดตั้ งแต่ยุค

บุกเบิก เม่ือรัฐบาลเมจิก าหนดให้ซัปโปโรเป็นเมืองบุกเบิกของออกไกโดในปีค.ศ.1869 (ปีเมจิที่ 2) โดยเร่ิม

มีการสร้างร้านค้าและร้านอาหารขึ้นบริเวณเขต 2-3โชเมะในปัจจุบันและถูกเรียกว่า `ทานุกิโคจิ` ในช่วงปีเม

จิที่ 6 ในชุมชนร้านค้ามีร้านทั้งเก่าและใหม่สลับสับเปล่ียนเข้ามาทั้งร้านขายของที่ระลึก ร้านคาราโอเกะและ

อื่นๆ เป็นต้น มีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยมากมาย เป็นแหล่งช้อปป้ิงที่เตม็ไปด้วยความคึกคักมีชีวิตชีวา 

และได้พบได้เจอสิ่งใหม่ๆ ทุกคร้ังที่มาเดิน 
 

เจอารท์าวเวอร ์ 
อาคารสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่เช่ือมต่อกับสถานีที่ซ่ึงไม่ว่าอะไรกม็ีพร้อมตั้งแต่ของฝากจากออกไกโด และ

ขนมขึ้นช่ือจนถึงเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ‘JR ทาวเวอร์’ อาคารสูง 
38 ช้ันที่ต้ังตระหง่านอยู่ทางประตูทศิใต้ของสถานี JR ซัป
โปโร รวมเอาสถานที่ต่างๆ ไว้ด้วยกัน อาทิเช่นช้อปป้ิงเซน็

เตอร์ โรงแรม JR ทาวเวอร์โอเต็ล นิกโกะซัปโปโร , 

ออฟฟิศ, จุดชมวิว T38 และอื่นๆ เป็นต้น ศูนย์การค้าใต้

ดิน ‘เอเปีย’ ที่มีโดมกระจกเช่ือมจากใต้ดินข้ึนมายังพ้ืนดิน
เป็นจุดสังเกต มีร้านขายของฝากจากออกไกโดและร้าน

ขนมมันจูเก่าแก่กม็าเปิดสาขาอยู่ด้วย ที่ ‘เอสต้า’ มีศูนย์

อาหารสไต์ธมีพาร์ค ‘ราเมง็ รีพับลิค ซัปโปโร’ และร้านขายส่ง เคร่ืองไฟฟ้า สวนบนดาดฟ้า และอื่นๆ ที่ ‘พา
เซโอ’ ซ่ึงเป็นศูนย์สรรพสนิค้าใต้ทางยกระดับที่มี 2 ช้ันคือ ระหว่างช้ัน 1 และช้ันใต้ดินที่ 1 ของสถานี JR ซัป
โปโรทางตะวันออกจรดตะวันตก สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงด้วยบรรยากาศเดินเล่น

สบายๆ สมดัง 
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ความหมายของช่ือคือทางเดินเล่นในภาษาสเปน ที่ช้ันใต้ดิน 1 ถึงช้ัน 6 ของ ‘ซัปโปโรสเตลล่า เพลส’ มีร้าน
ขายของและร้านอาหาร ส่วนช้ัน 7 มีโรงภาพยนตร์ซีเนม่า คอมเพลก็ซ์ และที่ช้ัน 9 ยังมีภัตตาคารอาหาร

ฝร่ังเศส มิคุนิ ซัปโปโรอกีด้วย.... 
 

เทีย่ง-เย็น ใหทุ้กท่านไดอิ้สระรบัประทานอาหารเทีย่ง และ อาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการช็อปป้ิงไดอ้ย่างเต็มที่  

 
ทีพ่กั   โรงแรม MERCURE SAPPORO HOTEL หรือ  (เทียบเท่า 4 ดาว) 
 
 

วนัทีห่ก         สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ของโรงแรม  (10) 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพือ่ท าการเช็คอินทต์ัว๋เครือ่งบนิ และสมัภาระ.... 
 

10.00 น. กลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 671  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน) 
 

15.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน….. 
 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ  

 

 

ประกาศ!!! เนื่องจากสายการบินไทย ( TG ) มีการแจ้งปรับราคาภาษีน า้มัน ตาม
เส้นทางต่างๆ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันที่ 19 กนัยายน 2560 เป็นต้นไป  ทางบริษัทฯ จึงขออนุญาตปรับราคา

ทวัร์ญ่ีปุ่น ทุกพีเรียดการเดินทาง ตั้งแต่ โปรแกรมตุลาคม 2560 - มกราคม 2561  โดยมีการปรับราคาขึ้น 

800 บาท ทุกพีเรียดการเดินทาง จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และ ขออภัยมา ณ ที่น้ี 

 

อตัราค่าบริการ : ทวัรเ์ต็มรูปแบบ 6 วนั 4 คืน 

วนัที ่06-11 ธนัวาคม 2560 
วนัที ่17-22 , 19-24 มกราคม 2561 

วนัที ่14-19 , 21-26 กมุภาพนัธ ์2561 
วนัที ่01-06 , 6-11 มนีาคม 2561 

อตัราค่าบริการ/ท่าน ราคา/ท่าน 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ทา่นราคาทา่นละ 57,700.- 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พักกบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น  57,700.- 
เดก็อายุ 2 ขึ้นไป - 12 ปี    พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (เตียงเสริม)  57,700.- 
เดก็อายุ 2 ขึ้นไป - 12 ปี    พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (ไม่มีเตียงเสริม) 54,700.- 
เดก็อายุ 0-2 ปี   พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น       (ไม่มีเตียงเสริม)  12,700.- 
พักห้องเด่ียว   10,900.- 
กรณีมีตัว๋เคร่ืองบิน หักเงิน  15,000.- 
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เดนิทาง : วนัที ่ 21 - 26 ธนัวาคม 2560  *** วนัครสิมาสต ์*** 

อตัราค่าบริการ/ท่าน ราคา/ท่าน 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ทา่นราคาทา่นละ 66,700.- 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พักกบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น  66,700.- 
เดก็อายุ 2 ขึ้นไป - 12 ปี    พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (เตียงเสริม)  66,700.- 
เดก็อายุ 2 ขึ้นไป - 12 ปี    พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (ไม่เตียงเสริม) 63,700.- 
เดก็อายุ 0-2 ปี   พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น       (ไม่มีเตียงเสริม)  14,700.- 
พักห้องเด่ียว   12,900.- 
กรณีมีตัว๋เคร่ืองบิน หักเงิน  15,000.- 
 
 

หมายเหตุ 

1.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
2.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม 

 

อตัรานี้ รวม  
 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินช้ันประหยัด และค่าพาหนะในการน าเที่ยวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

(ณ วันที่ 05/09/2559) หากภาษีน า้มัน และ ภาษีสนามบินเพ่ิมข้ึน ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ลูกค้าช าระส่วนต่างที่

เพ่ิมข้ึนตามความเป็นจริง 

 ค่าห้องพักโรงแรมห้องละ 2 ทา่น 

 ค่าอาหารทุกม้ือที่ระบุในรายการทวัร์ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 

 ค่าขนย้ายสมัภาระและกระเป๋าเดินทางทา่นละ 2 ใบ น า้หนักไม่เกนิ 30 กโิลกรัม  

 มัคคุเทศกบ์รรยายไทย 

 ค่าประกนัอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองอุบัติเหตุในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  

          ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ของไทยวิวัฒน์ประกนัภัย  (หรรษา TA25)  
 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพทส่์วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

 และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากทา่นต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

 ราคาน้ี ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ แจกของแถม เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

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

 ค่าวีซ่าเดีย่ว กรณีประเทศญีปุ่่นยกเลิกการยกเวน้วีซ่าใหแ้ก่ประเทศไทย ท่านล่ะ 1,850.- บาท 
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การช าระเงิน 

1. ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจ า 20,000 บาท ส าหรับการจองเม่ือที่น่ังยืนยัน หลังจากการจอง 24 ช่ัวโมง 

2. ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ าหรือช าระไม่ครบหรือเชค็ธนาคาร

ถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆผู้จัดมีสทิธยิกเลิกตั๋วที่น่ังของผู้เดินทาง )  

3. กรุณาจัดส่งเอกสารส าหรบัยืน่วีซ่าก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 1 เดือน หรือ ไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

4. กรุณาระบุช่ือฝ่ายขาย และ โปรแกรมการเดินทาง และ วันที่เดินทางด้วยน่ะค่ะ 

 

เงือ่นไขการยกเลิก  

1. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 

2. เน่ืองจากตัว๋เป็นแบบไม่สามารถคืนที่น่ังได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี และ กรณี การยกเลิก 

    การเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น ไม่ม ีการคืนเงินทั้งหมดไม่ 

    ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  หรือ กรณียกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือค่ามัดจ า 

    ที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra  
    Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 
3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ า หรือ เตม็จ านวน กรณีมีการขาย มีปิดกรุ๊ปการเดินทางเรียบร้อยแล้ว 

4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน 

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

5. เมื่อทา่นออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า 

    ทา่นสละสทิธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

หมายเหตุ 

 การเดินทางในคณะนี้ จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 35 ทา่นผู้ใหญ่ข้ึนไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาข้ึนตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง  

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิงหรือใด ๆ เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศ

สายการบิน...  

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า... 
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 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

การทอ่งเที่ยว ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กบัผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง 

ๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด

หรือได้รับการปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผู้จัด ขอ

สงวนสทิธกิารคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ทา่น) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศญ่ีปุ่นหรือปัญหาต่าง ๆ 

ตลอดจนข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือที่จะน าไปยัง

ประเทศน้ัน ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบาง

ประเภท อาจมีโทษถึงข้ันประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 กรณีปิดกรุ๊ปการขายตามพีเรียดที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธคืินเงินมัดจ าทุกกรณี  

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ช าระล่วงหน้าไปแล้วจ านวนมาก ขอสงวนสิทธิ์

ในการหักเงินในส่วนที่เกดิข้ึนจริง  

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight 

หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ทั้งหมด  ขอสงวนสทิธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียก

เกบ็เพ่ิมเติม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการทอ่งเที่ยวจะสิ้นสดุลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละ

สทิธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการ

ช าระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่ง

แบบช าระเตม็มีเง่ือนไข  

 กรณีเกดิความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ

บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากบัเทา่นั้น  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ กรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ

ในรายการทอ่งเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนทา่นขึ้นเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะ

น าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกนิ 1 ลิตร และต้องน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 

1 ใบเทา่น้ัน ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก  าหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกร

ตัดเลบ็ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน และประเทศญ่ีปุ่น มี

กฎหมายห้ามน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่ท  ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เน้ือสัตว์ ไส้กรอก 

เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก  

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 


