
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรม 2 Ice Breaker Hokkaido 5D3N 
ฮอกไกโด ซปัโปโร โอตาร ุโซอนุเคยีว อาซาฮคิาวะ เรอืตดัน า้แข็ง 

พกัโอเอะ ฮงเกะออนเซ็น 1คนื อาซาฮคิาวะ 1คนื ซปัโปโร 1คนื 

พเิศษ!!!พาเทีย่วครบทุกวนั ทานบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ+์ชาบูหมไูมอ่ ัน้!!! 
ซปัโปโร ศูนย์กลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด มีการสรา้ งระบบถนนแบบสี่เหลี่ยมผืนผา้ ครบครันไปดว้ยสถานที่

ท่องเที่ยว แหล่งชอ้ปป้ิง รา้นกนิดื่ม อาซาฮคิาวะ เมืองใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโดมีแม่น ้าล าธารหลายสายและ

ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาและยังเป็นเมืองที่หนาวสุดๆเพราะหมิะตกหนักเป็นเวลานาน เลอืกชมิสุดยอดราเมงที่หมู่บา้นราเมน 

เทีย่วสวนสตัวอ์ะซาฮยิาม่าที่มีสัตวข์ัว้โลก เช่น หมีขาวและชมพาเหรดแพนกวิน้!!!โซอุนเคยีว เป็นหมู่บา้นออนเซนขนาด

เล็กทีอ่ยู่ท่ามกลางขนุเขาแห่งอทุยานแห่งชาตไิดเซ็ทสซึงัทีเ่มอืงคามกิาวะ เป็นทีต่ัง้ของน ้าตกที่สวยที่สุดตดิรอ้ยอันดับของ

ญี่ปุ่ นและเป็นที่จัดงานเทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival อะบาชริ ิ

มนตเ์สน่หแ์ห่งฮอกไกโด เมอืงทีอ่ยู่ทางตะวนัออกสดุของเกาะฮอกไก

โด เป็นจุดเริม่ตน้อกีแห่งหนึ่งในการออกเรือไปชมกอ้นน ้าแข็งยักษ์ 

หรอื ice drift ทีล่อยมาจากขัว้โลกอกีดว้ย โอตาร ุเมอืงท่าเรอืเล็กๆ สุด

น่ารัก มเีสน่หข์องความโรแมนตกิชวนใหห้ลงใหล  
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

13 – 17 กมุภาพนัธ ์62 33,900  

ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

9,500 30  

15 – 19 กมุภาพนัธ ์62 34,900 9,500 30  

20 – 24 กมุภาพนัธ ์62 32,900 9,500 30  

27กมุภาพนัธ ์– 3 มนีาคม 62 31,900 9,500 30  

6 – 10 มนีาคม 62 30,900 9,500 30  

 

 

 

Ruby travel #ส านักงานใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

โทร 053-115-912 / 089-644-7444 

Line add : @rubytravel 

   

 



                

 

 

ไฟลท์บนิ 

*หมายเหต:ุ ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2562 สายการบนิปรบัไฟลบ์นิดงันี ้

Departure DMK – CTS    XJ620 02.20-10.50      

Return       CTS – DMK    XJ621 12.05-18.00 
 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) 
 
 

2  ออกเดนิทางสูฮ่อกไกโด DMK – CTS XJ620 02.20-10.50 สนามบนินวิชโิตะเสะ – หมูบ่า้นราเมนอา

ซาฮคิาวะ – สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ – โอเอะ ฮงเกะออนเซ็น 
 เทีย่ง,เย็น 

3  เมอืงอะบาชริ ิ– ลอ่งเรอืตดัน า้แข็งออโรรา่ (Abashiri Drift Ice Ryuhyo Aurora) - พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง

ข ัว้โลก - น า้ตกกงิกะ น า้ตกรวิเซ – โซอนุเคยีว - เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival - อาซาฮคิาวะ 
- หา้ง Aeon Mall  
 เชา้,เทีย่ง 

4  โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เคร ือ่งแกว้โอตาร ุ- โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ - รา้น
Duty Free - ทานุกโิคจ ิ

 เชา้,เทีย่ง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมูไมอ่ ัน้)  

5 ซปัโปโร – สนามบนิชโิตะเสะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง CTS – DMK XJ621 12.05-18.00 
เชา้   

 

 

วนัทีห่นึง่    กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

23.00น.  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัน้ 3เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI 
AIR ASIA X (XJ) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตกิแท็ก

กระเป๋า 
วนัทีส่อง    สนามบนินวิชโิตะเสะ - หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ - สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ – โอเอะ ฮงเกะออนเซ็น                 
                 อาหาร กลางวนั (ราเมน) ,เย็น  

 
02.20น.  น าท่านเดนิทางสู่สนามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA X  เที่ยวบนิที ่

XJ620  (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง 

บนเคร ือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย)  

10.50 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ท่าอากาศยาน
นานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 
2 ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคน
เขา้เมืองและศุลกากร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ น

ไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์

พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรบั รับกระเป๋า
เรียบรอ้ยและท าภารกจิส่วนตัว จากนัน้น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่
หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาวะ Asahikawa Ramen Village ราเมนของที่น่ีมี

รสชาตอิันเป็นเอกลักษณ์และไดร้ับการกล่าวขานถงึความอร่อยมายาวนานกว่า
ทศวรรษหมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาวะไดถ้อืก าเนดิขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นรา
เมนชือ่ดังของเมืองอาซาฮคิาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดยีว 

เสมอืนหมู่บา้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดงัขัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว และยังมหีอ้งเล็กๆทีจ่ัด
แสดงประวตัคิวามเป็นมาของหมู่บา้นแห่งน้ีใหส้ าหรับผูท้ีส่นใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย 

เทีย่ง           บรกิารอาหารเทีย่ง แบบราเมนทีห่มูบ่า้นราเมน (มือ้ที1่) 



                

 

บา่ย  น า
ท่านเดนิทางสู่ สวนสตัวอ์าซาฮิ

ยามะ Asahiyama Zoo ซึง่ไดร้ับความนิยมมาก
ที่สุดในญี่ปุ่ น ซึง่ในแต่ละปีจะมีผูเ้ขา้ชมความ
น่ารักของสัตว์ต่างๆ ที่ไม่ไดถู้กกักขังในกรง

แบบทีท่่านเคยเห็นในสวนสตัวท์ั่วๆ ไปถงึกว่าปี
ละ 3 ลา้นคนจากทั่วโลก โดยสวนสัตวแ์ห่งน้ี
ไดม้แีนวความคดิทีว่า่ สตัวต์า่งๆ ควรทีจ่ะอาศยัอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีด่ ีและเป็นไปตามธรรมชาตขิองสตัวนั์น้ๆ จงึ

ท าใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสถึงชีวติความเป็นอยู่ที่แทจ้ริงของสัตวแ์ต่ละประเภท อาทเิช่น หมีขาวจากขัว้โลก นก
เพนกวนิสายพันธุ ์ต่างๆ แพนดา้แดง ไฮไลทส์ าคญั! ของทีน่ ีค่อืการชมการเดนิขบวนพาเหรดของนก
เพนกวนิทีใ่หท้่านไดช้มอย่างใกลช้ดิ (พาเหรดแพนกวิน้11.00/14.30) จากนัน้น าท่านเดนิทาง  สู่โซอุนเคยีว
เป็นหมู่บา้นออนเซนขนาดเล็ก ตัง้อยู่เมืองคามิกาวะ ที่อยู่ท่ามกลาง
ขุนเขาแห่งอุทยานแห่งชาตไิดเซ็ทสซึัง มีธรรมชาตทิิวทัศน์ที่งดงาม 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัออนเซ็น 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที2่)  
หลงัทานอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการ แชอ่อนเซ็น เพื่อผ่อนคลาย
ความเมือ่ยลา้และจะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีน

โลหติดอีกีดว้ย  
ทีพ่กั: Oe Honke Onsen Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่
โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)  

 

วนัทีส่าม      อะบาชริ ิ- ลอ่งเรอืตดัน า้แข็งออโรรา่ (Abashiri Drift Ice Ryuhyo Aurora) – พพิธิภณัฑ ์
                   น า้แข็งข ัว้โลก - น า้ตกกงิกะ น า้ตกรวิเซ – โซอนุเคยีว - เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival –  
                   อาซาฮคิาวะ – หา้ง Aeon Mall  อาหารเชา้,กลางวนั 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3) 
 น าท่านดินทางสู่ อะบาชิร ิ(Abashiri) เมืองที่อยู่ทาง

ตะวันออกสุดของเกาะฮอกไกโด ในฤดูหนาวทะเลจะ
กลายเป็นน ้าแข็ง และมกีอ้นน ้าแข็งลอยมาจากทะเลขัว้โลก 
บางครั ้งอาจมีสัตวข์ัว้โลกลอยติดมาดว้ย ท าใหอ้ะบาชิริ
กลายเป็นดนิแดนที่หนาวเหน็บและถูกเลอืกใหเ้ป็นสถานที่

กักขังนักโทษที่ถูกส่งตัวมาจากเมืองหลวง ดว้ยสภาพ
อากาศ สัตวป่์าและภูมิประเทศ จึงยากต่อการหลบหนีของ
นักโทษ ดว้ยสภาพอากาศและประวัตทิี่น่าสนใจ ท าใหน่ี้มี

สถานทีท่่องเทีย่วทางประวตัศิาสตร ์และสถานทีท่่องเทีย่วที่
แปลกตาใหไ้ดช้มกันหลายที่ น าท่านล่องเรอืตดัน า้แข็งออโรรา่ (Abashiri Drift Ice Ryuhyo Aurora) เปิด
ประสบการณ์ใหม่ๆ ดว้ยการล่องเรือตัด

น ้าแข็งล ายักษ์ไปในทะเลโอคอทสกซ์ ึง่เต็ม
ไปดว้ยกอ้นน ้าแข็งขนาดมหมึาที่ลอยล่องมา
ไกลมาจากรัสเซีย นับว่าเป็นกจิกรรมที่เป็น

ไฮไลทข์องการมาเยือนทะเลสาบอะบาชริ ิ
ใหท้่านไดล้่องเรือสัมผัสอากาศที่หนาวเย็น 
พรอ้มชมทัศนียภาพของทะเลโอคอทสกแ์ละ

หากท่านโชคดีอาจจะไดเ้ห็นชีวติของสัตว์
โลกในเขตหนาว เชน่ นกอนิทรยีท์ะเลหางขาว, แมวน ้า เป็นตน้ (หมายเหต ุ: การล่องเรือตลอดจนการตัดน ้าแข็ง 
ขึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศในวนันัน้ๆ ซึง่หากในวนัทีท่ัศนวสิยัไม่ด ีหรอืมลีมแรง เรืออาจไม่เปิดใหบ้รกิาร) จากนัน้

น าท่านสู่พพิธิภณัฑน์ า้แข็งข ัว้โลก (Okhotsk Ryuhyo Museum) ใหท้่านชมการจัดแสดงเกีย่วกับน ้าแข็งขัว้
โลกเหนือในทะเลโอคอทสก ์ตวัอาคารจะมทีัง้หมด 2 ชัน้ ชัน้แรกจะเป็นนทิรรศการเกีย่วกบัสิง่มชีวีติที่อาศัยอยู่ใต ้
น ้าแข็ง เชน่ คลโิอเนะ หรอืผเีสือ้ทะเล สตัวต์ระกลูหอย ล าตวัใสๆวา่ยน ้าดว้ยครีบเล็กๆทัง้สอง และปลาที่ดูแปลก

ตาชนิดอืน่ๆอีกมากมาย บางชนิดหาดูไดย้ากมากๆ ไฮไลทข์องจะเป็นการจ าลองการลอยมาของน า้แข็ง
Ryu-hyo ในหอ้งอณุหภมูติ า่ถงึ -15 องศา
เซลเซียส  ในส่วนของชัน้ 2 จะฉายวีดีโอ

เกีย่วกบัเรอืตดัน ้าแข็ง และอกีสิง่ที่น่าสนใจคอื
หอคอย Tento obsevation ที่สามารถชมววิ
เมอืงอะบาชริ ิทะเลสาบอะบาชริ ิภูเขาเท็นโท 

และทะเลโอคอทสกแ์บบ 360 องศา เรียกได ้



                

 

ว่าเป็นพพิธิภัณฑท์ี่น่าเขา้ไปพสิูจน์ความหนาวเหน็บดูซักครัง้ใหไ้ดเ้มื่อมา
ฮอกไกโด 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่)  

บา่ย น าท่านเดนิทาง  สูโ่ซอนุเคยีวเป็นหมู่บา้นออนเซนขนาดเล็ก ตัง้อยู่เมอืงคามกิาวะ ทีอ่ยู่ท่ามกลางขนุเขาแห่งอทุยาน
แห่งชาตไิดเซ็ทสซึงั มธีรรมชาตทิวิทัศน์ที่งดงาม น าท่านไปชมน า้ตกรวิเซ และน า้ตกกงิกะ น ้าตกสองสายที่
ไหลจากบนภูเขาลงมาทีผ่าเป็นริว้สวยงาม น ้าตกทัง้สองสายตัง้อยู่ห่างกนัเพยีง 300 เมตร สามารถสังเกตเห็นได ้

ง่าย ดา้นขวาคอืน ้าตกรวิเซ ซึง่ถูกเรียกว่าเป็น“น ้าตกแห่งดาวตก”เพราะสายน ้าเสน้ใหญ่ไหลลงมาจากซอกผา
เวลาถูกแสงอาทติยจ์ะแลดคูลา้ยดาวตก เคยีงคูก่บัน ้าตกกงิกะหรอื“น ้าตกแห่งแม่น ้าสเีงนิ” อยู่ดา้นซา้ย ในฤดูรอ้น
จะเห็นสายน ้าเป็นริว้เล็กๆไขวก้นัไปมาดชูดชอ้ย จัดอยู่ในน ้าตกชือ่ดังหนึ่งในรอ้ยแห่งของญี่ปุ่ น ใหท้่านเก็บภาพ

ความงามตามอัธยาศัย น าท่านชม เทศกาล Sounkyo Hyobaku หรอื เทศกาลน า้ตกน า้แข็งแห่ง 
Sounkyo (Sounkyo Ice Waterfall) เทศกาลประจ าฤดหูนาวของโซอนุเคยีว ซึง่จัดเป็นประจ าทุกปี และใน
ปีนีจ้ะจดัขึน้ต ัง้แต่วนัที ่25 มกราคม – 18 มนีาคม 2562 โดยจะจัดแสดงประตมิากรรมที่ท าจากหมิะ และ

น ้าแข็ง อาท ิเสาน ้าแข็งอุโมงคน์ ้าแข็ง และโดมน ้าแข็งบนพื้นที่กว่า 10,000 ตลอดแนวแม่น ้าอชิคิาร ิ(Ishikari 
River) ซึง่จะมกีารประดบัประดาไฟ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูอ่าซาฮคิาวะ  

เย็น เดนิทางสู ่หา้งAeon Mall อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้และอสิระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแก่

เวลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Asahikawa Smile Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้

พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
  วนัทีส่ ี ่    โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เคร ือ่งแกว้โอตาร ุ- โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ –  
                    รา้น Duty Free – ทานุกโิคจ ิ    อาหารเชา้,ทีย่ง,เย็น                                                                                                     

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่5) 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ Otaru เมืองท่าเจรญิรุ่งเรือง

ในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถงึ 20 
เมอืงท่าเล็กๆที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ ซึง่มีรา้นขาย
ของอยู่ตลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึง

การตกแต่งของบา้นเรือนนั้นส่วนใหญ่ ไดถู้กออกแบบเป็น
ตะวันตกเน่ืองจากในอดตี เมืองโอตารุไดร้ับอทิธพิลมาจาก 
การท าการคา้ระหว่างประเทศญี่ปุ่ นเองและประเทศในแถบ

ยุโรปหลายประเทศ น าท่านเที่ยวชม คลองสายวฒันธรรม

โอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมี
เสน่ห์ชวนใหค้น้หา ดว้ยควา มเป็น
เอกลักษณ์แห่งวถีีชวีติ 2 ฝ่ังคลองที่
ยั งคงความเป็นญี่ปุ่ นแบบดั ้ง เดิม 
คลองโอตารุสร า้ง เพื่อใหเ้รือเล็ก

ล าเลยีงสนิคา้จากท่าเรอืเอามาเก็บไว ้
ในโกดังที่อยู่ ตามริมคลอง  เมื่ อ
วทิยาการเจริญกา้วหนา้เรือใหญ่จึง

เปลี่ยนไปเขา้ท่าที่ใหญ่และขนส่งเขา้โกดัง ไดง้่ายขึน้ ตกึเก่าเก็บสนิคา้ริมคลองเหล่าน้ี จึงถูกดัดแปลงเป็น
รา้นอาหารสไตลต์่างๆ และพพิธิภัณฑ ์น าท่านเที่ยวชม ชมเครือ่งแกว้โอตารุ แหล่งท าเครื่องแกว้ที่มีชือ่เสยีง
ทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนัดงัอยู่ในโลกของจนิตนาการ แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดังของโอตารุ และยัง

มเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้่านชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงน้ีมชีือ่เสยีงในดา้นการท าเครื่องแกว้ต่างๆ จากนัน้น า
ท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้่านไดท้่องไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรีและ
บทกวทีีแ่สนออ่นหวานชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกลอ่งดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่
จะท าใหท้่านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมด

มากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึท่านยังสามารถเลอืกท ากล่องดนตรีแบบที่ท่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลอืก
กลอ่งใส ่ตุก๊ตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกนั มบีรกิารน าเพลงกล่องดนตรีทัง้เพลงญี่ปุ่ นและเพลงสากลมาอัด



                

 

เป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้่านไดส้มัผัสและชืน่
ชมกลอ่งดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้่านไดท้ ากล่องดนตรีน่ารักๆในแบบที่ท่านชืน่ชอบดว้ยตัวท่าน

เอง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที6่) 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่ซปัโปโร ศูนย์กลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางน าท่านไปชม โรงงาน

ช็อกโกแลตอชิยิะ (คา่ทัวรไ์ม่รวมการเขา้ชมการผลติดา้นใน) แหล่งผลติช็อคโกแลตที่มีชือ่เสยีงของญี่ปุ่ น ตัว

อาคารของโรงงานถูกสรา้งขึน้ในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เป็นของฝากตาม
อธัยาศยั จากนัน้น าท่านไป รา้นดวิตีฟ้ร ีใหท้่านเลอืกซือ้ของฝากราคาถูก อาทเิช่น เครื่องส าอางค ์เครื่องไฟฟ้า 
ผลติภณัฑจ์ากน า้มนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิ ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF 5GF และ6GF หรอืวติามนิบ ารุงร่างกาย

อย่าง Natto สาร
สกัดจ ากถั่ ว  ห รื อ
น ้ามันตับปลาฉลาม 

ยาของดร.โนงุจ ิ
เป็นตน้ 

เย็น  ร ับ ป ร ะ ท า น

อาหารเย็น (มื้อที่
7) เมนูบฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมูไมอ่ ัน้ 

 หลงัอาหารเย็นอสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิกจ ิเป็นย่านทีค่กึคกัมชีวีติชวีติโดยเฉพาะในเวลาค ่าคนืที่บรรดา

ป้ายไฟโฆษ  ณาบนตกึตา่ง ๆ เปิดไฟสลบัสแีขง่ขนัประชันสนิคา้กันรอบๆ บรเิวณน้ีมีรา้นอาหาร ภัตตาคาร สถาน
บันเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทัง้ไนทค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย บาง
รา้นก็ซอ่นอยู่ในตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แตก็่มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิถนน
เต็มไปหมด บรเิวณใกลก้นัท่านสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงย่านซซูกูโินะได ้จากน ัน้เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทพีกั: Toyoko Inn Sapporo Susukino Minami/Vessel Hotel Nakajima Koen  
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

 
วนัทีห่า้        ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                           

                    อาหารเชา้ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  (มือ้ท ี ่8) 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะ เพือ่เช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั 

12.05 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ621 
(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเคร ือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย ) 
 

 
 
 

 
 
18.00 น.    เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 
+++++++++++++++++++++++++ 

หมายเหตุ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี่ปุ่ น เป็นต้น โดยมิต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู ้จดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราค่าบรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสูงข ึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ค่าทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้ค่าต ัว๋

เคร ือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  
- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 



                

 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ก่อน

การเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์่านละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วนั  

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวนัเดนิทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

5.  ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้คร ือ่งที่สายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดทา่นละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึน้เคร ือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนัเท่านัน้พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

- ซือ้น ้าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท/เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,000 บาท 
(คา่ทัวรไ์ม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิส่วนตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ  1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ
เพิม่ไดจ้ากบรษิทัประกนัท ัว่ไป 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 



                

 

3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มีการเรียก
เก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

6. คา่ทปิยกกระเป๋าทุกโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วนั 

ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วนั 
 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 

    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ / ปลอดบุหรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางถงึวนัที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10-12ชั่วโมง อาทเิช่น เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 18.00-20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 



                

 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็น
การการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านั้น  ไม่ได้

ครอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯ

ถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกนัสุขภาพ ในระหว่างการเดนิทาง
ไ ด ้  จ า ก บ ริ ษั ท  ป ร ะ กั น ทั่ ว ไ ป  แ ล ะ ค ว ร ศึ ก ษ า เ งื่ อ น ไ ข ค ว า ม คุ ้ ม ค ร อ ง ใ ห ้ ล ะ เ อี ย ด ) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 

 
 


