


1 ทาอากาศยานดอนเมือง -

2 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - นาฬิกาไอน้ําโบราณ
- ถนนซาไกมาจิ - รานเลอเตา - คิตต้ี คาเฟ - คิโรโระ สกีรีสอรท - ออนเซ็น

Kiroro Resort
หรือเทียบเทา

3 ลานสกี - โนโบริเบทสึ - หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ - กระเชาภูเขาไฟอุสุซาน - ภูเขาไฟอุสุซาน -
ฟารมหมีสีน้ําตาล - ทะเลสาบโทยะ - ทานูกิโคจิ

APA Hotel
&amp; Resort
Sapporo หรือ
เทียบเทา

4 สวนสาธารณะทาคิโนะ ซูซูรัน - เนินแหงพระพุทธเจา - ตลาดปลาโจไก - มิตซุยเอาทเล็ต
ฮอกไกโด - ดิวต้ีฟรี - บุฟเฟตขาปูยักษ

APA Hotel
&amp; Resort
Sapporo หรือ
เทียบเทา

5 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - ทาอากาศยานดอนเมือง -

25 มี.ค. 64 - 29 มี.ค. 64 ฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿9,000



หาก

ลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมี

การปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรด
แจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การ
จราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ
ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ค่ํา
23.50 น. พรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน NOK SCOOT เจาหนาท่ี

ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทาง
อากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือ
ระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

เชา
04.00 น. เหินฟาสู เมืองซัปโปโร ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี XW146
สายการบิน NOK SCOOT ใชเครื่อง Boeing 777-200 จํานวน 415 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-4-3

คาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง สั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น

น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย

บาย
12.15 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีป ุน หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรเรียบรอยแลว

นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสวนของเมืองตั้งอยูบนท่ีลาดตํ่าของภูเขาเท็งงุ ซ่ึงเป็นแหลงสกี
และกีฬาฤดูหนาวท่ีมีชื่อเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเกาบริเวณโดย
รอบปรับปรุงเป็นรานอาหารเรียงรายอยู

ไฮไลท!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแหงน้ีสรางเมื่อปี 1923 โดยสรางขึ้นจากการถมทะเล เพ่ือใชสําหรับเป็นเสนทางการขนถาย
สินคามาเก็บไวท่ีโกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองครึ่งหน่ึงเพ่ือทําถนนหลวงสาย 17 แลวเหลืออีครึ่งหน่ึงไวเป็นสถานท่ีทองเท่ียว มี
การสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดงเป็นทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตร

นําทานเดินชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท หน่ึงในรานคาท่ีใหญท่ีสุดของพิพิธภัณฑกลองดนตรีในญ่ีป ุน
โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม และถือเป็นอีกหน่ึงในสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรเมือง

นอกจากน้ีดานหนาพิพิธภัณฑยังมี “นาฬิกาไอน้ําโบราณ” สไตลอังกฤษ ท่ีเหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทานั้น ซ่ึงเป็นของท่ีระลึกท่ีเมือง
Vancouver มอบใหแกเมือง Otaru นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ําประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ําอีกเรือนหน่ึงท่ี
ประเทศแคนนาดา

อิสระใหทานไดเลือกซ้ือ เลือกชมสินคามากมายกับ ถนนซาไกมาชิ โดยดานขวามือก็ตองสะดุดตา สะดุดใจ ไปกับความนารักของเจาแมวนอยคิต
ตี้ ทานสามารถเลือกแกวเป็นลวดลายตามใจชอบแตละทานไดเลยืซ่ึงขางหลังแกวจะมีการสกรีนคําวา otaru ติดไวดวย

รานถัดมาท่ีเรียกกันวา มาฮอกไกโด ท้ังทีตองไมพลาด LETAO เป็นคาเฟใหน่ังทานและสามารถสั่งกลับได ซ่ึงบางวันอาจจะตองรอคิวกันสัก
นิดนึง สิ่งตองหามพลาดก็คือ ล้ิมรสชีสเคก สัมผัสล้ินท่ีน ุมละมุน กล่ินหอมหวาน ใหรสชาติหวานพอดี ล้ิมรสพรอมกับจิบชาและชมบรรยากาศสุด
แสนโรแมนติก

รานแนะนํารานสุดทาย คือ คาเฟสนูปป้ี เอาใจคนรักสนูปป้ี ซ่ึงจุดเดนของรานน้ีก็คือไอศกรีม ซ่ึงมีหลากหลายรสชาติใหเลือกชิม เป็นซอฟทครีม
เน้ือน ุมละมุน ภายในรานแบงเป็นสองชั้น ซ่ึงชั้นท่ีสองจะเป็นโซนรานอาหาร การตกแตงรานก็ไมพลาดท่ีจะตกแตงไปดวยสนูปป้ีท้ังราน นอกจาก
อาหาร ของหวาน เครื่องด่ืมแลว ทางรานยังจําหนายของท่ีระลึกเกี่ยวกับสนูปป้ีเพ่ือเอาใจคนรักสนูปป้ีกันดวย

ค่ํา

่



สายการบิน NOK SCOOT ใชเครื่อง Boeing 777-200
จํานวน 415 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-4-3

คาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง สั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น

น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตอง
เสียคาใชจาย

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Kiroro Resort หรือเทียบเทา

หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับ การแชน้ําแรธรรมชาติ เพ่ือผอนคลายความเมื่อยลาและจะทําใหผิวพรรณสวยงาม และยังชวยใหระบบ
หมุนเวียนโลหิตดีอีกดวย

ทาอากาศยานชิโตะเซะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ใหบริการดานการคมนาคมทาง
อากาศสําหรับนครซัปโปะโระ ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในฮอกไกโด และเป็นสนาม
บินท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

เป็นเมืองทาเล็กๆ ท่ีอยูติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด ท่ีน่ีเป็นแหลงวัตถุดิบทางทะเลท่ีมี
คุณภาพแหงหน่ึงของญ่ีป ุน และเป็นเมืองทองเท่ียวท่ีหามพลาดหากไดมาเยือนฮอกไกโด

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาท่ีถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา น้ําในคลองใสสะอาด
สะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับขอบฟาก็จะสะทอนภาพออกมาเป็นเงาท่ีดูแลว
รูสึกถึงความโรแมนติก

เป็นแหลงรวบรวมกลองดนตรีสารพัดรุปแบบ หลากหลายสไตล ลักษณะเป็นอาคารเกาแก 3 ชั้น
ภายนอกถูกสรางขึ้นจากอิฐแดง และโครงสรางภายในทําดวยไม โดยไดรับอิทธิพลจากชาวยุโรปท่ีเขามา
ตั้งรกรากท่ีน่ีในสมัยกอน จนในปัจจุบันกลายมาเป็นแหลงผลิตกลองดนตรีท่ีมีอายุรอยกวาปีท่ีโดงดัง
ท่ีสุดของญ่ีป ุนเลยก็วาได

เป็นนาฬิกาไอน้ําโบราณสไตลอังกฤษท่ีเหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทานั้น โดยนาฬิกาน้ีจะพนไอน้ํา
และมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที

เป็นถนนคาขายท่ีไดรับการอนุรักษ ตั้งอยูกลางเมืองโอตารุ ไมไกลจากคลองโอตารุ ปัจจุบันไดรับการ
ดัดแปลงเป็นรานคา รานอาหาร รานกาแฟ รานขายของท่ีระลึก รานเสื้อผา และพิพิธภัณฑตางๆ
มากมาย

รับ

ประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Kiroro Resort หรือเทียบเทา

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลนสกีใน
รูปแบบตาง ๆ มากมาย อาทิเชน กิจกรรม
หิมะและสกีตางๆใหเลน เชน สกี สโนว
บอรด หรือจะเลือกเลนผาดโผนในสไตล

ทานเอง (ไมรวมคาอุปกรณ และคาเครื่องเลน ประมาณ 5,000-15,000 เยน) ** ท้ังน้ีการเลนกิจกรรมหิมะตางๆนั้น ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และ
ปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น**



เป็นรานขนมชื่อดังของเมืองโอตารุ ซ่ึงมีเมนูขนมหวานและเคกขายในแตละวันมากกวา 50 ชนิด โดย
สั่งเมนูท่ีชั้นลาง แลวชั้นบนจะเป็นท่ีน่ังรับประทาน ซ่ึงจุไดมากกวา 100 คน สวน ชั้นบนสุดจะเป็น
หอคอย ท่ีลูกคาสามารถ ขึ้นไปชมทิวทัศนโดยรอบไดฟรี!

รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ ของตัวการตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ใหทานได
เลือกซ้ือสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย

ตั้งอยูท่ีหมูบานอะไกกาวา(Akaigawa Village) ใกลเมืองโอตารุ สามารถเดินทางจากเมืองซัปโปโรไป
ไดอยางสะดวกดวยรถไฟ ในฤดูหนาวพ้ืนท่ีรอบๆรีสอรทจะเป็นสถานท่ีเลนสกีท่ีมีหิมะคุณภาพดี เป็นสี
ขาวละเอียดเหมือนแปงฝ ุน ลอมรอบดวยทัศนียภาพอันงดงามของภูเขา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ใหทานอิสระกับ
กิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแชน้ําแรสระรวม สวนมากเขา
ไมใสเสื้อผากันนะคะ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู โนโบริเบทสึ เมืองท่ีเป็นเมืองตากอากาศชื่อ
ดังแหงหน่ึงของญ่ีป ุน มีชื่อเสียงดานออนเซ็น เป็นเมืองท่ีเหมาะ
สําหรับไปพักคางคืนและเขาออนเซ็นเป็นอยางย่ิง

นําทานชม จิโกคุดานิ หรือ หุบเขานรก ภายในบริเวณน้ี
ประกอบไปดวยบอน้ําพุรอนและบอโคลนเดือดเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
จากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหน่ึงพันปีกอน ทําใหมีลักษณะคลาย
กระทะทองแดง ซ่ึงจะมีควันพวยพุงอยูตลอดเวลา จากใตพิภพ ทําให

ผูคนขนานนามท่ีแหงน้ีวา หุบเขา
นรก และท่ีน่ียังเป็นตนกําเนิดบออ

อน
เซน
ท่ีมี

ประโยชนตอสุขภาพ
และผิวพรรณแหง
เมืองโนโบริเบทสึ

ท่ีมีชื่อสียงท่ีสุดบนเกาะฮอกไกโดอีกดวย

นําทุกทาน น่ังกระเชาไฟฟาสูภูเขาไฟอุสุ
ซาน

(Usuzan) เป็นภูเขาไฟท่ี
ทําใหเกิดทะเลสาบโทยะ
ขึ้นมา จากหลักฐานพบวา
ภูเขาไฟลูกน้ีมีการปะทุ

ขึ้นมาทุกๆ 20-50 ปี ดังนั้นจึงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงภูมิทัศนของพ้ืนท่ีแถบน้ีอยางตอเน่ือง ลาสุดมีการปะทุไปเมื่อปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะ
เห็นปากปลองภูเขาไฟท่ียังคุกรุนมีควันสีขาวลอยขึ้นมาตลอดเวลา (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ภูเขาไฟอุสุแหงน้ี มีความสูง 737 เมตร

เมื่อขึ้นกระเชาขึ้นสูยอดแลวจะมองเห็นทิวทัศนของภูเขาอุสุ โอะกะริยะมะ โคะอุสุ และกินนุมะ คะโคะ ซ่ึงท้ังหมดเกิดจากการปะทุของภูเขา

นําทานสู สวนหมีโชวะชินซัง ตั้งอยุใกลกับสถานีกระเชาภูเขาไฟอุสุ ซ่ึงท่ีน่ีเป็นแหลงเพาะพันธุหมีสีน้ําตาล ใหทานอิสระเดินเท่ียวชมในสวน
หมีเพ่ือชมความนารักฉลาดแสนรูของหมีสีน้ําตาลนับ 100 ตัว ท่ีใกลสูญพันธุและหาดูไดยาก ในญ่ีป ุนน้ีจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเทานั้น ชาว
ไอนุเชื่อกันวาหมีสีน้ําตาลน่ีถือเป็นสัตวเทพเจาของพวกเขาอีกดวย

จากนั้นเดินทางสู จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นจุดชมวิวทะเลสาบโทยะ แบบพาโนรามา และยังสามารถมองเห็นภูเขานอยใหญท่ี
อยูรายรอบ ทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม มีเสนรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปลองภูเขาไฟ ตั้งอยูใกลกับ
ทะเลสาบชิโกสึ

อิสระชอปป้ิง ถนนทานุกิโคจิ เป็นยานการคาเกาแกของเมืองซัปโปโร โดยมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลงรวมรานคา
ตางๆ อยางรานขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตรแลว ยังมีรานอาหารมากมาย ท้ังยังเป็นศูนยรวมของเหลาวัยรุนดวย เน่ืองจากมีเกม
เซ็นเตอร และตูหนีบตุกตามากมาย รอนดองกี ราน 100 เยน นอกจากนั้นท่ีน่ียังมีการตกแตงบนหลังคาดวยตุกตาทานุกิขนาดใหญ

ค่ํา
อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาของทาน
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เลนสกี ไมรวมคาอุปกรณ และคาเครื่องเลน ประมาณ
5,000-15,000 เยน ** ท้ังน้ีการเลนกิจกรรมหิมะตางๆ
นั้น ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของ
หิมะ ณ เวลานั้น**

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ บนลานสกี ทานจะไดสัมผัสประสบการณใหมกับหิมะอัน
ขาวโพลน ใหทานไดสนุกสนานกับกระดานเล่ือน ท่ีไหลลงมาจากเนินเขาหิมะ หรือทานใดสนใจจะลอง
เลนสกี ก็สามารถเชาชุดและอุปกรณได อิสระตามอัธยาศัย

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เป็นเมืองท่ีอุดมไปดวยธรรมชาติ อยูทางภาคตะวันตกของเกาะฮอกไกโด และมีน้ําพุรอนท่ีมีชื่อเสียงบน
เกาะฮอกไกโด ท้ังออนเซนธรรมชาติ และหุบเขา จิโกกุดานิ ท่ีเราสามารถเห็นน้ําพุรอนพุงขึ้นมาจาก
ใตดินตามธรรมชาติไดตลอดเวลา อีกท้ังยังเป็นแหลงท่ีรวมรีสอรทสําหรับการพักผอนแชออนเซนท่ีติด
ระดับตนๆอีกดวย

ท่ีน่ีมีชื่อเรียกอีกอยางวา “หุบเขานรก” อยูในเขตอุทยานแหงชาติ Shikotsu-Toya เมือง
Noboribetsu ท่ีเรียกวาหุบเขานรกนั้นเพราะท่ีน่ีมีท้ังบอโคลนและบอน้ํารอนท่ีเดือดตามธรรมชาติ
กระจายไปท่ัวบริเวณเสมือนนรกท่ีมีกระทะทองแดงท่ีมีควันรอนๆอยูตลอดเวลา และถือเป็นแหลง
กําเนิดน้ําแรและออนเซนท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดบนเกาะฮอกไกโด

เป็นกระเชาท่ีพาขึ้นภูเขาไฟโชวะชินซัง ระหวางทางจะไดเห็นวิวบรรยากาศของธรรมชาติท่ีงดงาม และ
สามารถมองเห็นทัศนียภาพมุมกวางของทะเลสาบโทยะ ซ่ึงเป็นหน่ึงในทะเลสาบชื่อดังของญ่ีป ุน

เป็นภูเขาไฟท่ียังไมดับสนิท สูง 733 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ในรอบรอยปีท่ีผานมาเกิดการปะทุขึ้น 4
ครั้ง คือปี 1910,1944-45, 1977 และ 2000 ซ่ึงทําใหเถาถานจํานวนมากพุงออกมาเป็นระยะทางไกล
ทําลายอาคารตางๆในพ้ืนท่ีบางสวนของเมืองโทยะโกะออนเซน และเน่ืองจากมีการเฝาระวังติดตามและ
ใชเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีทันสมัย ทําใหคาดการณการปะทุของภูเขาไฟไดลวงหนา เพ่ือใหผูคนอพยพ
ออกจากเมืองไดทัน ท่ีน่ีถือเป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวหามพลาดหากไดมาเยือนฮอกไกโด

เป็นฟารมอนุรักษหมีสีน้ําตาล เป็นอีกหน่ึงแหงท่ีมีชื่อเสียงและไดรับความนิยมมากในเกาะฮอกไกโด มี
หมีมากกวา100ตัว อายุตั้งแตอายุหน่ึงขวบจนถึงสามสิบปี สามารถใหอาหารหมีไดอยางใกลชิด และ
สามารถเพลิดเพลินกับการแสดงแสนนารักของเจาหมีสีน้ําตาลแสนรูท่ีถูกฝึกมาเป็นอยางดี
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อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

เป็นทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม มีเสนรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปลองภูเขาไฟ
ทะเลสาบแหงน้ีมีความพิเศษตรงท่ีน้ําจะไมแข็งตัวในชวงฤดูหนาว ในหนารอนอากาศก็เย็นสบาย
เหมาะสําหรับเดินเลน ป่ันจักรยาน หรือลองเรือชมทิวทัศนอันงดงาม กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู
ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะสามารถลงไปเดินเลนได(ยกเวนฤดูหนาว) และในชวงไฮทซีซ่ัน ประมาณ
เดือนเมษายน-ปลายเดือนตุลาคม จะมีการจุดพลุในเวลา 20:45 ของทุกๆคืน

แหลงชอปป้ิงเกาแกท่ีสืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก เหมาะสําหรับจับจายซ้ือหาของฝากจากฮอกไกโด เป็น
ชุมชนรานคาประมาณ 200 รานทอดยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลาง
เมืองซัปโปโร เชื่อมตอกันดวยหลังคาโครงสรางท่ีรองรับทุกสภาพอากาศตั้งแตเขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ
7 โจเมะ จึงสามารถใชงานไดโดยไมตองกังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด

นํา
ทาน
ชม

อุทยานโมอาย
ท่ีออกแบบโดย

Tadao anda
สถาปนิกชื่อดังของโลก กอสรางตั้งแต ค.ศ.
1982 ไอเดียคลายวัฒนธรรมจากโมอายและ
อียิปต ออกแบบรูปรางตั้งใหอยูในภูเขาของ

ดอก

ลาเวนเดอร พระพุทธรูป
เป็นแนวคิดโครงสรางจาก
การเรียงลําดับของจิต
วิญญาณ องคพระมีชื่อวา

อะตามะ ไดบุตสึ เปิดใหเขาชมอยางเป็น ทางการ เมื่อวันท่ี 17 ก.ค. 2559 ท่ีผานมา

นําทานสู ตลาดปลาซัปโปโรโจไก ประกอบดวยรานคา และรานอาหารกวา 80 ราน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร เป็น
หน่ึงในตลาดท่ีใหญท่ีสุดของเมือง รานคาตางๆจําหนายอาหารทะเลเป็นสวนใหญ เชน ปู หอยเมนทะเล ไขปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล
ผลผลิตอ่ืนๆในทองถิ่น เชน ขาวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล อาหารทองถิ่นท่ีขึ้นชื่อคือ อาหารทะเลสดๆเสิรฟพรอมขาว เรียกวา donburi

บาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทาน ชอปป้ิงท่ีมิตซุย เอาทเล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยแหลงรวมพลของสินคาแบรนดเนมชื่อดังจากท่ัวโลกประกอบ
ดวยแบรนดดังถึง 128 แบรนด เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนตั้งแตสินคาแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกีฬา และสินคาท่ัวไป
นอกจากน้ีภายในหาง ยังมีศูนยอาหารขนาดใหญ ท่ีจุได 650 ท่ีน่ัง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซ่ีงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสินคาทองถิ่นและ
สินคาจากฟารมสดมาขายอีกดวย

จากนั้นชอปป้ิงสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีท่ีรานคาปลอดภาษี DUTY FREE สามารถเลือกซ้ือสินคาไดตามอัธ ยา
ศัย ซ่ึงมีสินคาใหเลือกซ้ือมากมาย ไมวาจะเป็น เครื่องสําอางแบรนดดัง ท้ังของตางประเทศและแบรนดดังของญ่ีป ุน หรือวาจะเป็นอาหารเสริม
คุณภาพดีซ่ึงไมวามารถหาซ้ือจากท่ีไหนได นอกจากรานคาปลอดภาษีเทานั้น

ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟตป้ิงยางปู 3 ชนิด และอาหารทะเลนานาชนิด อาทิเชน ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล หอย

นางรม กุงทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหนาตางๆ หมายเหตุ ไมรวมเครื่องด่ืมแอลกฮอล
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เป็นสวนท่ีโดดเดนดวยปฎิมากรรมกองหินจําลอง STONEHENGE จากหมูเกาะอีสเตอร ชมหินแกะ
สลักรูปโมอายท่ีเรียงรายรอคอยตอนรับผูมาเยือนอยูทุกๆฤดูกาล

ตั้งอยูท่ีเมืองซัปโปโรทางตอนเหนือของประเทศญ่ีป ุน ถือวาเป็นผลงานการสรางชิ้นเอกอีกชิ้นหน่ึงของ
ทาดาโอะ อันโดะ(Tadao Ando) สถาปนิกชาวญ่ีป ุนเจาของรางวัลพริตซเกอรท่ีถือวาท่ีสุดรางวัลของ
สถาปนิก โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาลอมรอบรูปป้ันพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ํา
หนัก 1500 ตัน พ้ืนท่ีท่ีลอมรอบจะมีคอยๆลาดลง อีกท้ังรายลอมดวยธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะใน
ชวงฤดูรอนท่ีจะสามารถเห็นตนลาเวนเดอรจํานวนกวา 150,000 ตนลอมรอบรูปป้ันพระพุทธรูป ซ่ึง
เป็นการผสมผสานท่ีลงตัวระหวางสถาปัตยกรรมท่ีมนุษยสรางขึ้นกับความงดงามจากธรรมชาติ มองดู
แลวประหน่ึงเป็นผลงานศิลปะชั้นเอกท่ีหาดูไดเฉพาะท่ีน่ีเทานั้น

รับ

ประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตป้ิงยางปู 3 ชนิด
และอาหารทะเลนานาชนิด
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ไมมี

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่อง
บิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของ
บริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมี
การปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวง
หนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงให
บริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทาน
เอง

่ ่ ่ ่

ตลาดกลางขายสงเมืองซัปโปโร” ของซัปโปโร เป็นตลาดท่ีไดรับความนิยมซ่ึงสามารถลองล้ิมชิมรสขาว
หนาอาหารทะเล หรือซูชิท่ีใชอาหารทะเลสดๆ ท่ีเพ่ิงซ้ือมาในตอนเชาจากสถานท่ีตางๆ ในฮอกไกโด
อยางเต็มท่ี ปูท่ีเรียงรายอยูหนารานไดรับความนิยมท่ีสุดเพ่ือเป็นของฝากจากทะเล ขอเชิญด่ืมด่ําไปกับ
ความอรอยท่ีมีเฉพาะในตลาดเทานั้น

เป็นหางสรรพสินคารูปแบบ outlet mall ขนาดใหญท่ีสุดในฮอกไกโด ภายในหางมีรานคาแบรนดตางๆ
กวา 128 ราน รวมถึงรานคาปลอดภาษี ศูนยอาหารขนาดใหญจุ 650 ท่ีน่ัง และรานจําหนายสินคาพ้ืน
เมืองและสินคาจากฟารมทองถิ่นประจําฮอกไกโด

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา แวนตา เครื่อง
สําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบไมอ้ัน

บริการอาหารเชา ณ หอง

อาหารของโรงแรม

นํา
ทุก
ทาน
เดิน
ทาง
สู

สนามบินชิโตเสะ เพ่ือ
เตรียมตัวเดินทาง
กลับสู

ประเทศไทย

บาย
14.55 น. นําทุกทานเหินฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW145 (ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

ค่ํา
20.35 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ใหบริการดานการคมนาคมทาง
อากาศสําหรับนครซัปโปะโระ ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในฮอกไกโด และเป็นสนาม
บินท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทาง
อากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือ
ระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การ
จราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ
ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง
ดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี
ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนัก
ทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะให
บริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใน
การจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ี
เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการ
ของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคา
บริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การ
เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัท
กํากับเทานั้น 

1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณีนักทองเท่ียวหรือเอ
เจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดิน
ทางในทัวรนั้นๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. –
18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของ
ทางบริษัท

คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ  

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก. 

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน 

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ 

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไม
เกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ 1,700 บาท**

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึง
คาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ และไกดนําเท่ียวทานละ 1500 บาท/ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทอง
เท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

๋ ่ ่



1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

บริการน้ําด่ืมวันละ 1 ขวดในวันท่ีมีรายการทองเท่ียว

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเท่ียวทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือนการเดินทาง
หรือเปล่ียนแปลงราคา

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆท้ังสิ้น เพราะวาทางบริษัท
ไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 

ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

คาทัวรไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น

หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับ
เปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000

มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1
ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบิน
เทานั้น 

3. ประเทศญ่ีป ุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพ่ือเป็นการ
ปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก

1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับ
ยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทาง
มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบ
อํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว ***ในกรณีท่ีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัต
ฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด

ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋ว
เครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด  

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. –
18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของ
ทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน 
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีลูกคาติดตอขอ
ยกเลิกกับเซลล


