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ทา อากาศยานดอนเมือง

-

ทา อากาศยานชิโตะเซะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - นาฬิ กาไอนํ ้า โบราณ
- ถนนซาไกมาจิ - รา นเลอเตา - คิตตี้ คาเฟ - คิโรโระ สกีรีสอรท - ออนเซ็น

Kiroro Resort
หรือเทียบเทา

ลานสกี - โนโบริเบทสึ - หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ - กระเชา ภูเขาไฟอุสุซาน - ภูเขาไฟอุสุซาน ฟารมหมีสีนํ้า ตาล - ทะเลสาบโทยะ - ทานูกิโคจิ

APA Hotel
&amp; Resort
Sapporo หรือ
เทียบเทา

4

สวนสาธารณะทาคิโนะ ซูซูรัน - เนินแหงพระพุทธเจา - ตลาดปลาโจไก - มิตซุยเอา ทเล็ต
ฮอกไกโด - ดิวตี้ฟรี - บุฟเฟตขาปูยักษ

APA Hotel
&amp; Resort
Sapporo หรือ
เทียบเทา
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ทา อากาศยานชิโตะเซะ - ทา อากาศยานดอนเมือง

-

3

25 มี.ค. 64 - 29 มี.ค. 64

฿29,999

฿29,999

฿29,999

฿9,000

คํ่า

23.50 น. พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคาน เตอรสายการบิน NOK SCOOT เจาหน าที่
ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

หาก
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทาง
อากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือ
ระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใชเป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ ไดอยางดี
ลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมี
การปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรด
แจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การ
จราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ
ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เชา

04.00 น. เหินฟ าสู เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุน โดยเที่ยวบินที่ XW146
สายการบิน NOK SCOOT ใชเครื่อง Boeing 777-200 จํานวน 415 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-4-3
คาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง สั่งซื้อบนเครื่องเทานั ้น
นํ้ าหนั กกระเป า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อนํ้ าหนั กเพิ่ม ตองเสียคาใชจาย

บาย
12.15 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรเรียบรอยแลว
นํ าทานเดินทางสู เมืองโอตารุ โอตารุเป็ นเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสวนของเมืองตั้งอยูบนที่ลาดตํ่าของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็ นแหลงสกี
และกีฬาฤดูหนาวที่มีช่ อ
ื เสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็ นสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเกาบริเวณโดย
รอบปรับปรุงเป็ นรานอาหารเรียงรายอยู
ไฮไลท!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแหงนี้ สรางเมื่อปี 1923 โดยสรางขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใชสําหรับเป็ นเสนทางการขนถาย
สินคามาเก็บไวที่โกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองครึ่งหนึ่ งเพื่อทําถนนหลวงสาย 17 แลวเหลืออีครึ่งหนึ่ งไวเป็ นสถานที่ทองเที่ยว มี
การสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดงเป็ นทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตร
นํ าทานเดินชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเป็ น!!!ไฮไลท หนึ่ งในรานคาที่ใหญที่สุดของพิพิธภัณฑกลองดนตรีในญี่ปุน
โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม และถือเป็ นอีกหนึ่ งในสถานที่สําคัญทางประวัต ิศาสตรเมือง
นอกจากนี้ ดานหน าพิพิธภัณฑยังมี “นาฬิกาไอนํ้ าโบราณ” สไตลอังกฤษ ที่เหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทานั ้น ซึ่งเป็ นของที่ระลึกที่เมือง
Vancouver มอบใหแกเมือง Otaru นาฬิกานี้ จะพนไอนํ้ าประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอนํ้ าอีกเรือนหนึ่ งที่
ประเทศแคนนาดา
อิสระใหทานไดเลือกซื้อ เลือกชมสินคามากมายกับ ถนนซาไกมาชิ โดยดานขวามือก็ต องสะดุดตา สะดุดใจ ไปกับความน ารักของเจาแมวน อยคิต
ตี้ ทานสามารถเลือกแกวเป็ นลวดลายตามใจชอบแตละทานไดเลยืซึ่งขางหลังแกวจะมีการสกรีนคําวา otaru ติดไวดวย
รานถัดมาที่เรียกกันวา มาฮอกไกโด ทั้งทีต องไมพลาด LETAO เป็ นคาเฟ ใหนั่งทานและสามารถสั่งกลับได ซึ่งบางวันอาจจะตองรอคิวกันสัก
นิ ดนึ ง สิ่งตองหามพลาดก็คือ ลิ้มรสชีสเคก สัมผัสลิ้นที่นุมละมุน กลิ่นหอมหวาน ใหรสชาติหวานพอดี ลิ้มรสพรอมกับจิบชาและชมบรรยากาศสุด
แสนโรแมนติก
รานแนะนํ ารานสุดทาย คือ คาเฟ สนูปปี้ เอาใจคนรักสนูปปี้ ซึ่งจุดเดนของรานนี้ ก็คือไอศกรีม ซึ่งมีหลากหลายรสชาติใหเลือกชิม เป็ นซอฟทครีม
เนื้ อน ุมละมุน ภายในรานแบงเป็ นสองชั้น ซึ่งชั้นที่สองจะเป็ นโซนรานอาหาร การตกแตงรานก็ไมพลาดที่จะตกแตงไปดวยสนูปปี้ ทั้งราน นอกจาก
อาหาร ของหวาน เครื่องดื่มแลว ทางรานยังจําหน ายของที่ระลึกเกี่ยวกับสนูปปี้ เพื่อเอาใจคนรักสนูปปี้ กันดวย
คํ่า
่

บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม
พักที่ Kiroro Resort หรือเทียบเทา
หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับ การแชนํ้าแรธรรมชาติ เพื่อผอนคลายความเมื่อยลาและจะทําใหผิวพรรณสวยงาม และยังชวยใหระบบ
หมุนเวียนโลหิต ดีอีกดวย

รับ
ทาอากาศยานชิโตะเซะ เป็ นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ใหบริการดานการคมนาคมทาง
อากาศสําหรับนครซัปโปะโระ ซึ่งจัดวาเป็ นทาอากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด และเป็ นสนาม
บินที่มีคนใชบริการมากเป็ นอันดับ 3 ของญี่ปุน
ประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
Kiroro Resort หรือเทียบเทา

สายการบิน NOK SCOOT ใชเครื่อง Boeing 777-200
จํานวน 415 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-4-3
คาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง สั่งซื้อบนเครื่องเทานั ้น
นํ้ าหนั กกระเป า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อนํ้ าหนั กเพิ่ม ตอง
เสียคาใชจาย

เป็ นเมืองทาเล็กๆ ที่อยูต ิดชายฝั่ งทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด ที่นี่เป็ นแหลงวัต ถุดิบทางทะเลที่มี
คุณภาพแหงหนึ่ งของญี่ปุน และเป็ นเมืองทองเที่ยวที่หามพลาดหากไดมาเยือนฮอกไกโด

เชา

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถ ูกดัดแปลงเป็ นพิพิธภัณฑและรานคา นํ้ าในคลองใสสะอาด
สะทอนภาพทิวทัศน อาคารและในยามอาทิต ยกําลังลับขอบฟ าก็จะสะทอนภาพออกมาเป็ นเงาที่ดูแลว
รูสึกถึงความโรแมนติก

เป็ นแหลงรวบรวมกลองดนตรีสารพัดรุปแบบ หลากหลายสไตล ลักษณะเป็ นอาคารเกาแก 3 ชั้น
ภายนอกถูกสรางขึ้นจากอิฐแดง และโครงสรางภายในทําดวยไม โดยไดรับอิทธิพลจากชาวยุโรปที่เขามา
ตั้งรกรากที่นี่ในสมัยกอน จนในปั จจุบันกลายมาเป็ นแหลงผลิต กลองดนตรีที่มีอายุรอยกวาปี ที่โดงดัง
ที่สุดของญี่ปุนเลยก็วาได

เป็ นนาฬิกาไอนํ้ าโบราณสไตลอังกฤษที่เหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทานั ้น โดยนาฬิกานี้ จะพนไอนํ้ า
และมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลนสกีใน
เป็ นถนนคาขายที่ไดรับการอนุรักษ ตั้งอยูกลางเมืองโอตารุ ไมไกลจากคลองโอตารุ ปั จจุบันไดรับการ รูปแบบตาง ๆ มากมาย อาทิเชน กิจกรรม
ดัดแปลงเป็ นรานคา รานอาหาร รานกาแฟ รานขายของที่ระลึก รานเสื้อผา และพิพิธภัณฑต างๆ
หิมะและสกีต างๆใหเลน เชน สกี สโนว
มากมาย
บอรด หรือจะเลือกเลนผาดโผนในสไตล
ทานเอง (ไมรวมคาอุปกรณ และคาเครื่องเลน ประมาณ 5,000-15,000 เยน) ** ทั้งนี้ การเลนกิจกรรมหิมะตางๆนั ้น ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และ
ปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั ้น**

บาย
เป็ นรานขนมชื่อดังของเมืองโอตารุ ซึ่งมีเมนูขนมหวานและเคกขายในแตละวันมากกวา 50 ชนิ ด โดย
สั่งเมนูที่ชั้นลาง แลวชั้นบนจะเป็ นที่นั่งรับประทาน ซึ่งจุไดมากกวา 100 คน สวน ชั้นบนสุดจะเป็ น
หอคอย ที่ลูกคาสามารถ ขึ้นไปชมทิวทัศน โดยรอบไดฟรี!
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู โนโบริเบทสึ เมืองที่เป็ นเมืองตากอากาศชื่อ
ดังแหงหนึ่ งของญี่ปุน มีช่ อ
ื เสียงดานออนเซ็น เป็ นเมืองที่เหมาะ
สําหรับไปพักคางคืนและเขาออนเซ็นเป็ นอยางยิ่ง
นํ าทานชม จิโกคุดานิ หรือ หุบเขานรก ภายในบริเวณนี้
ประกอบไปดวยบอนํ้ าพุรอนและบอโคลนเดือดเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
จากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหนึ่ งพันปี กอน ทําใหมีลักษณะคลาย
กระทะทองแดง ซึ่งจะมีควันพวยพุงอยูต ลอดเวลา จากใตพิภพ ทําให
ผูคนขนานนามที่แหงนี้ วา หุบเขา
นรก และที่นี่ยังเป็ นตนกําเนิ ดบออ
อน
เซน
รานกาแฟ ฮัลโหล คิต ตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน ารักๆ ของตัวการต ูนแมวชื่อดัง คิต ตี้ ใหทานได
ที่มี
เลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย

ตั้งอยูที่หมูบานอะไกกาวา(Akaigawa Village) ใกลเมืองโอตารุ สามารถเดินทางจากเมืองซัปโปโรไป
ไดอยางสะดวกดวยรถไฟ ในฤดูหนาวพื้นที่รอบๆรีสอรทจะเป็ นสถานที่เลนสกีที่มีหิมะคุณภาพดี เป็ นสี
ขาวละเอียดเหมือนแป งฝ ุน ลอมรอบดวยทัศนี ยภาพอันงดงามของภูเขา

ประโยชน ต อสุขภาพ
และผิวพรรณแหง
เมืองโนโบริเบทสึ
การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ใหทานอิสระกับ
ื สียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโดอีกดวย
กิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแชนํ้าแรสระรวม สวนมากเขา ที่มีช่ อ
ไมใสเสื้อผากันนะคะ
นํ าทุกทาน นั่ งกระเชาไฟฟ าสูภูเขาไฟอุสุ
ซาน
(Usuzan) เป็ นภูเขาไฟที่
ทําใหเกิดทะเลสาบโทยะ
ขึ้นมา จากหลักฐานพบวา
ภูเขาไฟลูกนี้ มีการปะทุ
ขึ้นมาทุกๆ 20-50 ปี ดังนั ้นจึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน ของพื้นที่แถบนี้ อยางตอเนื่ อง ลาสุดมีการปะทุไปเมื่อปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะ
เห็นปากปลองภูเขาไฟที่ยังคุกรุนมีควันสีขาวลอยขึ้นมาตลอดเวลา (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ภูเขาไฟอุสุแหงนี้ มีความสูง 737 เมตร
เมื่อขึ้นกระเชาขึ้นสูยอดแลวจะมองเห็นทิวทัศน ของภูเขาอุสุ โอะกะริยะมะ โคะอุสุ และกินนุมะ คะโคะ ซึ่งทั้งหมดเกิดจากการปะทุของภูเขา
นํ าทานสู สวนหมีโชวะชินซัง ตั้งอยุใกลกับสถานี กระเชาภูเขาไฟอุสุ ซึ่งที่นี่เป็ นแหลงเพาะพันธุหมีสีนํ้าตาล ใหทานอิสระเดินเที่ยวชมในสวน
หมีเพื่อชมความน ารักฉลาดแสนรูของหมีสีนํ้าตาลนั บ 100 ตัว ที่ใกลสูญพันธุและหาดูไดยาก ในญี่ปุนนี้ จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเทานั ้น ชาว
ไอนุเชื่อกันวาหมีสีนํ้าตาลนี่ ถ ือเป็ นสัต วเทพเจาของพวกเขาอีกดวย
จากนั ้นเดินทางสู จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็ นจุดชมวิวทะเลสาบโทยะ แบบพาโนรามา และยังสามารถมองเห็นภูเขาน อยใหญที่
อยูรายรอบ ทะเลสาบโทยะเป็ นทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม มีเสนรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปลองภูเขาไฟ ตั้งอยูใกลกับ
ทะเลสาบชิโกสึ
อิสระชอปปิ้ ง ถนนทานุกิโคจิ เป็ นยานการคาเกาแกของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็ นแหลงรวมรานคา
ตางๆ อยางรานขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตรแลว ยังมีรานอาหารมากมาย ทั้งยังเป็ นศูนยรวมของเหลาวัยรุนดวย เนื่ องจากมีเกม
เซ็นเตอร และตูหนี บตุกตามากมาย รอนดองกี ราน 100 เยน นอกจากนั ้นที่นี่ยังมีการตกแตงบนหลังคาดวยตุกตาทานุกิขนาดใหญ
คํ่า

อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพื่อไมเป็ นการรบกวนเวลาของทาน
พักที่ APA Hotel & Resort Sapporo หรือเทียบเทา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

รับ
อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ บนลานสกี ทานจะไดสัมผัสประสบการณใหมกับหิมะอัน
ขาวโพลน ใหทานไดสนุกสนานกับกระดานเลื่อน ที่ไหลลงมาจากเนิ นเขาหิมะ หรือทานใดสนใจจะลอง
เลนสกี ก็สามารถเชาชุดและอุปกรณได อิสระตามอัธยาศัย
ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
APA Hotel &amp; Resort Sapporo หรือเทียบเทา
เลนสกี ไมรวมคาอุปกรณ และคาเครื่องเลน ประมาณ
5,000-15,000 เยน ** ทั้งนี้ การเลนกิจกรรมหิมะตางๆ
นั ้น ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของ
หิมะ ณ เวลานั ้น**
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

เป็ นเมืองที่อุดมไปดวยธรรมชาติ อยูทางภาคตะวันตกของเกาะฮอกไกโด และมีนํ้าพุรอนที่มีช่ อ
ื เสียงบน
เกาะฮอกไกโด ทั้งออนเซนธรรมชาติ และหุบเขา จิโกกุดานิ ที่เราสามารถเห็นนํ้ าพุรอนพุงขึ้นมาจาก
ใตดินตามธรรมชาติไดต ลอดเวลา อีกทั้งยังเป็ นแหลงที่รวมรีสอรทสําหรับการพักผอนแชออนเซนที่ต ิด
ระดับตนๆอีกดวย

เชา

ที่นี่มีช่ อ
ื เรียกอีกอยางวา “หุบเขานรก” อยูในเขตอุทยานแหงชาติ Shikotsu-Toya เมือง
Noboribetsu ที่เรียกวาหุบเขานรกนั ้นเพราะที่นี่มีทั้งบอโคลนและบอนํ้ ารอนที่เดือดตามธรรมชาติ
กระจายไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควันรอนๆอยูต ลอดเวลา และถือเป็ นแหลง
กําเนิ ดนํ้ าแรและออนเซนที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด

เป็ นกระเชาที่พาขึ้นภูเขาไฟโชวะชินซัง ระหวางทางจะไดเห็นวิวบรรยากาศของธรรมชาติที่งดงาม และ
สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพมุมกวางของทะเลสาบโทยะ ซึ่งเป็ นหนึ่ งในทะเลสาบชื่อดังของญี่ปุน

เป็ นภูเขาไฟที่ยังไมดับสนิ ท สูง 733 เมตรเหนื อระดับนํ้ าทะเล ในรอบรอยปี ที่ผานมาเกิดการปะทุขึ้น 4
ครั้ง คือปี 1910,1944-45, 1977 และ 2000 ซึ่งทําใหเถาถานจํานวนมากพุงออกมาเป็ นระยะทางไกล
ทําลายอาคารตางๆในพื้นที่บางสวนของเมืองโทยะโกะออนเซน และเนื่ องจากมีการเฝ าระวังติดตามและ
ใชเครื่องมือวิทยาศาสตรที่ทันสมัย ทําใหคาดการณการปะทุของภูเขาไฟไดลวงหน า เพื่อใหผูคนอพยพ
ออกจากเมืองไดทัน ที่นี่ถ ือเป็ นหนึ่ งในสถานที่ทองเที่ยวหามพลาดหากไดมาเยือนฮอกไกโด

เป็ นฟารมอนุรักษหมีสีนํ้าตาล เป็ นอีกหนึ่ งแหงที่มีช่ อ
ื เสียงและไดรับความนิ ยมมากในเกาะฮอกไกโด มี
หมีมากกวา100ตัว อายุต ั้งแตอายุหนึ่ งขวบจนถึงสามสิบปี สามารถใหอาหารหมีไดอยางใกลชิด และ
สามารถเพลิดเพลินกับการแสดงแสนน ารักของเจาหมีสีนํ้าตาลแสนรูที่ถ ูกฝึ กมาเป็ นอยางดี

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็ นทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม มีเสนรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปลองภูเขาไฟ
ทะเลสาบแหงนี้ มีความพิเศษตรงที่นํ้าจะไมแข็งตัวในชวงฤดูหนาว ในหน ารอนอากาศก็เย็นสบาย
เหมาะสําหรับเดินเลน ปั่ นจักรยาน หรือลองเรือชมทิวทัศน อันงดงาม กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู
ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะสามารถลงไปเดินเลนได(ยกเวนฤดูหนาว) และในชวงไฮทซีซั่น ประมาณ
เดือนเมษายน-ปลายเดือนตุลาคม จะมีการจุดพลุในเวลา 20:45 ของทุกๆคืน

นํ า
ทาน
ชม

อุทยานโมอาย
ที่ออกแบบโดย
Tadao anda
แหลงชอปปิ้ งเกาแกที่สืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก เหมาะสําหรับจับจายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโด เป็ น
ชุมชนรานคาประมาณ 200 รานทอดยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลาง สถาปนิ กชื่อดังของโลก กอสรางตั้งแต ค.ศ.
เมืองซัปโปโร เชื่อมตอกันดวยหลังคาโครงสรางที่รองรับทุกสภาพอากาศตั้งแตเขตนิ ชิ 1 โจเมะจนถึงนิ ชิ 1982 ไอเดียคลายวัฒนธรรมจากโมอายและ
อียิปต ออกแบบรูปรางตั้งใหอยูในภูเขาของ
7 โจเมะ จึงสามารถใชงานไดโดยไมต องกังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด
ดอก

อะตามะ ไดบุต สึ เปิ ดใหเขาชมอยางเป็ น ทางการ เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2559 ที่ผานมา

ลาเวนเดอร พระพุทธรูป
เป็ นแนวคิดโครงสรางจาก
การเรียงลําดับของจิต
วิญญาณ องคพระมีช่ อ
ื วา

นํ าทานสู ตลาดปลาซัปโปโรโจไก ประกอบดวยรานคา และรานอาหารกวา 80 ราน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร เป็ น
หนึ่ งในตลาดที่ใหญที่สุดของเมือง รานคาตางๆจําหน ายอาหารทะเลเป็ นสวนใหญ เชน ปู หอยเมนทะเล ไขปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล
ผลผลิต อื่นๆในทองถิ่น เชน ขาวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล อาหารทองถิ่นที่ขึ้นชื่อคือ อาหารทะเลสดๆเสิรฟพรอมขาว เรียกวา donburi
บาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นํ าทาน ชอปปิ้ งที่มิต ซุย เอาทเล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยแหลงรวมพลของสินคาแบรนดเนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบ
ดวยแบรนดดังถึง 128 แบรนด เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนตั้งแตสินคาแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกีฬา และสินคาทั่วไป
นอกจากนี้ ภายในหาง ยังมีศูนยอาหารขนาดใหญ ที่จุได 650 ที่นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็ นพื้นที่ที่มีสินคาทองถิ่นและ
สินคาจากฟารมสดมาขายอีกดวย
จากนั ้นชอปปิ้ งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่รานคาปลอดภาษี DUTY FREE สามารถเลือกซื้อสินคาไดต ามอัธ ยา
ศัย ซึ่งมีสินคาใหเลือกซื้อมากมาย ไมวาจะเป็ น เครื่องสําอางแบรนดดัง ทั้งของตางประเทศและแบรนดดังของญี่ปุน หรือวาจะเป็ นอาหารเสริม
คุณภาพดีซึ่งไมวามารถหาซื้อจากที่ไหนได นอกจากรานคาปลอดภาษีเทานั ้น
คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ ต ปิ้งยางปู 3 ชนิ ด และอาหารทะเลนานาชนิ ด อาทิเชน ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล หอย
นางรม กุงทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหน าตางๆ หมายเหตุ ไมรวมเครื่องดื่มแอลกฮอล
พักที่ APA Hotel & Resort Sapporo หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

รับ

เป็ นสวนที่โดดเดนดวยปฎิมากรรมกองหินจําลอง STONEHENGE จากหมูเกาะอีสเตอร ชมหินแกะ
สลักรูปโมอายที่เรียงรายรอคอยตอนรับผูมาเยือนอยูทุกๆฤดูกาล
ประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟ ต ปิ้งยางปู 3 ชนิ ด
และอาหารทะเลนานาชนิ ด
APA Hotel &amp; Resort Sapporo หรือเทียบเทา
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

เชา
ตั้งอยูที่เมืองซัปโปโรทางตอนเหนื อของประเทศญี่ปุน ถือวาเป็ นผลงานการสรางชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่ งของ
ทาดาโอะ อันโดะ(Tadao Ando) สถาปนิ กชาวญี่ปุนเจาของรางวัลพริต ซเกอรที่ถ ือวาที่สุดรางวัลของ
สถาปนิ ก โดยมีลักษณะเป็ นเนิ นเขาลอมรอบรูปปั้ นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีนํ้า
หนั ก 1500 ตัน พื้นที่ที่ลอมรอบจะมีคอยๆลาดลง อีกทั้งรายลอมดวยธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะใน
ชวงฤดูรอนที่จะสามารถเห็นตนลาเวนเดอรจํานวนกวา 150,000 ตนลอมรอบรูปปั้ นพระพุทธรูป ซึ่ง
เป็ นการผสมผสานที่ลงตัวระหวางสถาปั ต ยกรรมที่มนุษยสรางขึ้นกับความงดงามจากธรรมชาติ มองดู
แลวประหนึ่ งเป็ นผลงานศิลปะชั้นเอกที่หาดูไดเฉพาะที่นี่เทานั ้น

บริการอาหารเชา ณ หอง
ตลาดกลางขายสงเมืองซัปโปโร” ของซัปโปโร เป็ นตลาดที่ไดรับความนิ ยมซึ่งสามารถลองลิ้มชิมรสขาว
หน าอาหารทะเล หรือซูชิที่ใชอาหารทะเลสดๆ ที่เพิ่งซื้อมาในตอนเชาจากสถานที่ต างๆ ในฮอกไกโด
อยางเต็มที่ ปูที่เรียงรายอยูหน ารานไดรับความนิ ยมที่สุดเพื่อเป็ นของฝากจากทะเล ขอเชิญดื่มดํ่าไปกับ
ความอรอยที่มีเฉพาะในตลาดเทานั ้น

เป็ นหางสรรพสินคารูปแบบ outlet mall ขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด ภายในหางมีรานคาแบรนดต างๆ
กวา 128 ราน รวมถึงรานคาปลอดภาษี ศูนยอาหารขนาดใหญจุ 650 ที่นั่ง และรานจําหน ายสินคาพื้น
เมืองและสินคาจากฟารมทองถิ่นประจําฮอกไกโด

อาหารของโรงแรม
ซื้อสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา แวนตา เครื่อง
สําอาง กระเป า กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ น
ื ๆ อีกมากมาย

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟ ต  พรอมปูยักษ ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่มอรอยกันแบบไมอั้น

นํ า
ทุก
ทาน
เดิน
ทาง
สู

สนามบินชิโตเสะ เพื่อ
เตรียมตัวเดินทาง
กลับสู
ประเทศไทย

บาย
14.55 น. นํ าทุกทานเหินฟ าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW145 (ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
คํ่า

20.35 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ไมมี
ทาอากาศยานชิโตะเซะ เป็ นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ใหบริการดานการคมนาคมทาง
อากาศสําหรับนครซัปโปะโระ ซึ่งจัดวาเป็ นทาอากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด และเป็ นสนาม
บินที่มีคนใชบริการมากเป็ นอันดับ 3 ของญี่ปุน
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่อง
บิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของ
บริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมี
การปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวง
หน า ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงให
บริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทาน
เอง

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทาง
อากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือ
ระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใชเป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ ไดอยางดี
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โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การ
จราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ
ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น
2. ทัวรนี้เป็ นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง
ดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่
ทราบลวงหน าอยางน อย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางน อย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนั ก
ทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน าชื่อ เลขที่หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใน
การจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหน าหนั งสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่
เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของนั กทองเที่ยวสวนใหญเป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนั กทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการ
ของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นตน
7. อัต ราคาบริการนี้ คํานวณจากอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับราคาคา
บริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัท
กํากับเทานั ้น

1. นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง
2. นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางน อย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณีนักทองเที่ยวหรือเอ
เจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถ ือวานั กทองเที่ยวสละสิทธิการเดิน
ทางในทัวรนั้นๆ
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. –
18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของ
ทางบริษัท

คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.
คารถรับ-สง และนํ าเที่ยวตามรายการ
คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน
คาเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการ
คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัต ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไม
เกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 1,700 บาท**
คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึง
คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน าทัวรกอนการใชบริการ)
คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1500 บาท/ทริป/ตอทาน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัต ถุประสงคเพื่อการทอง
เที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการเขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
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1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัต รเครดิต )
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให

บริการนํ้ าดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเที่ยว
ราคาเด็กอายุไมถ ึง 2 ขวบ 10,000 บาท
คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลื่อนการเดินทาง
หรือเปลี่ยนแปลงราคา
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั ้น ไมเชนนั ้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัท
ไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถ ี่ถ วนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชน แกต ัวทานเอง
ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเนื่ องจากเงื่อนไขของสายการบิน
คาทัวรไมมีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น
หากทานที่ต องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับ
เปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า
ขอแนะนํ ากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนํ าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิต รตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000
มิลลิลิต ร โดยแยกใสถ ุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ าออกมาใหเจาหน าที่ต รวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถ ือไดทานละ 1
ใบเทานั ้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป าใบใหญและฝากเจาหน าที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเป าใบใหญและฝากเจาหน าที่โหลดใตทองเครื่องบิน
เทานั ้น
3. ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายหามนํ าผลิต ภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้ อสัต วทุกชนิ ดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เนื้ อสัต ว ไสกรอกฯ เพื่อเป็ นการ
ป องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหน าที่ต รวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัต ราที่สูงมาก

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ อ
ื ในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับ
ยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอรับเงินคาบริการคืน นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ อ
ื ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทาง
มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบ
อํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหน าสมุดบัญชีธนาคารที่ต องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนั กขัต
ฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางน อยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋ว
เครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. –
18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของ
ทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถ ึง 15 คน
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวันที่ลูกคาติดตอขอ
ยกเลิกกับเซลล

