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ทา อากาศยานดอนเมือง

-

2

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

Kiroro
Resort
หรือเทียบ
เทา

คิโรโระ สกีรีสอรท - โนโบริเบทสึ - หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ - กระเชา ภูเขาไฟอุสุ
ซาน - ฟารมหมีสีนํ้า ตาล - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ (ไซโล) - ทานูกิโคจิ

Apa
Hotel
&amp;
Resort
Sapporo
หรือเทียบ
เทา

สวนสาธารณะทาคิโนะ ซูซูรัน - เนินแหงพระพุทธเจา - ตลาดปลาโจไก - มิตซุย
เอา ทเล็ตฮอกไกโด - บุฟเฟตขาปูยักษ

Apa
Hotel
&amp;
Resort
Sapporo
หรือเทียบ
เทา

5

อิสระทองเที่ยวซัปโปโร, ฮอกไกโด

Apa
Hotel
&amp;
Resort
Sapporo
หรือเทียบ
เทา
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ทา อากาศยานชิโตะเซะ - ทา อากาศยานดอนเมือง

-

3

4

30 มี.ค. 64 - 4 เม.ย. 64

฿32,999

฿32,999

฿32,999

฿12,000

คํ่า

23.50 น. พรอมกันทีส
่ นามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคาน เตอรสายการบิน NOK
SCOOT เจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถ
ทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภายใน
ประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เชา

04.00 น. เหิรฟ าสูเมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุน โดยเที่ยวบินที่ XW146 ไมมี่บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

บาย
12.15 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรเรียบรอยแลว
นํ าทานเดินทางสู เมืองโอตารุ โอตารุเป็ นเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสวนของเมืองตั้งอยูบนที่ลาดตํ่าของภูเขาเท็งงุ
ซึ่งเป็ นแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีช่ อ
ื เสียง
ชม คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็ นสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเกาบริเวณโดย
รอบปรับปรุงเป็ นรานอาหารเรียงรายอยู
นํ าทานเดินชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเป็ น!!!ไฮไลท หนึ่ งในรานคาที่ใหญที่สุดของพิพิธภัณฑ
กลองดนตรีในญี่ปุน โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม และถือเป็ นอีกหนึ่ งในสถานที่สําคัญทางประวัต ิศาสตรเมือง
นอกจากนี้ ดานหน าพิพิธภัณฑยังมี “นาฬิกาไอนํ้ าโบราณ” สไตลอังกฤษ ที่เหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทานั ้น ซึ่งเป็ นของ
ที่ระลึกที่เมือง Vancouver มอบใหแกเมือง Otaru นาฬิกานี้ จะพนไอนํ้ าประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือน
กับนาฬิกาไอนํ้ าอีกเรือนหนึ่ งที่ประเทศแคนนาดา ถามาฮอกไกโดแลวไมมาชม ตองไปชมที่แคนนาดากันนะจะ
อิสระใหทานไดเลือกซื้อ เลือกชมสินคามากมาย กับถนนซาไกมาชิ โดยดานขวามือก็ต องสะดุดตา สะดุดใจ ไปกับความน ารัก
ของเจาแมวน อยคิต ตี้ ที่ทาทายรอใหทุกๆทานเขาไปเยี่ยมชม
ออกจากรานคาเฟ คิต ตีไ้ มทันไร ก็จะเจอรานถัดมาที่เรียกกันวา มาฮอกไกโด ทั้งทีต องไมพลาด LETAO กันนะจะ เป็ นคาเฟ
ใหนั่งทานและสามารถสั่งกลับได ซึ่งบางวันอาจจะตองรอคิวกันสักนิ ดนึ ง สิ่งตองหามก็คือ หามพลาดที่จะลิ้มรส และหามพลาดที่
้
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่

่
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จะหิ้วกลับมาเป็ นของฝากบุคคลอันเป็ นที่รักยิ่งโดยเด็ดขาด LETAO ที่ควรคาแกการทานคือชีสเคกนั่ นเอง สัมผัสลิ้นที่นุมละมุน
กลิ่นหอมหวาน ใหรสชาติหวานพอดี ลิ้มรสพรอมกับจิบชา
มากันที่รานแนะนํ ารานสุดทายกันคะ รานนี้ ก็คือ คาเฟ สนูปปี้ เอาใจคนรักสนูปปี้ ซึ่งจุดเดนของรานนี้ ก็คือไอศกรีมนั่ นเองคะ
ซึ่งมีหลากหลายรสชาติใหเลือกชิม เป็ นซอฟทครีมเนื้ อน ุมละมุน ภายในรานแบงเป็ นสองชั้น ซึ่งชั้นที่สองจะเป็ นโซนรานอาหาร
การตกแตงรานก็ไมพลาดที่จะตกแตงไปดวยสนูปปี้ ทั้งรานแน นอนคะ
คํ่า

พักที่ Kiroro Resort หรือเทียบเทา
บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม

หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแรธรรมชาติเพื่อผอนคลายความเมื่อยลาและจะทําใหผิวพรรณสวยงาม และยัง
ชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิต ดีอีกดวย

รับ
ทาอากาศยานชิโตะเซะ เป็ นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ใหบริการดานการ
คมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ ซึ่งจัดวาเป็ นทาอากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุด
ในฮอกไกโด และเป็ นสนามบินที่มีคนใชบริการมากเป็ นอันดับ 3 ของญี่ปุน
ประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
Kiroro Resort หรือเทียบเทา

ไมมี่บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

เชา
เป็ นเมืองทาเล็กๆ ที่อยูต ิดชายฝั่ งทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด ที่นี่เป็ นแหลงวัต ถุดิบ
ทางทะเลที่มีคุณภาพแหงหนึ่ งของญี่ปุน และเป็ นเมืองทองเที่ยวที่หามพลาดหากไดมา
เยือนฮอกไกโด

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถ ูกดัดแปลงเป็ นพิพิธภัณฑและรานคา นํ้ าในคลองใส
สะอาดสะทอนภาพทิวทัศน อาคารและในยามอาทิต ยกําลังลับขอบฟ าก็จะสะทอนภาพออก
มาเป็ นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

เป็ นแหลงรวบรวมกลองดนตรีสารพัดรุปแบบ หลากหลายสไตล ลักษณะเป็ นอาคารเกาแก
3 ชั้น ภายนอกถูกสรางขึ้นจากอิฐแดง และโครงสรางภายในทําดวยไม โดยไดรับอิทธิพล
จากชาวยุโรปที่เขามาตั้งรกรากที่นี่ในสมัยกอน จนในปั จจุบันกลายมาเป็ นแหลงผลิต
กลองดนตรีที่มีอายุรอยกวาปี ที่โดงดังที่สุดของญี่ปุนเลยก็วาได

บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร
ของโรงแรม
เป็ นนาฬิกาไอนํ้ าโบราณสไตลอังกฤษที่เหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทานั ้น โดยนาฬิกา
หลังจากนั ้น ใหทานไดเพลิดเพลิน
นี้ จะพนไอนํ้ า และมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที
กับการเลนสกีในรูปแบบตาง ๆ
มากมาย อาทิเชน กิจกรรมหิมะและสกีต างๆใหเลน เชน สกี สโนวบอรด หรือจะเลือกเลนผาดโผนในสไตลทานเอง (ไมรวมคา
อุปกรณ และคาเครื่องเลน ประมาณ 5,000-15,000 เยน)
ทั้งนี้ การเลนกิจกรรมหิมะตางๆนั ้น ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั ้น

รานกาแฟ ฮัลโหล คิต ตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน ารักๆ ของตัวการต ูนแมวชื่อดัง คิต ตี้
ใหทานไดเลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู โนโบริเบทสึ”เมืองที่เป็ นเมืองตาก
อากาศชื่อดังแหงหนึ่ งของญี่ปุน มีช่ อ
ื เสียงดานออนเซ็น
เป็ นเมืองที่เหมาะสําหรับไปพักคางคืนและเขาออนเซ็น
เป็ นอยางยิ่ง

เป็ นถนนคาขายที่ไดรับการอนุรักษ ตั้งอยูกลางเมืองโอตารุ ไมไกลจากคลองโอตารุ
ปั จจุบันไดรับการดัดแปลงเป็ นรานคา รานอาหาร รานกาแฟ รานขายของที่ระลึก ราน
เสื้อผา และพิพิธภัณฑต างๆมากมาย

เป็ นรานขนมชื่อดังของเมืองโอตารุ ซึ่งมีเมนูขนมหวานและเคกขายในแตละวันมากกวา
50 ชนิ ด โดยสั่งเมนูที่ชั้นลาง แลวชั้นบนจะเป็ นที่นั่งรับประทาน ซึ่งจุไดมากกวา 100 คน
สวน ชั้นบนสุดจะเป็ นหอคอย ที่ลูกคาสามารถ ขึ้นไปชมทิวทัศน โดยรอบไดฟรี!

เป็ นคาเฟ ที่มีธีมหลักเป็ นตัวการต ูนสน ูปปี้ ที่การตกแตงรานก็ไมพลาดที่จะตกแตงไปดวย
สนูปปี้ ทั้งราน มีเมนูอาหารตางๆ รอบริการนั กทองเที่ยว แตจุดเดนของของกินรานนี้ คือ
ไอศครีม เป็ นซอฟทครีมเนื้ อน ุมละมุนซึ่งมีหลากหลายรสชาติใหเลือกชิม นอกจากนี้ ทาง
รานยังมีการจําหน ายของที่ระลึกเกี่ยวกับสนูปปี้ อีกดวย

ตั้งอยูที่หมูบานอะไกกาวา(Akaigawa Village) ใกลเมืองโอตารุ สามารถเดินทางจาก
เมืองซัปโปโรไปไดอยางสะดวกดวยรถไฟ ในฤดูหนาวพื้นที่รอบๆรีสอรทจะเป็ นสถานที่
เลนสกีที่มีหิมะคุณภาพดี เป็ นสีขาวละเอียดเหมือนแป งฝ ุน ลอมรอบดวยทัศนี ยภาพอัน
งดงามของภูเขา

การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

้

้
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นํ าทานชม จิโกคุดานิ หรือ หุบเขานรก ภายในบริเวณนี้ ประกอบไปดวยบอนํ้ าพุรอนและบอโคลนเดือดเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
จากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหนึ่ งพันปี กอน ทําใหมีลักษณะคลายกระทะทองแดง ซึ่งจะมีควันพวยพุงอยูต ลอดเวลา จากใตพิภพ
ทําใหผูคนขนานนามที่แหงนี้ วา หุบเขานรก และที่นี่ยังเป็ นตนกําเนิ ดบอออนเซนที่มีประโยชน ต อสุขภาพและผิวพรรณแหงเมือง
โนโบริเบทสึ ที่มีช่ อ
ื สียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโดอีกดวย
จากนั ้นนํ าทุกทาน นั่ งกระเชาไฟฟ าสูภูเขาไฟอุสุซาน (Usuzan) เป็ นภูเขาไฟที่ทําใหเกิดทะเลสาบโทยะขึ้นมา จากหลักฐาน
พบวา ภูเขาไฟลูกนี้ มีการปะทุขึ้นมาทุกๆ 20-50 ปี ดังนั ้นจึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน ของพื้นที่แถบนี้ อยางตอเนื่ อง
ลาสุดมีการปะทุไปเมื่อปี พ.ศ. 2543
จากนั ้นนํ าทานสู สวนหมีโชวะชินซัง ตั้งอยุใกลกับสถานี กระเชาภูเขาไฟอุสุ ซึ่งที่นี่เป็ นแหลงเพาะพันธุหมีสีนํ้าตาล ใหทาน
อิสระเดินเที่ยวชมในสวนหมีเพื่อชมความน ารักฉลาดแสนรูของหมีสีนํ้าตาลนั บ 100 ตัว ที่ใกลสูญพันธุและหาดูไดยาก ในญี่ปุน
นี้ จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเทานั ้น
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็ นจุดชมวิวทะเลสาบโทยะ แบบพาโนรามา และยังสามารถ
มองเห็นภูเขาน อยใหญที่อยูรายรอบ ทะเลสาบโทยะเป็ นทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม มีเสนรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร
เกิดจากปากปลองภูเขาไฟ ตั้งอยูใกลกับทะเลสาบชิโกสึ
จากนั ้นอิสระชอปปิ้ ง ถนนทานุกิโคจิ เป็ นยานการคาเกาแกของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจาก
จากจะเป็ นแหลงรวมรานคาตางๆ อยางรานขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตรแลว ยังมีรานอาหารมากมาย ทั้งยังเป็ น
ศูนยรวมของเหลาวัยรุนดวย เนื่ องจากมีเกมเซ็นเตอร และตูหนี บตุกตามากมาย รอนดองกี ราน 100 เยน นอกจากนั ้นที่นี่ยังมี
การตกแตงบนหลังคาดวยตุกตาทานุกิขนาดใหญ
คํ่า

อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพื่อไมเป็ นการรบกวนเวลาของทาน
พักที่ Apa Hotel & Resort Sapporo หรือเทียบเทา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตั้งอยูที่หมูบานอะไกกาวา(Akaigawa Village) ใกลเมืองโอตารุ สามารถเดินทางจาก
เมืองซัปโปโรไปไดอยางสะดวกดวยรถไฟ ในฤดูหนาวพื้นที่รอบๆรีสอรทจะเป็ นสถานที่
เลนสกีที่มีหิมะคุณภาพดี เป็ นสีขาวละเอียดเหมือนแป งฝ ุน ลอมรอบดวยทัศนี ยภาพอัน
งดงามของภูเขา
ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

รับ

เป็ นเมืองที่อุดมไปดวยธรรมชาติ อยูทางภาคตะวันตกของเกาะฮอกไกโด และมีนํ้าพุรอนที่
มีช่ อ
ื เสียงบนเกาะฮอกไกโด ทั้งออนเซนธรรมชาติ และหุบเขา จิโกกุดานิ ที่เราสามารถ
เห็นนํ้ าพุรอนพุงขึ้นมาจากใตดินตามธรรมชาติไดต ลอดเวลา อีกทั้งยังเป็ นแหลงที่รวม
รีสอรทสําหรับการพักผอนแชออนเซนที่ต ิดระดับตนๆอีกดวย
Apa Hotel &amp; Resort Sapporo หรือเทียบเทา

การเลนกิจกรรมหิมะตางๆนั ้น ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ
และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั ้น

เชา
ที่นี่มีช่ อ
ื เรียกอีกอยางวา “หุบเขานรก” อยูในเขตอุทยานแหงชาติ Shikotsu-Toya เมือง
Noboribetsu ที่เรียกวาหุบเขานรกนั ้นเพราะที่นี่มีทั้งบอโคลนและบอนํ้ ารอนที่เดือดตาม
ธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควันรอนๆอยูต ลอดเวลา
และถือเป็ นแหลงกําเนิ ดนํ้ าแรและออนเซนที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด

่

บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร
ของโรงแรม
้

่

เป็ นกระเชาที่พาขึ้นภูเขาไฟโชวะชินซัง ระหวางทางจะไดเห็นวิวบรรยากาศของธรรมชาติที่
งดงาม และสามารถมองเห็นทัศนี ยภาพมุมกวางของทะเลสาบโทยะ ซึ่งเป็ นหนึ่ งใน
ทะเลสาบชื่อดังของญี่ปุน

เป็ นฟารมอนุรักษหมีสีนํ้าตาล เป็ นอีกหนึ่ งแหงที่มีช่ อ
ื เสียงและไดรับความนิ ยมมากใน
เกาะฮอกไกโด มีหมีมากกวา100ตัว อายุต ั้งแตอายุหนึ่ งขวบจนถึงสามสิบปี สามารถให
อาหารหมีไดอยางใกลชิด และสามารถเพลิดเพลินกับการแสดงแสนน ารักของเจาหมีสี
นํ้ าตาลแสนรูที่ถ ูกฝึ กมาเป็ นอยางดี

เป็ นจุดชมวิวที่สามารถชมทะเลสาบโทยะไดสวยที่สุด ซึ่งเป็ นเป็ นทะเลสาบขนาดใหญรูป
วงกลม มีเสนรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร ที่นี่นักทองเที่ยวตางใหความสนใจและ
นิ ดยมมาชมความสวยงามของทะเลสาบนี้ กันมากมาย โดยจุดเก็บภาพไดมุมที่สวยงามที่สุด
คงหนี ไมพนจุดชมวิวไซโลแน นอน เพราะเป็ นจุดชมวิวที่มีทิวทัศน ที่กวางใหญของ
ทะเลสาบโทยะแบบพาโนรามา สามารถมองเห็นภูเขาน อยใหญมากมาย
จาก
นั ้นนํ า
ทานชม
แหลงชอปปิ้ งเกาแกที่สืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก เหมาะสําหรับจับจายซื้อหาของฝากจาก
ฮอกไกโด เป็ นชุมชนรานคาประมาณ 200 รานทอดยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวัน อุทยานโมอาย ที่ออกแบบโดย Tadao
ออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมตอกันดวยหลังคาโครงสรางที่รองรับทุก anda สถาปนิ กชื่อดังของโลก
กอสรางตั้งแต ค.ศ. 1982 ไอเดีย
สภาพอากาศตั้งแตเขตนิ ชิ 1 โจเมะจนถึงนิ ชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใชงานไดโดยไมต อง
คลายวัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต
กังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด
ออกแบบรูปรางตั้งให
อยูในภูเขาของดอก
ลาเวนเดอร พระพุทธ
รูปเป็ นแนวคิด
โครงสรางจากการเรียงลําดับของจิต วิญญาณ องคพระมีช่ อ
ื วา อะตามะ ไดบุต สึ เปิ ดใหเขาชมอยางเป็ น ทางการ เมื่อวันที่ 17 ก.ค.
2559 ที่ผานมา
อุทยานโมอาย มีพื้นที่ประมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุมของที่บรรจุอัฐิและรองรับได 70,000 กลุม (ชาวญี่ปุน
ไมมีการฝั งศพ ใชการเผา และจะซื้อที่ดินใวเก็บ"อัฐิ"เก็บแบบทั้งตระกูลรวมไว) โมอายแหงญี่ปุน เป็ นชื่อที่ผูคนเรียกขาน เป็ น
หนึ่ งในสุสานที่ใหญที่สุดในฮอกไกโด
จากนั ้นนํ าทานสู ตลาดปลาซัปโปโรโจไก ประกอบดวยรานคา และรานอาหารกวา 80 ราน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอก
ตลาดขายสงซัปโปโร เป็ นหนึ่ งในตลาดที่ใหญที่สุดของเมือง รานคาตางๆจําหน ายอาหารทะเลเป็ นสวนใหญ เชน ปู หอยเมนทะเล
ไขปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ผลผลิต อื่นๆในทองถิ่น เชน ขาวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล อาหารทองถิ่นที่
ขึ้นชื่อคือ อาหารทะเลสดๆเสิรฟพรอมขาว เรียกวา donburi
บาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั ้นนํ าทาน ชอปปิ้ งที่มิต ซุย เอาทเล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยแหลงรวมพลของสินคาแบรนดเนม
ชื่อดังจากทั่วโลกประกอบดวยแบรนดดังถึง 128 แบรนด อาทิเชน Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพรอมดวย
สินคาสําหรับทุกคนตั้งแตสินคาแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกีฬา และสินคาทั่วไป
จากนั ้นนํ าทาน ชอปปิ้ งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่รานคาปลอดภาษี DUTY FREE สามารถ
เลือกซื้อสินคาไดต ามอัธ ยาศัย ซึ่งมีสินคาใหเลือกซื้อมากมาย ไมวาจะเป็ น เครื่องสําอางแบรนดดัง ทั้งของตางประเทศและ
แบรนดดังของญี่ปุน หรือวาจะเป็ นอาหารเสริมคุณภาพดีซึ่งไมวามารถหาซื้อจากที่ไหนได นอกจากรานคาปลอดภาษีเทานั ้น
คํ่า
่

้

บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ ต ปิ้งยางปู 3 ชนิ ด และอาหารทะเลนานาชนิ ด อาทิเชน ปูซูไว ปูขน ปูทา
ราบะ หอยเชลล หอยนางรม กุงทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหน าตางๆ หมายเหตุ ไมรวมเครื่องดื่มแอลกฮอล
พักที่ Apa Hotel & Resort Sapporo หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

รับ

เป็ นสวนที่โดดเดนดวยปฎิมากรรมกองหินจําลอง STONEHENGE จากหมูเกาะอีสเตอร
ชมหินแกะสลักรูปโมอายที่เรียงรายรอคอยตอนรับผูมาเยือนอยูทุกๆฤดูกาล
ประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟ ต ปิ้งยางปู 3
ชนิ ด และอาหารทะเลนานาชนิ ด
Apa Hotel &amp; Resort Sapporo หรือเทียบเทา

เชา
ตั้งอยูที่เมืองซัปโปโรทางตอนเหนื อของประเทศญี่ปุน ถือวาเป็ นผลงานการสรางชิ้นเอก
อีกชิ้นหนึ่ งของทาดาโอะ อันโดะ(Tadao Ando) สถาปนิ กชาวญี่ปุนเจาของรางวัลพริต ซ
เกอรที่ถ ือวาที่สุดรางวัลของสถาปนิ ก โดยมีลักษณะเป็ นเนิ นเขาลอมรอบรูปปั้ นพระพุทธ
รูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีนํ้าหนั ก 1500 ตัน พื้นที่ที่ลอมรอบจะมีคอยๆลาด
ลง อีกทั้งรายลอมดวยธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในชวงฤดูรอนที่จะสามารถเห็นตน
ลาเวนเดอรจํานวนกวา 150,000 ตนลอมรอบรูปปั้ นพระพุทธรูป ซึ่งเป็ นการผสมผสานที่
บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร
ลงตัวระหวางสถาปั ต ยกรรมที่มนุษยสรางขึ้นกับความงดงามจากธรรมชาติ มองดูแลว
ของโรงแรม
ประหนึ่ งเป็ นผลงานศิลปะชั้นเอกที่หาดูไดเฉพาะที่นี่เทานั ้น

อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระ

ตลาดกลางขายสงเมืองซัปโปโร” ของซัปโปโร เป็ นตลาดที่ไดรับความนิ ยมซึ่งสามารถลอง
ลิ้มชิมรสขาวหน าอาหารทะเล หรือซูชิที่ใชอาหารทะเลสดๆ ที่เพิ่งซื้อมาในตอนเชาจาก
สถานที่ต างๆ ในฮอกไกโดอยางเต็มที่ ปูที่เรียงรายอยูหน ารานไดรับความนิ ยมที่สุดเพื่อ
เป็ นของฝากจากทะเล ขอเชิญดื่มดํ่าไปกับความอรอยที่มีเฉพาะในตลาดเทานั ้น

ชอปปิ้ ง หรือเดินทางสูสถานที่
เป็ นหางสรรพสินคารูปแบบ outlet mall ขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด ภายในหางมีรานคา
แบรนดต างๆกวา 128 ราน รวมถึงรานคาปลอดภาษี ศูนยอาหารขนาดใหญจุ 650 ที่นั่ง
และรานจําหน ายสินคาพื้นเมืองและสินคาจากฟารมทองถิ่นประจําฮอกไกโด

ทองเที่ยวอื่น ๆ
โดยมีไกดคอย
เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟ ต  พรอมปูยักษ ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่มอรอยกันแบบ ใหคําแนะนํ าในการเดินทาง อาทิ
- อาคารเจอารทาวเวอร (JR
ไมอั้น
TOWER) เป็ นตึกที่
สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยูต ิดกับสถานี เจอาร ซัปโปโร เป็ นทั้งหางสรรพสินคา โรงแรม โรงภาพยนตร และศูนยอาหาร มีราน BIG
CAMERA จําหน ายกลองดิจิต อล, เครื่องใชไฟฟ าและอิเล็คทรอนิ คส,ราน100เยน, รานUNIQLO ขายเสื้อผาแฟชั่นวัยรุน,ราน
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอางอาคาร JR TOWER
้

่ ้

่

มีจุดชมวิวตั้งอยูที่ชั้น 38 เรียกวา T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน เหนื อเมืองซัป
โปโรไดกวางไกลสวยงามทั้งกลางวันกลางคืน โดยเฉพาะยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรต ั้งอยูกลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจาก
กลุมตึก ยานซูซูกิโนะ สองสวางที่จุดกลางเมืองติด ๆ กันมีต ึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เป็ นศูนยรวมรานราเมน ซึ่งมีอยูประมาณ 10
ราน ใหเลือกชิมอรอยไมแพต รอกราเมนในยานซูซูกิโน (ไมรวมตั๋วขึ้น จุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)
- ยานซูซูกิโนะ ตั้งอยูในบริเวณรอบๆ สถานี รถไฟใตดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยูถ ัดลงมาทางใตของสวนสาธารณะโอโด
ริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป็ นยานที่คึกคักและมีชีวิต ชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามคํ่าคืนที่มีการเปิ ดไฟตามป ายไฟ
โฆษณาสีสันตางๆ
- ตลาดปลานิ โจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแหงนี้ สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1903 และตลาดแหงนี้
รูจักกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัต วทะเลที่จับไดสวนใหญจะหาไดจากทะเลแถบนี้ ทั้งสิ้น
เพื่อไมเป็ นการรบกวนเวลาของทาน อาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
คํ่า

พักที่ Apa Hotel & Resort Sapporo หรือเทียบเทา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวันใหทานไดเดินทางทองเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และชอปปิ้ งไดอยาง
เต็มอิ่มหรือจะชมวิวทิวทัศน จากมุมสูง ที่อาคาร JR TOWERเจอารทาวเวอร เป็ นตึกที่
สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยูต ิดกับสถานี เจอาร ซัปโปโร เป็ นทั้งหางสรรพสินคา โรงแรม โรง
ภาพยนตร และศูนยอาหาร โดยมีจุดชมวิวตั้งอยูที่ชั้น 38 เรียกวา T38 (Tower Three
Eight) ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน เหนื อเมืองซัปโปโรไดกวางไกล
สวยงามทั้งกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรต ั้งอยูกลางสวน
โอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุมตึกยานซูซูกิโนะ สองสวางที่จุดกลางเมืองติดๆ กันมีต ึก
ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เป็ นศูนยรวมรานราเมน ซึ่งมีอยูประมาณ 10 ราน ใหเลือกชิมอรอย
ไมแพต รอกราเมนในยานซูซูกิโน (ไมรวมตั๋วขึ้นจุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)

Apa Hotel &amp; Resort Sapporo หรือเทียบเทา

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทุกทานเดินทางสู สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย

บาย
14.55 น. นํ าทุกทานเหิรฟ าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW145 ไมมีบริการอาหารและเครื่อง
ดื่มบนเครื่อง
คํ่า

20.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ...

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ เป็ นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ใหบริการดานการ
คมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ ซึ่งจัดวาเป็ นทาอากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุด
ในฮอกไกโด และเป็ นสนามบินที่มีคนใชบริการมากเป็ นอันดับ 3 ของญี่ปุน
ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ)
กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบใน
วันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การ
กอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัย
ของลูกคาเป็ นสําคัญ

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น
2. ทัวรนี้เป็ นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนั ก
ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหน าอยางน อย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางน อย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนั กทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา
ที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน าชื่อ เลขที่
หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหน าหนั งสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของนั กทองเที่ยวสวนใหญเป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนั กทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นตน
7. อัต ราคาบริการนี้ คํานวณจากอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั ้น

1. นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง
2. นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางน อย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณี
นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถ ือวานั กทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ
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 ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

- 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 กระยะ
สั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม
ทานละ 1,700 บาท
่

- คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน าทัวรกอนการใชบริการ)
- คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน
- คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
- คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะ
สั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน)

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการ
เขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัต รเครดิต )
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให

- คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน
- ราคาเด็กอายุไมถ ึง 2 ขวบ 10,000 บาท
- หากทานที่ต องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า
- การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ น
การเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
- ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั ้น ไมเชนนั ้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้ง
สิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถ ี่ถ วนกอนการจองทัวรทุกครั้ง
เพื่อประโยชน แกต ัวทานเอง
- ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเนื่ องจากเงื่อนไขของสายการบิน
- คาทัวรไมมีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น
ขอแนะนํ ากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนํ าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิต รตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิต ร โดยแยกใสถ ุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ าออกมาใหเจาหน าที่ต รวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถ ือไดทานละ 1 ใบเทานั ้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป าใบใหญและ
ฝากเจาหน าที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเป าใบใหญและฝากเจาหน าที่
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
3. ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายหามนํ าผลิต ภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้ อสัต วทุกชนิ ดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เนื้ อสัต ว ไส
กรอกฯ เพื่อเป็ นการป องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหน าที่ต รวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัต ราที่สูงมาก หากตรวจพบ
จะตองเสียคาปรับในอัต ราที่สูงมาก

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ อ
ื ใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็ นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอรับเงินคาบริการคืน นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ อ
ื ในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ

่

หนั งสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหน าสมุดบัญชีธนาคารที่ต องการ
ใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรง
กับวันหยุดนั 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
การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ 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 ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถ ึง 15 คน
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

