


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2
สนามบินชิโตเซะ	-	เมืองซัปโปโร	-	ศาลเจาฮอกไกโด	-
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ	-	เมืองโอตารุ	-	คลองโอตารุ	-
พิพิธภัณฑเครื่องแกว	-	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	-	โนโบ
ริเบทสึ	-	จิโกกุดานิ	-	ออนเซ็น

พักที่		Noboribetsu	Manseikaku
hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

3 เมืองฟูราโน	-	โทมิตะฟารม	-	สวนดอกไมชิคิไซ	-	เมืองบิ
เอะ	-	ถนนสายแพชเวิรค	-	บอน้ําสีฟาเมืองบิเอะ	-	เมือง
ซัปโปโร	-	ทานูกิโคจิ	-	ยานซูซูกิโนะ	-	บุฟเฟตปูยักษ

พักที่		Vessel	inn	Sapporo
Nakajima	Park		หรือระดับใกล
เคียงกัน

4 อิสระทองเที่ยว	เมืองซัปโปโร	ฮอกไกโด

พักที่		Vessel	inn	Sapporo
Nakajima	Park	หรือระดับใกล
เคียงกัน	***(ชื่อโรงแรมที่ทาน
พัก	ทางบริษทัจะทําการแจง
พรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง)

5 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

29	ต.ค.	60	-	2	พ.ย.	60 41,900	บาท 41,900	บาท 41,900	บาท 8,500	บาท



ชวงคํ่า
19.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ขาออกชั้น	4	โซน	D	เคานเตอรD	สายการบินTHAI	AIRWAY

(TG)	มีเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารและติดแท็กกระเปา
23.45	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินชิโตเสะ	ประเทศญีป่ ุน	โดย	สายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG670

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
08.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินนิวชิโตเสะ	ทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	(เวลาเร็วกวาเมือง

ไทย	2	ช่ัวโมงกรุณาปรับนาฬิกาของทานเพือความสะดวกในการนดัหมายเวลา)	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากร***	สําคัญ!!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนํา	อาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม
เขาประเทศ	หากฝ าฝืนจะมีโทษจับและปรับ	รับกระเปาเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว
นําทานเดินทางสู	ซัปโปโร	เมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโด
นําทานไป	ศาลเจาฮอกไกโด	เป็น	ศาลเจาของศาสนานิกายชินโตประ	จําเกาะฮอกไกโด	สรางขึน้ในปี	ค.ศ

1869	และไดอัญเชิญเทพมาประทับทั้งหมด	4องค	นอกจากน้ีในชวงฤดูรอน	วันที่	14-16	มิถุนายนของทุกปี	จะมี
การจัดงาน	Hokkaido	Jingu	Reisai	(Sapporo	Festival)	ซึ่งจะแหขบวนไปตามถนน	รอบๆเมืองดวย
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	Seafood	Hot	Pot	Set

ชวงบาย
บาย	นําทานไปชม	โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ	แหลงผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	ตัวอาคารของ

โรงงานถูกสรางขึน้ในสไตลยุโรป	แวดลอมไปดวยสวนดอกไม	ช็อคโกแลตที่ขึน้ชื่อที่สุดของที่น่ีคือใหทานไดเลือก
ซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสู	เมืองโอตารุ	เมืองทาเจริญรุงเรืองในฐานะที่เป็นเมืองคาขายในชวงปลายศตวรรษที่	19	ถึง

20	เมืองทาเล็กๆที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก	ซึ่งมีรานขายของอยูตลอดสองขางทาง	ดวยบรรยากาศโดย
รอบ	รวมถึงการตกแตงของบานเรือนน้ันสวนใหญ	ไดถูกออกแบบเป็นตะวันตกเน่ืองจากในอดีต	เมืองโอตารุได
รับอิทธิพลมาจาก	การทําการคาระหวางประเทศญี่ป ุนเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ
นําทานเที่ยวชม	คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ	คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสนหชวนใหคนหา	ดวยความเป็น

เอกลักษณแหงวีถีชีวิต	2	ฝ่ังคลองที่ยังคงความเป็นญี่	ป ุนแบบดั้งเดิม	คลองโอตารุสรางเพื่อใหเรือเล็กลําเลียง
สินคาจากทาเรือเอามาเก็บไวในโกดังที่อยูตามริมคลอง	เมื่อวิทยาการเจริญกาวหนาเรือใหญจึงเปลี่ยนไปเขาทา
ที่ใหญและขนสงเขาโกดัง	ไดงายขึน้	ตึกเกาเก็บสินคาริมคลองเหลาน้ี	จึงถูกดัดแปลงเป็นรานอาหารสไตลตางๆ
และพิพิธภัณฑ
นําทานเที่ยวชม	เครื่องแกวโอตารุ	แหลงทําเครื่องแกวที่มีชื่อเสียงที่สุด	ชมความสวยงามของแกวหลากสีสัน

ดังอยูในโลกของจินตนาการ	แหลงเครื่องแกวชื่อดังของโอตารุ	และยังมีเครื่องแกวหลากหลายใหทานชื่นชม
และเลือกซื้อได	เมืองน้ีมีชื่อเสียงในดานการทําเครื่องแกวตางๆ



นําทานชม	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	ใหทานไดทองไปในดินแดนแหงเสียงดนตรีและบทกวี	ที่แสนออนหวาน
ชวนใหนาหลงใหล	ดวยกลองดนตรี	(MUSIC	BOX)	อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทําใหทานผอนคลาย
อยางดีเยี่ยม	ทานจะไดชมกลองดนตรีมากมายหลายหลายแบบนารักๆ	เต็มไปหมดมากกวา	3,000	แบบ
อิสระทานยังสามารถเลือกทํากลองดนตรีแบบที่ทานตองการไดดวย	ทานสามารถเลือกกลองใส	ตุกตาเซรา

มิกและเพลงมาประกอบกัน	มีบริการนําเพลงกลองดนตรีทั้งเพลงญี่ป ุนและเพลงสากลมาอัดเป็นซีดีโปสการดสง
ไดโดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ	ใหทานไดสัมผัสและชื่นชมกลองดนตรีนารักมากมาย	ใหทานไดทํากลองดนตรีนา
รักๆในแบบที่ทานชื่นชอบดวยตัวทานเอง
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	เมืองโนโบริเบทสึ	เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของเกาะ

ฮอกไกโดอุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติที่งดงามไมวาจะเป็นตนไม,ทะเลสาบ,หนองบึงและแหลมรูปรางแปลกตา
มากมาย
นําทานชม	จิโกกุดานิ	หรือ	หุบเขานรก	เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไมดับจึงกอใหเกิดน้ําพุรอนและบอโคลนเดือด

อันเป็นปรากฏการณทางธรรมชาติที่ยังคงอยูชั่วกัลป

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
อิสระทานอาบน้ําแรธรรมชาติ	เพื่อสุขภาพ/	ออนเซ็น	(Onsen)	น้ําแรในสไตลญี่ป ุนที่มี	สีและแรธาตุที่แตง

ตางกันไปในแตละพื้นที่	ใหทานไดลงไปแชในบอน้ํารอนธรรมชาติดวยรางการเปลือยเปลา	เพื่อเพิ่มความผอน
คลายใหรายการและบํารุงผิวพรรณใหดูเปลงปลั่ง	เรียบเนียน	และยังมีสวนชวยในเรื่องของการบรรเทาอาการ
เจ็บป วยตางๆไดอีกดวย
ทีพ่ัก	Noboribetsu	Manseikaku	hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน	***ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะ

ทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เมืองซัปโปโร	เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็นอันดับ	5	ของญี่ป ุน	แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ีจะมี
การจัดเทศกาลน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็ง
ฝีมือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหไดเห็นกัน

ศาลเจาฮอกไกโด	เป็นศาลเจาของลัทธิชินโตที่มีอายุเกาแกถึง	140	ปีเชื่อกันวา
เป็นที่สถิตยของเทพเจาโยฮะชิระผูพิทักษฮอกไกโดมาตั้งแตยุคบุกเบิกดินแดน
น้ีจึงมีผูศรัทธาไปมนัสการมากตลอดปี	จากศาลเจามีพื้นที่เชื่อมตอกับสวนมารุ
ยามะ	ในฤดูใบไมผลิเหมาะแกการชมดอกซากุระบาน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	Seafood	Hot	Pot	Set



โรงงานสุดนารัก	ที่ตอบสนองความฝันของเด็กๆ	มาที่น่ีคุณจะไดพบกับการ
ผลิตขนม	โดยมีเสนทางการเดินชม	ทั่วทั้งโรงงานโดยจุดตางๆ	ก็จะใหทั้งความ
รู	และความเพลิดเพลินไปดวย	นอกจากน้ียังมีคาเฟ 	รานขายของฝาก	และสวน
สวยๆ	ใหน่ังเลนดวย

เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด	เมืองโอตารุเป็น
แหลงวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา
น้ําในคลองใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับ
ขอบฟาก็จะสะทอนภาพออกมาเป็นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

ปัจจุบันเมืองโอตารุก็ยังขึน้ชื่อในอุตสาหกรรมเครื่องแกวที่ดึงดูดดนักทองเที่ยว
จํานวนมากมาซื้อสินคาจําพวกน้ี	นอกจากขายแลว	ยังมีหลายรานที่ใหลูกคา
เขารวมเวิรคชอปทําถวยแกวดวยตัวเอง	โดยมีคาใชจายในการทําแกว	ชาม
หรือแจกันในราคา	2,000-3,000	เยน

พิพิธภัณฑกลองดนตรี	หรือ	Otaru	Orgel	Emporium	ที่น่ีเป็นแหลงรวบรวม
กลองดนตรีสารพัดรุปแบบ	หลากหลายสไตล	ลักษณะเป็นอาคารเกาแก	3	ชั้น
ภายนอกถูกสรางขึน้จากอิฐแดง	และโครงสรางภายในทําดวยไม	โดยไดรับ
อิทธิพลจากชาวยุโรปที่เขามาตั้งรกรากที่น่ีในสมัยกอน	จนในปัจจุบันกลายมา
เป็นแหลงผลิตกลองดนตรีที่มีอายุรอยกวาปีที่โดงดังที่สุดของญี่ป ุนเลยก็วาได

เป็นเมืองที่อุดมไปดวยธรรมชาติ	อยูทางภาคตะวันตกของเกาะฮอกไกโด	และ
มีน้ําพุรอนที่มีชื่อเสียงบนเกาะฮอกไกโด	ทั้งออนเซนธรรมชาติ	และหุบเขา	จิโก
กุดานิ	ที่เราสามารถเห็นน้ําพุรอนพุงขึน้มาจากใตดินตามธรรมชาติไดตลอด
เวลา	อีกทั้งยังเป็นแหลงที่รวมรีสอรทสําหรับการพักผอนแชออนเซนที่ติดระ
ดับตนๆอีกดวย



สําคัญ!!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนํา	อาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ
หากฝ าฝืนจะมีโทษจับและปรับ

เป็นบอโคลนเดือดตามธรรมชาติ	อุดมไปดวยแรกํามะถันซึ่งเกิดจากความรอน
ใตดิน	บริเวณดานบนของผิวดินจะมีแรกํามะถันสีเหลืองเป็นจํานวนมาก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่		Noboribetsu	Manseikaku	hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองฟูราโน	เมืองที่ขึน้ชื่อในเรื่องการชมดอกไม
นําทานไปชม	โทมิตะฟารม	ฟารมลาเวนเดอรแหงแรกของเมืองฟุราโนซึ่งที่น่ีทานจะไดพบกกับทุงดอก

ลาเวนเดอรสีมวงแขงกันสงกลิ่นหอมยวนใจและตื่นตาไปกับแปลงดอกที่ตั้งใจปลูกดอกไมทั้งัหมด	7สี	7สายพันธุ
เรียงรายเป็นแปลงยาวเปรียบเสมือนสีของสายรุงตัดกับสีของทองฟา	แลดูสวยงามละลานตา
อิสระทานชมผลิตภัณฑจากลาเวนเดอรทั้งของใชจําพวกน้ําหอม	สบูดอกลาเวนเดอรแหงหรือของกินอยางน้ํา

กลิ่นลาเวนเดอร	พุดดิ้งลาเวนเดอรและที่พลาดไมได	คือไอศครีมลาเวนเดอรที่ความหอมหวานจะชวยดับรอนได
เป็นอยางดี	รวมถึงของที่ระลึกอื่นๆที่มีใหเลือกช็อป	มีทั่วทุกจุดในฟารม***ชวงที่ชมลาเวนเดอรคือชวงเดือน
มิถุนายน-กลางเดือนสิงหาคม	ทั้งน้ีจะบานหรือโรยขึน้อยูกับสภาพอากาศในวันเดินทาง	***กรณียังไมมี
ดอกไมหรือยังไมเปิดชมจะพาไปฟารมชิกิไซแทน
หมายเหตุ:	(กรุปเดินทางเดือนกันยายน	-	ตุลาคม	จะเปลีย่นไปเทีย่วฟารมชิกิไซโนะโอกะแทน)

ฟารมชิกิไซโนะโอกะ	ชมวิวทิวทัศนที่สวยงามของทุงดอกไมใดในแบบพาโนรามา	ใหทานได	พลิดเพลินกับ
สีสันและกลิ่นหอมของมวลดอกไมกวา	10	สายพนัธุอาทิ	ทิวลิป,	ซัลเวียร,ดอกทานตะวัน	เป็นตน	ที่จะสลับสับ
เปลี่ยนกันอวดสีสัน	บานสะพรั่งตามแตฤดูกาล
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	Japanese	Set

ชวงบาย
บาย	นําทานเดินทางสู	เมืองบิเอะ	เมืองเล็กๆ	ที่ตั้งอยบูริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด	ที่ไดชื่อวา	“Small

Town	Of	The	Most	Beautiful	Hills”	เมืองเล็กๆที่มีความสวยงามที่ตั้งอยูบนเนินเขา
นําทานชม	Patchwork	road	อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมือง	เป็นเสนทางชมทุงนา	เนินเขาสีทอง

อรามสลับกับสีเขียงและน่ําตาล	มีตนไมและเนินเขาที่โดงดังจากภาพยนตโฆษณาหลายชิ้น	สองขางทางเต็มไป
ดวยยทุงขาวบารเลยสีเหลืองทองตัดสลับกับไรขาวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสด	เป็นสถานที่ที่สวยงามเหมาะกับ
การถายรูปและบันทึกไวนความทรงจํา
นําทานไปชม	บอน้ําสีฟ า	Blue	Pond	หรือ	สระสีฟ า	แหงน้ี	เป็นแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เพิ่งเริ่มมีชื่อ

เสียงไดไมนานของฮอกไกโด	ตั้งอยูใจกลางเมืองบิเอะ	ชื่อเสียงที่ทําใหนักทองเที่ยวหลายคนสนใจมาเที่ยวชมน้ัน



เป็นเพราะน้ําสีฟาที่สดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติทั่วไป
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	ซัปโปโร
อิสระทานชอปป้ิง	ยานทานุกิโกจิ	เป็นยานที่คึกคักมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร	โดยเฉพาะในเวลาคํ่าคืนที่

บรรดาปายไฟโฆษณาบนตึกตาง	ๆ	เปิดไฟสลับสีแขงขันประชันสินคากันรอบๆ	บริเวณน้ีมีรานอาหาร	ภัตตาคาร
สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรี	ทั้งไนทคลับ	บาร	คาราโอเกะ	รวมกันมากกวา	4,000	ราน	บริเวณใกลกันทาน
สามารถเดินไปชอปป้ิงยานซูซูกิโนะได

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหาคํ่าทีภ่ัตตาคาร	พิเศษ	BBQ	YAKINIKU+ขาปู	3	ชนิด	แบบไมอัน้
ทีพ่ัก:	Vessel	inn	Sapporo	Nakajima	Park	หรือระดับใกลเคียงกัน
(ชื่อโรงแรมทีท่านพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

มีภูมิทัศนแบบชนบทที่งดงาม	ในเดือนกรกฎาคมเป็นชวงเวลาที่ดีที่สุดในการ
ชมทุงดอกลาเวนเดอร	และในชวงฤดูหนาวเมืองแหงน้ีจะเปลี่ยนเป็นที่นิยม
สําหรับเลนสกี

มีวิวทิวทัศนที่สวยงามจากฉากหลังเป็นภูเขาโทกะชิ	ซึ่งเปิดใหเขาชมฟรีอยาง
อิสระ	ใกลๆกับทุงดอกไมยังมีรานกาแฟ	รานคาจําหนายผลิตภัณฑจาก
ลาเวนเดอรอีกดวย

สวนแหงน้ีไดรับสมญานามวาเป็น	Flower	Paradise	พบกับความงามของเหลา
มวลดอกไมที่แขงกันอวดสีสันที่พรอมกันเบงบานในฤดูรอนของเกาะฮอกไกโด

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	***Japanese	Set

เป็นเมืองเล็กๆ	ลอมรอบดวยภูมิทัศนที่งดงามของภูเขาและทุงนาอันกวางใหญ
เสนหของเมืองน้ี	คือ	การขี่จักรยาน	หรือขับรถผานเนินเขา	และเยี่ยมชมทุง
ดอกไมระหวางทาง



***หมายเหตุ	:	กรุปเดินทางเดือนกันยายน	-	ตุลาคม	จะเปลี่ยนไปเที่ยวฟารมชิกิไซโนะโอกะแทน)	ฟารมชิกิ
ไซโนะโอกะ	ชมวิวทิวทัศนที่สวยงามของทุงดอกไมใดในแบบพาโนรามา	ใหทานได	พลิดเพลินกับสีสันและกลิ่น
หอมของมวลดอกไมกวา	10	สายพนัธุอาทิ	ทิวลิป,	ซัลเวียร,ดอกทานตะวัน	เป็นตน	ที่จะสลับสับเปลี่ยนกันอวด

ทุงสีสันตางๆที่ถูกตัดผานดวยถนนเสนเล็กๆมองดูราวกับชิ้นงานตอผา	หาง
จากสถานีรถไฟบิเอไปทางทิศเหนือตามทางสายน้ีประมาณ	2	กิโลเมตร	คุณผู
อานก็จะเห็นพ็อพลาร	–ไมผลัดใบที่จะเปลี่ยนสีไปตามฤดูกาลตนน้ีเดนเป็นสงา
อยูกลางทุงหญาเลี้ยงสัตว	สวยงามดวยสีสันของดอกไมและพืชผลในวงลอม
ของภูเขาไดเซะทซึซัน

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เพิ่งเริ่มมีชื่อเสียงไดไมนานของฮอกไกโด	ตั้งอยู
ใจกลางเมืองบิเอะ	มีน้ําสีฟาที่สดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติทั่วไป	และตอ
ไมสูงจํานวนมากที่สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน้ําในบอ

เมืองซัปโปโร	เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็นอันดับ	5	ของญี่ป ุน	แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ีจะมี
การจัดเทศกาลน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็ง
ฝีมือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหไดเห็นกัน

แหลงชอปป้ิงเกาแกที่สืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก	เหมาะสําหรับจับจายซื้อหา
ของฝากจากฮอกไกโด	เป็นชุมชนรานคาประมาณ	200	รานทอดยาวกวา	1
กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร	เชื่อมตอ
กันดวยหลังคาโครงสรางที่รองรับทุกสภาพอากาศตั้งแตเขตนิชิ	1	โจเมะจนถึง
นิชิ	7	โจเมะ	จึงสามารถใชงานไดโดยไมตองกังวลถึงฝนหรือหิมะ	แสงแดด

ยานซูซูกิโนะ	เป็นยานบันเทิงที่ใหญที่สุดในทางตอนเหนือของญี่ป ุน	เต็มไป
ดวยรานคา	บาร	รานอาหาร	รานคาราโอเกะ	และตูปาจิงโกะ	รวมกวา	4,000
ราน	ปายรานคาสวางไสวยามคํ่าคืนจนถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียว	ในชวงเดือน
กุมภาพันธ	ยานซูซูกิโนะจะจัดเทศกาลหิมะ	เป็นเจาภาพการแขงขันแกะสลัก
น้ําแข็ง	ประจําทุกปี

	รับประทานอาหาคํ่าที่ภัตตาคาร	พิเศษ	BBQ	YAKINIKU	+	ขาปู	3	ชนิด	แบบไมอั้น
	พักที่		Vessel	inn	Sapporo	Nakajima	Park		หรือระดับใกลเคียงกัน

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น



สีสัน	บานสะพรั่งตามแตฤดูกาล

อิสระรับประทานอาหารเที่ยง	และเย็นอิสระตามอัธยาศัย
***มีบริการรถและไกดไปตลาดปลาโจไก	กรณีทานประสงคไปตลาดปลา	กรุณาแจงกับไกดในวัน

แรกของการเดินทาง	เน่ืองจากรถมีทีน่ัง่กัดไมมีคาใชจายในการเดินทาง***

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม	(ม้ือที6่)
อิสระฟรีเดยทองเทีย่วตามอัธยาศัยเต็มวัน	หรือทานสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได
***หมายเหตุ:	มีบริการรถและไกดไปตลาดปลาโจไก	กรณีทานประสงคไปตลาดปลา	กรุณาแจงกับไกดในวัน

แรกของการเดินทาง	เน่ืองจากรถมีที่น่ังกัดไมมีคาใชจายในการเดินทาง
-	ตลาดปลาโจไก	อิจิบะเป็นตลาดอาหารทะเลที่ใหญที่สุดในซัปโปโร	เป็นตลาดที่คึกคักและมากมายไปดวย

ของฝากของดีของซัป	โปโรและผลิตภัณฑจากทั่วฮอกไกโด	ทานสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ	ที่
ราน	ราคาไมแพง	ที่สั่งตรงมาจากที่ตางๆของออกไกโด	และทานสามารถซื้ออาหารทะเลและของฝากตางๆไดที่
น่ี	โดยทางรานจะทําแพ็คเก็จอยางดีไปสงที่โรงแรมของเชาวันเดินทางกลับ
อิสระใหทานอิสระชอปป้ิง	หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่น	ๆ	ตามอัธยาศัย	อาทิเชน	ตึกทําเนียบรัฐบาลเกา

,	สวนโอโดริ	,	หอนาฬิกาซัปโปโระ	,	อาคารเจอารทาวเวอร	,	ยานซูซูกิโนะ	ฯลฯ
อิสระอาหารเทีย่ง	และเย็นอิสระตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก:	Vessel	inn	Sapporo	Nakajima	Park	หรือระดับใกลเคียงกัน	***(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทั

จะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

อิสระเต็มวันใหทานไดเดินทางทองเที่ยว	สัมผัสบรรยากาศ	ซัปโปโร	และชอป
ป้ิงไดอยางเต็มอิ่มหรือจะชมวิวทิวทัศน	จากมุมสูง	ที่อาคาร	JR	TOWERเจอาร
ทาวเวอร	เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร	ตั้งอยูติดกับสถานีเจอาร	ซัปโปโร	เป็น
ทั้งหางสรรพสินคา	โรงแรม	โรงภาพยนตร	และศูนยอาหาร	โดยมีจุดชมวิวตั้ง
อยูที่ชั้น	38	เรียกวา	T38	(Tower	Three	Eight)	ที่ระดับความสูง	160	เมตร	จึง
มองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามทั้งกลางวัน	กลางคืน
โดยเฉพาะยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตั้งอยูกลางสวนโอโดริ	โดยมีแสง
ไฟจากกลุมตึกยานซูซูกิโนะ	สองสวางที่จุดกลางเมืองติดๆ	กันมีตึก	ESTA	ซึ่งที่
ชั้น	10	เป็นศูนยรวมรานราเมน	ซึ่งมีอยูประมาณ	10	ราน	ใหเลือกชิมอรอยไม
แพตรอกราเมนในยานซูซูกิโน	(ไมรวมตัว๋ขึน้จุดชมวิวราคาประมาณ	700-
1000	เยน)

	พักที่		Vessel	inn	Sapporo	Nakajima	Park	หรือระดับใกลเคียงกัน	***(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะ
ทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
ไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางสู	สนามบินชิโตเสะ	เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ
10.30	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG671



15.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั	ฯ	และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบ
ริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทัง้หมด
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	25ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนาสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	10วันกอนการ

เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
12.	กรณีตองการพักแบบ	3ทาน	ตอหองหรือหองแบบ3เตียง	TRIPLE	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวน

สิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2หอง	คือ	1หองพักคู	และ	1หองพักเดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13.	สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ป ุน	หรือ	วันเสารอาทิตย	รถอาจจะติด	อาจ

ทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ	ชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง	โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก	และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14.	บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวด/คน/วัน	ในวันทําทัวรเต็มวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดิน

ทาง	รวมจํานวน2ขวด
15.	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10-12ชั่วโมง	อาทิ

เชน	เริ่มงานเวลา	8.00น.ถึงเวลา	20.00	น.ในวันน้ัน	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลา
ตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16.	การประกันภัย	ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง	เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง

ทองเที่ยว	ตามพ.ร.บ	การทองเที่ยว	เทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึง	สุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอดู
เงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัฯได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร
(ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ	ในระหวางการเดินทางได	จากบริษทั	ประกันทั่วไป	และควรศึกษาเงื่อนไขความ
คุมครองใหละเอียด)
17.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
18.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ



กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	15,000	บาท	คาทัวรสวนที่เหลือชําระ	25	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินสายการบินไทยไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขาง
ตนตัว๋กรุปคลาสประหยัดไมสามารถอัพเกรดที่น่ังชั้นธุรกิจได	
2.	คาที่พักหองละ	2	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา
3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	30	กิโลกรัม	และ	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการ

บินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คา	รักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	500,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	เครื่องดื่ม	คาซักรีด	คาโทรศัพท	เป็นตน
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คา	Vat	7%	และ	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
6.	คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม
7.	คาทิปไกด	คนขับรถ	ทานละ	3,500	เยน	ตอทริป	สําหรับกรุปทีมี่หัวหนาทัวรแลวแตน้ําใจจากทาน

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	(เอกสารทีจ่ะตองใชในการ
พิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน

ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัจัดการให)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)
คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ ากวา	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

สั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง	(จะตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน

เดินทางไป-กลับ)
**กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดาน

ตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน***	กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา	หรือสงพรอม
ยอดคงเหลือ**
กรณีทานมีเลขบัตรสมาชิก	Royal	Orchid	Plus	รบกวนแจงพรอมสงสําเนาพาสปอรต	สะสมไมลได50%



1.	การเดินทางครัง้น้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน	25	ทานขึ้นไป	กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว
-	หรือสงจอยทัวรกับบริษทัที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน
-	หรือเลื่อน	หรือยกเลิกการออกเดินทาง	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง	10

วัน
-	หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม	(ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง25ทานและทานยังประสงคเดินทาง

ตอ)	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา
2.	ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ	กอนทุกครัง้

มิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิ้น
หมายเหตุ:	รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สาย

การบิน	การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ป ุนเป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	โดยทางผูจัดจะปรับ
เปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก	เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม	เป็นตน	โดยมิตอง
แจงใหทราบลวงหนา
อัตราคาบริการขางตนคํานวณ	จากอัตราแลกเปลีย่น	100	เยน	เทากับ	31.50	บาท	กรณีอัตราแลก

เปลีย่นปรับสูงขึ้น	บรัษทัฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิม่ขึ้น
ประกาศสําคัญ	:	รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน	คาทัวรที่จายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบ

จายชําระขาด	และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง	ฉะน้ันหาก
ทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด	หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมือง
จากประเทศในรายการ	(ประเทศไทยและประเทศญี่ป ุน)	ทางผูจัด	ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ	รวมทั้งคาตัว๋
เครื่องบินใหแกทาน

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินเป็นราคาโปรโมชั่น	เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก
เลื่อน	ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี		และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดิน
ทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	
รวมถึง	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


