


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินชิโตเซะ	-	ตรอกราเม็ง	หรือ	หมูบานราเมน	-	สวนสัตวอาซาฮิ
ยามา	-	พิพิธภัณฑน้ําแข็ง	/	ไอซพาวิเลียน

พักที่	SMILE
ASAHIKAWA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองโอตารุ	-	คลองโอตารุ	-	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	-	พิพิธภัณฑเครื่อง
แกว	-	คิตตี้	คาเฟ 	-	ทานูกิโคจิ	-	รานดองกี้	-	บุฟเฟตปูยักษ

พักที่	T	MARK
SAPPORO
หรือเทียบเทา

4 ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด	-	นาฬิกาไอน้ําโบราณ	-	สวนโอโดริ	-	ตลาด
ปลานิโจ	ซับโปโร	-	ศาลเจาฮอกไกโด	-	ดิวตี้ฟรี	-	มิตซุยเอาทเล็ต
ฮอกไกโด

พักที่	T	MARK
SAPPORO
หรือเทียบเทา

5 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

5	ต.ค.	60	-	9	ต.ค.	60 38,888	บาท 38,888	บาท 38,888	บาท 8,900	บาท

8	ต.ค.	60	-	12	ต.ค.	60 38,888	บาท 38,888	บาท 38,888	บาท 8,900	บาท

22	ต.ค.	60	-	26	ต.ค.	60 38,888	บาท 38,888	บาท 38,888	บาท 8,900	บาท



บริการอาหารรอน	พรอมเครื่องดื่ม	บนเครื่อง

20.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ผูโดยสารขาออก	เคานเตอร	D	สายการบินไทย	มีเจา
หนาที่ของบริษทัคอยตอนรับทาน
23.45	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินชิโตเช	เกาะฮอกไกโด	ณ	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบินไทย	เทีย่ว

บินที	่TG670	(บริการอาหารรอน	พรอมเครื่องดื่ม	บนเครื่อง)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
07.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินชิโตเซะ	เกาะฮอกไกโด	ประเทศญี่ป ุน	หลังจากผานขั้นตอนศุลกากร

เรียบรอยแลว
นําทานสู	หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา	ที่ราเมนของที่น่ีมีรสชาติอันเป็นเอกลักษณและไดรับการกลาวขาน

ถึงความอรอยมายาวนานกวาทศวรรษ	หมูบานราเมนอาซาฮิคาวาไดถือกําเนิดขึน้ในปี	1996	โดยรวบรวมราน
ราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาวาทั้ง	8	รานมาอยูรวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว
ไฮไลท!!!	หมูบานราเมนทีร่วบรวมรานดังขัน้เทพไวในทีเ่ดียว	และยังมีหองเล็กๆที่จัดแสดงประวัติ

ความเป็นมาขอหมูบานแหงน้ีใหสําหรับผูที่สนใจไดมาศึกษาอีกดวย	ทุกๆ	รานจะสรางเอกลักษณเฉพาะตัวของ
รานตนเองขึน้มาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา	เชน	ราน	Asahikawa	Ramen	Aoba	ที่แสนภาคภูมิใจในความ
เป็นราเมนเจาที่เกาแกที่สุดในอาซาฮิคาวา	
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย	ณ	หมูบานราเมง

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	สวนสัตวอะซาฮิยามา	(Asahiyama	Zoo)	เป็นสวนสัตวที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของ

เมืองอะซาฮิกาวา	กลางเกาะฮอกไกโด	ซึ่งทางสวนสัตวอนุญาตใหผูเขาชมไดเขาชมสัตวนานาชนิดจากหลาก
หลายมุมมอง	เป็นเอกลักษณที่ไมเหมือนสวนสัตวแหงอื่นๆ
ไฮไลท!!!	ไดแก	อุโมงคแกวผานสระวายน้ําของเหลาเพนกวิน	และโดมแกวขนาดเล็กทีอ่ยูตรง

กลางของโซนหมีขัว้โลกและหมาป า	ผูเขาชมจะมองเห็นไดอยางชัดเจน	อิสระใหทานชมความนารักของสัตว
ประเภทสัตวอื่นๆ	ไดตามอัธยาศัย
เดินทางสู	พิพิธภัณฑหิมะและน้ําแข็งคามิคาวะ	(Kamikawa	Ice	Pavilion)	เป็นพิพิธภัณฑขนาดใหญ	โดย

สรางใหเป็นโลกน้ําแข็งที่มีอุณหภูมิภายในตํ่าถึง	-20	องศาเซลเซียส	ดานหนาของพิพิธภัณฑเป็นศูนยขายของที่
ระลึก	ภายในพิพิธภัณฑมีแกลลอรี่ใตดินที่รวบรวมชิ้นงานที่ทํามาจากน้ําแข็ง	ทางเดินอุโมงคน้ําแข็งที่ประดับ
ประดาดวยไฟสวยงาม	บารน้ําแข็ง	และถํ้าจําลองหินงอกหินยอย	
นอกจากน้ันยังมีสัตวทะเลที่อาศัยอยูใตน้ําแข็ง	เชน	คลิโอเนะ(Clione)	หรือที่รูจักกันในชื่อผีเสื้อทะเลใหชมกัน

อีกดวย



อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย	ณ	หมูบานราเมง
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย	ณ	อิออน	ทาวน

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย	ณ	อิออน	ทาวน
อิสระใหทานรับประทานอาหารเย็น	อิออน	ทาวน	(ฝ่ังตรงขามของโรงแรม)	หางสรรพสินคาขนาดใหญของ

ฮาซาฮิกาวา	อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝาก	ของที่ระลึกกัน	อาทิ	ขนมโมจิ	เบนโตะ	ผลไม	และขนมขึน้ชื่อของ
ญี่ป ุน	อยาง	คิทแคท	สามารถหาซื้อไดที่น่ีเชนกัน
ทีพ่ัก	SMILE	ASAHIKAWA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เป็นแหลงรวบรวมรานราเมนดังๆที่เปิดมาตั้งแตปี	1951	สองขางทางเป็นราน
ราเมนเล็กๆที่มีที่น่ังเพียง	10	กวาที่	รสชาติของราเมนมีความหลากหลาย	ซึ่ง
ซัปโปโรเป็นตนกําเนิดของมิโซะราเมน(Miso	Ramen)น่ันเอง	นอกจากใน
ตรอกน้ีแลวยังมีรานราเมนอื่นๆที่เปิดอยูในตรอกเยื้องกัน	โดยทําเป็นที่เดิน
ผานลอดตึก	เรียกวา	“ตรอกราเมนใหม”	ราเมนหรือราเม็งของอาซาฮิกาวามี
รสชาติที่เป็นเอกลักษณและไดรับการกลาวถึงกันมาก	บริเวณน้ีมีรานราเมน
ชื่อดัง	8	รานที่แสดงฝีมือการปรุงใหลูกคาไดลิ้มลองและยังมีเรื่องราวความ
เป็นมาของราเมนจัดแสดงใหชม

เป็นสวนสัตวเมืองหนาวที่มีชื่อเสียงที่สุด	บรรดาสัตวที่อยูภายในสวนสัตวจะได
อยูภายใตสภาพแวดลอมที่เป็นธรรมชาติเพื่อใหสัตวไดแสดงพฤติกรรมของเขา
ออกมาไดโดยไมทําใหสัตวเกิดอาการเครียด	สัตวบางชนิดจะถูกปลอยใหเดิน
ออกมาอยางเป็นอิสระนักทองเที่ยวที่ไปเยือนจึงสามารถสัมผัสกับสัตวไดอยาง
ใกลชิดและถายรูปเป็นที่ระลึก

เมื่อเขาไปขางในจะพบทางเดินที่เป็นอุโมงคน้ําแข็ง	ซึ่งจะแตกตางจาก
พิพิธภัณฑเกล็ดหิมะที่อะซาฮิกาวา	ดานในจะเป็นเหมือนถํ้าน้ําแข็งบางจุดเป็น
เหมือนหินงอกหินยอย	พรอมทั้งมีการจัดแสงสีตางๆ	ภายในสวนน้ีอุณหภูมิจะ
อยูที่	-20	องศา	แตถาอยากไดความทาทายจะมีถํ้าเล็กๆ	เมื่อเขาไปกดป ุม	ก็จะ
ไดสัมผัสกับอุณหภูมิที่	-40	องศาไดในทันที	ไฮไลทที่น่ีคือ	คลิโอเน	(Clione)
สัตวทะเลที่ไดรับฉายาวา	"นางฟาเทวดาตัวจิว๋แหงทะเลน้ําแข็ง"

	พักที่	SMILE	ASAHIKAWA	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองโอตารุ	โอตารุเป็นเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร	และบางสวนของเมืองตั้งอยูบนที่

ลาดตํ่าของภูเขาเท็งงุ	ซึ่งเป็นแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง	คลองโอตารุ	หรือ	โอตารุอุนงะ	มีความยาว
1.5	กิโลเมตร	ถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอตารุ	โดยมีโกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรานอาหารเรียง
รายอยู
ไฮไลท!!!	บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกคลองแหงน้ีสรางเมื่อปี	1923	โดยสรางขึน้จากการถมทะเล	เพื่อ

ใชสําหรับเป็นเสนทางการขนถายสินคามาเก็บไวที่โกดัง	แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองครึ่งหน่ึงเพื่อ
ทําถนนหลวงสาย	17	แลวเหลืออีครึ่งหน่ึงไวเป็นสถานที่ทองเที่ยว	มีการสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดงเป็น
ทางเดินเทากวางประมาณ	2	เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!!	เมนู	ชาบู	+	ขาปูยักษ

ชวงบาย
นําทานเดินชม	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท	หน่ึงในรานคาที่ใหญที่สุด

ของพิพิธภัณฑกลองดนตรีในญี่ป ุน	โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม	และถือเป็นอีกหน่ึงในสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตรเมือง
ชม	โรงเป าแกวคิตาอิชิ	ตั้งอยูในเมืองโอตารุ	เมืองที่มีชื่อเสียงทางดานการเป าแกวมายาวนาน	โดยในอดีต

น้ันจุดประสงคของการเป าแกวเพื่อใชเป็นทุนใหเรือ	แตปัจจุบันน้ีเปาหมายของการเป าแกวเพื่อใชเป็นของใชหรือ
ของที่ระลึกแทน	ซึ่งโรงเป าแกวคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเกาแกที่สุดของเมือง	นอกจากน้ียังมีสอนวิธี
การเป าแกวใหกับนักทองเที่ยวดวย
เดินทางสู	รานกาแฟ	ฮัลโหล	คิตตี้	เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ	ของตัวการตูนแมวชื่อดัง	คิตตี้	ใหทาน

ไดเลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย
อิสระชอปป้ิง	ถนนทานุกิโคจิ	เป็นยานการคาเกาแกของเมืองซัปโปโร	โดยมีพื้นที่ทั้งหมด	7	บล็อก	ภายใน

นอกจากจากจะเป็นแหลงรวมรานคาตางๆ	ยังมีรานอาหารมากมาย	ทั้งยังเป็นศูนยรวมของเหลาวัยรุนดวย
เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร	และตูหนีบตุกตามากมาย	รานดองกี	ราน	100	เยน	นอกจากน้ันที่น่ียังมีการตกแตงบน
หลังคาดวยตุกตาทานุกิขนาดใหญ

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	T	MARK	SAPPORO	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด	เมืองโอตารุเป็น
แหลงวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา
น้ําในคลองใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับ
ขอบฟาก็จะสะทอนภาพออกมาเป็นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!!	เมนู	ชาบู	+	ขาปูยักษ



อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

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

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

รานกาแฟ	ฮัลโหล	คิตตี้	เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ	ของตัวการตูนแมว
ชื่อดัง	คิตตี้	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย

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

รานดองกี้โฮเต”	หรือที่หลายๆคนเรียกกันวา	“รานดองกี้”	มีสาขาอยูทั่วไปตาม
ยานสําคัญ	และเมืองใหญๆ	ทั่วประเทศญี่ป ุน	เฉพาะในโตเกียวมีอยูทั้งหมด	35
สาขาเลยทีเดียว	ทั้งในยาน	Shinjuku	Ueno	Asakusa	Ginza	Roppongi
Shibuya	Ikebukuro	และอื่นๆ	สวนในโอซากาที่เห็นไดงายที่สุด	คือ	ยาน
Namba	ตรงชิงชาวงรีสีเหลืองริมคลองโดทม	(Dotombori)

	พักที่	T	MARK	SAPPORO	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานสู	ทีท่ําการรัฐบาลเกาฮอกไกโด	เป็นอาคารสีแดงอิฐ	สรางในปี	1888	นับเป็นอาคารขนาด

ใหญแหงหน่ึงในไมกี่อาคารของญี่ป ุนในสมัยน้ัน	ภายในตกแตงอยางหรูหรา	ดานหนามีสัญลักษณดาวหาแฉก	ธง
รูปดาวเจ็ดแฉก	และสวนหยอมที่รมรื่น	เรียงรายดวยตนซากุระ	และตนแปะกวย	
ผานชม	หอนาฬิกาโบราณ	ตัวอาคารและหอนาฬิกาสรางขึน้จากไม	ออกแบบและบริจาคใหโดยรัฐบาล

สหรัฐ	ในปี	1878	สิบปีหลังจากที่มีการสรางเมืองซับโปโร	ตัวนาฬิกาถูกติดตั้งในปี	1881	จากบริษทั	E.	Howard
&	Co.	เมือง	Boston
นําทานชม	สวนโอโดริ	ซึ่งตั้งอยูใจกลางเมืองที่ตั้งอยูทางดานตะวันออกและกวางไปจนถูกฝ่ังตะวันตกของตัว

เมืองเป็นสวนสาธารณะที่แบงตัวเมืองเป็นซีกเหนือใต	มีถนนตัดผานเป็นชวงๆ	ภายในมีสวนไมดอกไมประดับ
ปลูกไวงดงามรวมทั้งน้ําพุ	และงานประติมากรรมกลางแจงตั้งไวใหชมสลับกับมาน่ังที่มีใหเลือกน่ังพักผอน	
ทานสามารถขึน้ลิฟทสู	SAPPORO	TV	TOWER	เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองซัปโปโรโดยมีสวนโอโดริเป็น

พระเอกของเมือง
จากน้ันนําทานสู	ตลาดปลานิโจ	(Nijo	Market)	เป็นตลาดเกาแกตั้งแตปี	1903	ตั้งอยูใจกลางเมืองซัปโปโร

ครอบคลุมพื้นที่เมือง	1	บล็อค	เป็นที่นิยมสําหรับชาวบานและนักทองเที่ยว	ซึ่งจะแวะเวียนไปที่ตลาดเพื่อจับจาย
ผลผลิตในทองถิ่น	และอาหารทะเลสดๆ	เชน	ปู	ไขปลาแซลมอน	หอยเมนทะเล	และปลาทะเลสดๆ
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย	ณ	ตลาดปลานิโจ

ชวงบาย
นําทานชม	ศาลเจาฮอกไกโด	หรือ	เดิมชื่อ	ศาลเจาซัปโปโร	เปลี่ยนเพื่อใหสมกับความยิ่งใหญของเกาะ

เมืองฮอกไกโด	ศาลเจาชินโตน้ีคอยปกปักษรักษา	ใหชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจะไมไดมี
ประวัติศาสตรอันยาวนาน	เกาแกนับพันปี	ดังเชนภูมิภาคคันโต	(ในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
บริเวณน่ีถือเป็นจุดชมใบไมเปลีย่นสีทีส่วยทีสุ่ดอีกจุดหน่ึงของซัปโปโร)
นําทานชอปป้ิง	ณ	รานสินคาแบรนดเนมมือสอง	ภายในรานจะมีจําหนายสินคาแบรนดเนมสภาพดี	อาทิ

กระเปา	นาฬิกา	รองเทา	มีแบรนดตางๆ	ทั้ง	louis	Vuitton,	Gucci	,	Coach	,	Prada	เป็นตน	อิสระใหทานเลือกซื้อ
สินคาตามอัธยาศัย
นําทานสู	ดิวตี้ฟรี	อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี	ทั้ง	เสื้อผา	น้ําหอม	ตางๆ	ตามอัธยาศัย
จากน้ันสู	มิสชุยเอาเลตท	เป็นแหลงชอปป้ิงที่มีพื้นที่ขนาดใหญแหงแรกของฮอกไกโด	มีสินคาแบรนดตางๆ

จําหนายเสื้อผาผูหญิง	ผูชาย	เด็ก	กระเปา	รองเทา	และมีรานอาหารใหเลือกมากมาย

ชวงคํ่า	
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย	ณ	มิตซุย	เอาเลท
ทีพ่ัก	T	MARK	SAPPORO	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหาร		ของโรงแรม

เป็นอาคารสีแดงอิฐ	สรางในปี	1888	นับเป็นอาคารขนาดใหญแหงหน่ึงในไมกี่
อาคารของญี่ป ุนในสมัยน้ัน	ภายในตกแตงอยางหรูหรา	ดานหนามีสัญลักษณ
ดาวหาแฉก	ธงรูปดาวเจ็ดแฉก	และสวนหยอมที่รมรื่น	เรียงรายดวยตนซากุระ
และตนแปะกวย	อาคารแหงน้ีเคยเป็นที่ทําการรัฐบาลทองถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะ
ฮอกไกโด	ปัจจุบันเปิดใหประชาชนเขาชมหองทํางานตางๆ	และหอสมุดเก็บ
บันทึกทางราชการ



SAPPORO	TV	TOWER	-	ไมรวมคาขึน้ลิฟท	มีคาใชจายเพิ่มเติม	750	เยน
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย	ณ	ตลาดปลานิโจ

นาฬิกาไอน้ําโบราณ	สไตลอังกฤษที่เหลืออยูเพียง	2	เรือนบนโลกเทาน้ัน
นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ํา	มีเสียงดนตรีดังขึน้ทุกๆ	15	นาที

สวนสาธารณะที่ตั้งอยูใจกลางถนนดวยความยาว	1.5	กิโลเมตร	สวนโอโดริ
เป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหน่ึงในญีป ุน	แตลักษณะทั่วไปจะดู
คลายกับเป็นเกาะกลางถนนขนาดใหญอันเป็นตัวแบงเขตเมืองออกเป็นฝ่ัง
เหนือและฝ่ังใต	ในชวงตนเดือนกุมภาพันธสวนแหงน้ีถูกใชเป็นหน่ึงในสถานที่
จัดแสดงผลงานแกะสลักน้ําแข็งจากฝีมือชางแกะสลักจากทั่วโลก

เป็นตลาดเกาแกตั้งแตปี	1903	ตั้งอยูใจกลางเมืองซัปโปโร	ครอบคลุมพื้นที่
เมือง	1	บล็อค	เป็นที่นิยมสําหรับชาวบานและนักทองเที่ยว	ซึ่งจะแวะเวียนไปที่
ตลาดเพื่อจับจายผลผลิตในทองถิ่น	และอาหารทะเลสดๆ	เชน	ปู	ไขปลา
แซลมอน	หอยเมนทะเล	และปลาทะเลสดๆ

ศาลเจาฮอกไกโด	เป็นศาลเจาของลัทธิชินโตที่มีอายุเกาแกถึง	140	ปีเชื่อกันวา
เป็นที่สถิตยของเทพเจาโยฮะชิระผูพิทักษฮอกไกโดมาตั้งแตยุคบุกเบิกดินแดน
น้ีจึงมีผูศรัทธาไปมนัสการมากตลอดปี	จากศาลเจามีพื้นที่เชื่อมตอกับสวนมารุ
ยามะ	ในฤดูใบไมผลิเหมาะแกการชมดอกซากุระบาน

ดิวตี้ฟรี	(DUTY	FREE	SHOP)	ทุกทานสามารถเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมชั้น
นําของโลกโดยปลอดภาษี	ที่น่ีเป็นศูนยช็อปป้ิงปลอดภาษีแหงแรกของญี่ป ุนที่
รัฐบาลอนุมัติใหผูที่เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดโอกินาวาซื้อโดยไมตองเสีย
ภาษีเหมือนกับเวลาเดินทางไปยังตางประเทศ	มีสินคาประมาณ	4,000-5000
รายการใหเลือกสรร	อาทิ	เครื่องสําอางค	น้ําหอม	นาฬิกา	กระเปา	ไวน	และ
สปิริต	และยังมี	DFS	แกลอเรีย	โอกินาวา	(DFS	Galleria	Okinawa)	ที่เปิดในปี
2005	ใหเขาชมดวย	ตั้งอยูที่ยานชินโตชิน	เมืองนาฮา

เป็นหางสรรพสินคารูปแบบ	outlet	mall	ขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	ใกล
สนามบิน	New	Chitose	ภายในหางมีรานคาแบรนดตางๆกวา	128	ราน	รวม
ถึงรานคาปลอดภาษี	ศูนยอาหารขนาดใหญจุ	650	ที่น่ัง	และรานจําหนาย
สินคาพื้นเมืองและสินคาจากฟารมทองถิ่นประจําฮอกไกโด

	พักที่	T	MARK	SAPPORO	หรือเทียบเทา



ศาลเจาฮอกไกโด	ในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน	บริเวณน่ีถือเป็นจุดชมใบไมเปลี่ยนสีที่สวย
ที่สุดอีกจุดหน่ึงของซัปโปโร
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย	ณ	มิตซุย	เอาเลท

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสูสนามบิน
10.55	น.	เหินฟาสู	เมืองไทย	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG671
16.15	น.	เดินทางถึงเมืองไทย	พรอมกับคามประทับใจเต็มเป่ียม

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดินทาง	หรือปรับราคาคาบริการขึ้น	ในกรณีทีมี่ผูรวมคณะไมถึง

30	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

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

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวีลแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7	วัน

กอนการเดินทาง	มิฉะน้ันบริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
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	3	ทาน	ตอหองหรือหองแบบ	3	เตียง	TRIPLE	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวน

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

ทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ	ชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง	โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก	และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14.	บริการน้ําดื่มทานวันละ	1ขวด	ตอคนตอวันเริ่มในวันที่	2	ของการเดินทาง	ถึงวันที่	3	ของการเดินทาง	รวม

จํานวน	2	ขวด
15.	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	ในวัน

น้ันๆ	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการ
จราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดิน
ทาง
16.	เดินทางขึ้นตํ่า	34	ทาน	หากตํ่ากวากําหนด	กรุปจะไมสามารถเดินทางได	หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะ

ชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป	โดยทางบริษทัฯจะแจงใหทานท
ราบลวงหนา

1.	มัดจําทานละ	10,000	บาท	ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง	3	วัน	กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทาง
ภายใน	20	วัน	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน
2.	สวนที่เหลือ	ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย	30	วัน

-	หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด	ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลูกคาทานอื่นที่รออยู
-	หากชําระไมครบตามจํานวน	บริษทัฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข
-	เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน	ทางบริษทัฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ทั้งหมดน้ีแลว
-	หากชําระเงินในแตละสวนแลว	โปรดสงสําเนาการโอนเงิน	พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ	



-	สงรายชื่อสํารองทีน่ัง่	ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง	(Passport)	โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวา
ตองการเดินทางทองเทีย่วทริปใด,	วันทีใ่ด,	ไปกับใครบาง,	เบอรโทร	//	[หากไมสงสําเนา
หนังสือเดินทาง(Passport)	มาให	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิด
พลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบินทัง้สิ้น

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ	รวมถึงคาภาษีสนามบิน	และคาภาษีน้ํามัน
2.	คารถโคชปรับอากาศ
3.	โรงแรมที่พักตามที่ระบุ	หรือเทียบเทา	(พัก	2-3	ทาน/หอง)
4.	คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
5.	คาอาหาร	ตามรายการที่ระบุ
6.	คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว	วงประกันทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

1.	คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาอาหาร	เครื่องดื่ม	คาซักรีด	คามินิบาร
ในหองและคาพาหนะตางๆ	ที่มิไดระบุในรายการ
2.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง	(เน่ืองจากทางญี่ป ุนได

ประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน
15	วัน)
3.	หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม	ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม	2,000	บาท	สําหรับการ

ยื่นรองขอวีซา
4.	คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกิน

ขนาดมาตรฐาน
5.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม	ภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว
6.	คามัคคุเทศกทองถิ่น	และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก	ตลอดการเดินทาง
7.	คาทิปมัคคุเทศก,	คนขับรถ,	1,000	บาท/ทาน/ทริป,	คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน
8.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%

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	(ทางบริษทัฯ	จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ ากวา	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

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

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

โปรดตรวจสอบ	Passport	:	จะตองมีอายุคงเหลือ	ณ	วันเดินทางมากกวา	6	เดือนขึน้ไป	และเหลือหนากระดาษ
อยางตํ่ า	2	หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม

สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาตัว๋เครื่องบิน	หักคาตัว๋ออก	10,000	บาท



**ไมมีราคาเด็ก	เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ	//	ราคาเด็กอายุตํ่ ากวา	2	ปี	(INFANT)	9,000	บาท/ทาน**
ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกด	1,000	บาท/ทาน/ทริป
*	ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ	โปรดแจงใหบริษทัฯทราบในวันจองทัวร	*	**	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทาน

เอง	**

หมายเหตุ..	(สําคัญมาก!!!	ผูโดยสารควรรับทราบ	กอนการเดินทาง)
ฤดูหนาวในญีป่ ุนมีขอควรระวัง	:	สภาพอากาศจะมืดเร็ว	สี่โมงเย็นก็มืดแลว	สถานที่ทองเที่ยวตางๆ	จะปิดเร็ว	1

ชม.	เดินทางควรกะเวลาใหดี	และถาเที่ยวกลางแจง	เวลาเดินบนหิมะจะลื่นตองระวัง	แวนควรจะตองมี	เมื่อแสงแดด
กระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตาได
รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม	เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน	โรงแรม	ที่พัก	การ

จราจร	เหตุการณทางการเมือง	การนัดหยุดงาน	การกอจลาจล	อุบัติเหตุ	สภาพอากาศ	ภัยธรรมชาติ	วาตภัย	อัคคีภัย
หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ	ก็ตาม	(ซึง่เป็นเหตุการณทีน่อกเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทัวรฯ)	โดยทาง
บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ
บริษทัขอสงวนสิทธิ	์:	รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,

การเมือง,	สายการบิน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาการบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของ
ประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลา
ตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ	เป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

ขอมูลเพิม่เติม	เรื่องตัว๋เครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บ	และการจัดทีน่ัง่ของกรุป	เป็นไปโดยสายการ
บินเป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ
ออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUND	ได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน

ขอมูลเพิม่เติม	เรื่องโรงแรมทีพ่ัก	
1.	เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)

และหองคู	(Twin	/	Double)	และ	หองพักแบบ	3	ทาน	/	3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกัน
2.	กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มาก	และหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯ	ขอ

สงวนสิทธิ	์ในการปรับเปลี่ยน	หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องสัมภาระ	และคาพนักงานยกกระเป า	(Porter)
1.	สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน	คือ	30	กิโลกรัม	(สําหรับผู

โดยสารชั้นประหยัด	/	Economy	Class	Passenger)	การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทานไม
อาจปฏิเสธได	(ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
2.	สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได	ตองมีน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	และมีความ

กวาง+ยาว+สูง	ไมเกิน	115	เซนติเมตร	หรือ	25	เซนติเมตร	(9.75	น้ิว)	x	56	เซนติเมตร	(21.5	น้ิว)	x	46	เซนติเมตร
(18	น้ิว)
3.	กรณีที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวามาตรฐานได

ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระน้ํา
หนักเกิน	(ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
4.	ทางบริษทัฯ	ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,	สูญหายของกระเปา	และสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณี

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชั่น	เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน	ขอ
คืนเงิน	ไดทุกกรณี	และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ
เขาประเทศที่ระบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	รวมถึง	เมื่อทาน
ออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอมคณะถือวาทาน
สละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	หากทานยกเลิกทัวร	เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง	สายการบิน	สภาพอากาศ	ภัยธรรมชาติ
วาตภัย	อัคคีภัย	ทั้งๆ	ที่สายการบิน	หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว	ยังคงใหบริการ
อยูเป็นปกติ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรทัง้หมด	หรือบางสวนใหกับทาน
2.	หากในวันเดินทาง	สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได	ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ ์

ในการไมคืนคาใชจาย	เน่ืองจากทางบริษทัไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว



3.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบ	และ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรทัง้หมด	หรือบางสวนใหกับทาน	ในกรณี
ดังน้ี
-				กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง	หามผูเดินทาง	เดินทาง	เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย	หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขา
เมืองหามเดินทาง
-				กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา	อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง
-				กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง	ใหกับชาวตางชาติ	หรือ	คนตางดาวที่พํานัก
อยูในประเทศไทย	


