


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินชิโตเซะ	-	เมืองซัปโปโร	-	อาซาฮิคาวา	-	ฮอกไกโด	-	ตรอกราเม็ง
หรือ	หมูบานราเมน	-	สวนสัตวอาซาฮิยามา	-	อิออน	มอลล	อาซาฮิคาวา

พักที่
ASAHIKAWA
PREMIER
CABIN
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 ลานหิมะ	ชิคิไซโนะโอกะ	-	เมืองซัปโปโร	-	ทานูกิโคจิ	-	ขาปูยักษ
พักที่	TMARK
CITY	HOTEl	
หรือเทียบเทา

4
เมืองโอตารุ	-	คลองโอตารุ	-	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	-	นาฬิกาไอน้ําโบราณ
-	ถนนซาไกมาจิ	-	โรงงานเครื่องแกวคิไทจิ	-	คิตตี้	คาเฟ 	-	โรงงานช็อคโก
แลตอิชิยะ	-	ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด	-	หอนาฬิกาซัปโปโร	-	สวนโอโด
ริ	-	อาคารเจอารทาวเวอร

พักที่	TMARK
CITY	HOTE
หรือเทียบเทา

5 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

27	มี.ค.	61	-	31	มี.ค.	61 ฿42,991 ฿42,991 ฿42,991 ฿9,900



ทางเราขอสงวนสิทธิก์ารเลือกทีน่ัง่บนเครื่องบินไทยแอรเวย	เน่ืองจากตองเป็นไปตามกฏระเบียบ
ของสายการบินสําหรับการสุมจับทีน่ัง่วางบนเครื่องใหกับลูกคา
บริการอาหารรอน	บนเครื่อง

20.30	น.	นัดพบกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	,	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4	ประตู	2	เคานเตอร	Cสาย
การบินไทย	(	Thai	Airway	)	...	โดยมีเจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลด
สัมภาระ
23.55	น.	ออกเดินทางสูประเทศญี่ป ุน	เกาะฮอกไกโด	โดยเที่ยวบินที่	TG	670**	ทางเราขอสงวนสิทธิก์าร

เลือกที่น่ังบนเครื่องบินไทยแอรเวย	เน่ืองจากตองเป็นไปตามกฏระเบียบของสายการบินสําหรับการสุมจับที่น่ัง
วางบนเครื่องใหกับลูกคา	**	[	บริการอาหารรอน	บนเครื่อง	]	**

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
08.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินชินชิโตเสะ	เมืองซัปโปโร	เกาะฮอกไกโด	...นําทานผานขั้นตอนการตรวจ

คนเขาเมืองและรับกระเปาสัมภาระเรียบรอยแลว	...
09.30	น.	ไกดจะนําทานไปขึน้รถบัสที่เตรียมไว	..	และเขาสูโปรแกรมทองเที่ยว
เริ่มจาก	เมืองอาซาฮีคาวา	(Asahikawa)	ที่ตั้งอยูกลางเกาะฮอกไกโด	..	เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสองรอง

จากเมืองซัปโปโร	..
พาทุกทานไปยัง	หมูบานราเมน	(Ramen	Village)	ซึ่งเมืองแหงน้ี	มีประวัติศาสตรการทําราเมน	มาอยาง

ยาวนาน	นับตั้งแตยุคหลังสงครามโลกครั้งที่	2	และมีน้ําซุปแบบฉบับของตัวเอง	โดยหมูบานราเมน	ถือกําเนิดมา
ในปี	1996	เพื่อใหเหลานักทองเที่ยวไดเขามาสัมผัสรสชาตแบบดั้งเดิมของรานราเมนที่มีชื่อเสียงทั้ง	8	รานได
อยางเต็มที่
**	อิสระ	อาหารกลางวัน	เลือกทานราเมน	จากรานตางๆ	ทีห่มูบานราเมน	แหงน้ี	**

ชวงบาย	
นําทานไปยัง	สวนสัตวอาซาฮียามา	(Asahiyama	Zoo)	ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไดรับความนิยมอยางสูง	เพราะวา

สวนสัตวแหงน้ีไดสรางมิติใหมใหกับผูมาเยือน	เชน	อุโมงคใตน้ําของสระเพนกวินที่จะไดเห็นเหลาเพนกวินตัว
นอยวายน้ําอยูเหนือตัวเรา	...	โดมแกวที่ใหทานไดโผลหัวเขาไปยังกรงของหมีขั้วโลกและหมาป าเพื่อจะไดเห็น
พวกเขาเหลาน้ันในระยะประชิด	...	รวมไปถึงสัตวป าตางๆ	เชน	กวางป า	เหยี่ยว	นก	กะเรียน	(ที่พบในฮอกไกโด)
เสือดาว	ยีราฟ	หมีแพนดา	เป็นตน	และ	พิเศษสุดในชวงฤดูหนาว	ทางสวนสัตวจะมีขบวนพาเหรดเพนกวิน	ใหชม
อีกดวย	(รอบการโชวพาเหรดเพนกวินคือ	11.00	น.	และ	14.30	น.	ในแตละวัน	ตั้งแต	ปลายธันวาคม-กลาง
มีนาคม	และชวงมีนาคม	จะมีเพียงรอบ	11.00	น.	เทานั้น	**
หลังจากน้ัน	พาทุกทานไปยัง	อิออน	มอลล	อาซาฮีคาวา	(	AEON	MALL	ASAHIKAWA	)	หางดังที่มีสินคา

มากมายใหเลือกชอปป้ิง	และ	ซุปเปอรมารเก็ต	ขนาดใหญ	…



ชวงคํา่
**	อิสระ	อาหารเย็นตามอัธยาศัย	ภายใน	อิออน	มอลล	**
เขาสูทีพ่ัก	ASAHIKAWA	PREMIER	CABIN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เมืองซัปโปโร	เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็นอันดับ	5	ของญี่ป ุน	แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ีจะมี
การจัดเทศกาลน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็ง
ฝีมือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหไดเห็นกัน

เมืองอาซาฮิกาวามีขนาดใหญเป็นอันดับสองรองจากซัปโปโร	เมืองอาซาฮิกา
วาไดชื่อวาเป็นหลังคาของฮอกไกโดและเป็นเมืองที่หนาวที่สุดแหงหน่ึงของญีป ุ
นอีกดวย	สถานที่ทองเที่ยวในเมืองสวนใหญจึงเกี่ยวของกับความเย็น

ฮอกไกโดเป็นเกาะทางเหนือสุดของประเทศ	ใหญเป็นอันดับที่สองรองจาก
เกาะฮอนชู	เมืองหลักของเกาะฮอกไกโดคือซัปโปโร	เป็นศูนยกลางในดาน
ตางๆ	ไมวาจะเป็นดานธรรมชาติ	พิพิธภัณฑที่รวบรวมประวัติศาสตรความเป็น
มาของฮอกไกโดในดานตางๆไวดวยกัน	ออนเซ็น	และที่พลาดไมได	คืออาหาร
การกิน	เพราะเป็นเมืองที่เป็นเกาะ	จึงมีแหลงอาหารทะเลนานาชนิดที่สงตอไป
ยังทั่วประเทศอีกดวย

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



รอบการโชวพาเหรดเพนกวินคือ	11.00	น.	และ	14.30	น.	ในแตละวัน	ตัง้แต	ปลายธันวาคม-กลาง
มีนาคม	และชวงมีนาคม	จะมีเพียงรอบ	11.00	น.	เทานัน้
อิสระ	อาหารกลางวันอาหารเย็น

เป็นสวนสัตวเมืองหนาวที่มีชื่อเสียงที่สุด	บรรดาสัตวที่อยูภายในสวนสัตวจะได
อยูภายใตสภาพแวดลอมที่เป็นธรรมชาติเพื่อใหสัตวไดแสดงพฤติกรรมของเขา
ออกมาไดโดยไมทําใหสัตวเกิดอาการเครียด	สัตวบางชนิดจะถูกปลอยใหเดิน
ออกมาอยางเป็นอิสระนักทองเที่ยวที่ไปเยือนจึงสามารถสัมผัสกับสัตวไดอยาง
ใกลชิดและถายรูปเป็นที่ระลึก

หางอิออนหนาสถานีอาซาฮีคาวา	สะดวกสบาย	หาของกินงาย	มีรานคา,
Supermarket,	Food	court	และโรงภาพยนตอยูภายใน	ที่น่ีมีสินคามากมายให
เลือกชอปป้ิง	และ	ซุปเปอรมารเก็ต	ขนาดใหญ

	พักที่	ASAHIKAWA	PREMIER	CABIN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
ทําการเช็คเอาท	และ	ตรวจสอบสัมภาระกอนออกเดินทาง
เริ่มตนที่	“กิจกรรมบนลานหิมะ”	ชิคิไซโนะโอกะ	(	Shikisai	no	oka	)	ใหทานไดเลนกิจกรรม	อาทิ

SNOW	MOBILE	,	SNOW	RAFTING	หรือ	SNOW	BANANA	BOAT	...	แจงความประสงคกับทางไกดของ
เรา	ลวงหนา	นะคะ	**ใหอิสระทุกทานตามอัธยาศัยบนลานกิจกรรม	จนกระทัง่ไดเวลานัดหมาย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
หลังจากน้ัน	...	เดินทางเขามายัง	เมืองซัปโปโร	เมืองหลักของเกาะฮอกไกโด	และใหญเป็นอันดับหาของ

ประเทศญี่ป ุน	...
นําทานไปชอปป้ิงสินคาคุณภาพดีที่รานคาปลอดภาษี	DUTY	FREE	....
ตอจากน้ัน	ไปที่	ยานทานุกิโคจิ	(	Tanuki	Koji	)	เป็นยานชอปป้ิงโดยสรางหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน	ซึ่ง

มีความยาว	1	กิโลเมตร	(ประมาณ	7-8	บล็อก)	จนถึงแมน้ํา	Sosei	..	สองขางทางเต็มไปดวยรานคากวา	200
ราน	ขายของที่ระลึก	ขนม	ของเลน	เครื่องสําอาง	ช็อคโกแลต	เสื้อผา	รานดองกี้โฮเต	และรานอาหารใหเลือกรับ
ประทานมากมาย	โดยยานน้ีเป็นตลาดเกาแกมากกวา	100	ปี	ตั้งแต	1873	ปัจจุบันมีการจัดเทศกาลตางๆ	เชน
เทศกาลทานุกิ	ในฤดูรอน(กรกฎาคม-สิงหาคม)	ก็จะประดับประดาไปดวยไฟ	และตกแตงอยางสวยงาม

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	**เมนูพิเศษ	ขาปู3ชนิด**	
(เมนูขาปู3ชนิด	จะเริ่มทานตั้งแตกรุปที่ออกเดินทางวันที่	15	ม.ค.61	เป็นตนไป)
เขาสูทีพ่ัก	TMARK	CITY	HOTEl	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



เมนูขาปู3ชนิด	จะเริม่ทานตัง้แตกรุปทีอ่อกเดินทางวันที	่15	ม.ค.61	เป็นตนไป

ชิคิไซโนะโอกะ	(	Shikisai	no	oka	)	ซึ่งในชวงฤดูหนาวน้ี	ไมมีดอกไมใหทานได
ถายรูป	แตมี	“กิจกรรมบนลานหิมะ”	ใหทานไดเลือกเลน	1	อยาง	ซึ่งจะมี
SNOW	MOBILE	,	SNOW	RAFTING	หรือ	SNOW	BANANA	BOAT

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

	รับประทานอาหารคํ่า	**เมนูพิเศษ	ขาปู3ชนิด**
	พักที่	TMARK	CITY	HOTEl		หรือเทียบเทา

ขาปูยักษ	(King	crab)	ไฮไลท	'ขาปูยักษ'	ที่มีชื่อเสียงโดงดังในเรื่องความอรอย
หวาน	เน้ือแนน	ใหทานไดลื้มลอง

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
ทําการเช็คเอาท	และ	ตรวจสอบสัมภาระกอนออกเดินทาง



จากน้ัน	เดินทางไปยัง	เมืองโอตารุ	(	Otaru	)	เมืองทาที่อยูทางตอนเหนือ	ของซัปโปโร	(ใชเวลาราวๆ	2.15
ชั่วโมง)	..เมืองน้ี	มีจุดเดนในเรื่อง	“คลอง”	ที่สวยงาม	และโกดัง	สมัยกอนที่เรียงรายรอบคลองเป็นฉากหลังไป
ตลอดเสนทาง	..
ใหทานไดถายรูปกับ	คลองโอตารุ	(	Otaru	Canal	)	ที่มีความสวยงามอยางมากตลอดขางทาง
และไปแวะที่	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	(music	box	museum)	ที่สรางขึน้ในปี	1910	เป็นอาคารเกา	2	ชั้นทํา

ดวยอิฐแดง	โดยที่ภายในมีกลองดนตรีมากมายใหเลือกซื้อกลับเป็นของฝาก	และยังสามารถตกแตงลวดลายเอง
ไดดวย	...	อีกทั้งดานหนาอาคารแหงน้ีก็มี	นาฬิกาไอน้ํา	(steam	clock)	ซึ่งเป็นของที่สงตรงมาเมืองแวนคูเวอร
แคนาดา	และเป็น	1	ใน	2	เรือนในโลกเทาน้ัน	
ทุกทานจะไดอิสระเดินเลนที่	ถนนซาไคมาจิ	(	Sakaimachi	Street	)	เป็นถนนคาขายที่ไดรับการอนุรักษ	ตั้ง

อยูกลางเมืองโอตารุ	ไมไกลจากคลองโอตารุ(Otaru	Canal	Area)	ในระหวางชวงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค	1800
ตนยุค	1900	เมืองโอตารุเป็นเมืองทาเรือ	และการคาการขนสงที่หลากหลาย	เต็มไปดวยบริษทั	Shipping	อาคาร
ตางๆเป็นแบบสไตลตะวันตก	ปัจจุบันไดรับการดัดแปลงเป็นรานคา	รานอาหาร	รานกาแฟ	รานขายของที่ระลึก
รานเสื้อผา	และพิพิธภัณฑตางๆมากมาย	รวมไปถึงรานชีสเคก	อันเลื่องชื่อ	Le	Tao	ก็ตั้งอยูบนถนนเสนน้ีดวยเชน
กัน
โรงงานเครื่องแกวคิไทจิ	(	Kitaichi	glass	store	house	)	สรางเมื่อปี	1891	โดยใชหินเป็นสวนประกอบ

ของอาคาร	..	มีอีกชื่อคือ	Sangokan	แปลวา	บานหลังที่สาม	..	ภายในมีผลิตภัณฑตางๆที่เป็นเครื่องแกว	ทั้ง
ภาชนะเครื่องครัวตางๆ	และมีหองน้ําชาที่ประดับโคมไฟถึง	167	ตัวเพื่อสรางบรรยากาศที่สุดแสนจะประทับใจ
อีกดวย	...
ใหทานไดแวะ	รานฮัลโหล	คิตตี้	คาเฟ 	เป็นรานคาเฟที่มี	คิตตี้	จัง	แมวนอยนารักเป็นตัวชูโรง	เลือกดูสินคา

พรอมกับถายรูปไปพรอมกันได
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
หลังจากน้ัน	เดินทางไปยัง	โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ	(	Ishiya	Chocolate	Park	)	หรือ	Shiroi	Koibito

Chocolate	Park	เป็น	Theme	park	ที่สรางโดยบริษทั	อิชิยะ	(Ishiya)	ซึ่งเป็นผูสรางสรรขนมคุกกี้ที่มีแผนคุกกี้
เนยบางๆ	สองแผนประกบเขากับชั้นชอคโกแลตขาว	จนไดชื่อวา	Shiroi	Koibito	(แปลวา	คนรักสีขาว)	และ
ปัจจุบันน้ีก็เป็นของฝากขึน้ชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโดเลยทีเดียว	..ใหทานไดชมสถาปัตยกรรมของที่น่ีทั้งรูปแบบ
ภายนอกอาคารที่ตกแตงอยางนารัก	สวนภายในจะมีทั้งโซนขายของที่ระลึก	คาเฟ 	และ	ทานสามารถจายคา
เขาชมโรงงานเพิม่เติมได	กรณีตองการชมกระบวนการผลิตชอคโกแลตของทีน่ี่โดยผานกระจกใส
ขนาดใหญ	หลัง
จากน้ัน	.ไปชม	ตึกรัฐบาลเกาเมืองซัปโปโร	(	Sapporo	Old	Government	Office	)	..	ที่สรางขึน้ในปี	1888

บางครั้งก็ถูกเรียกวา	“ตึกแดง”	ซึ่งมาจากตัวอาคารกอดวยอิฐแดงทั้งหลัง	(Agarenga)	รูปแบบอาคารเป็นทรง
แปดเหลี่ยมที่เลียนแบบมาจากบานเรือนในรัฐแมสซาชูเซสของอเมริกา	..	(ใหทานถายรูปเพียงดานนอก
เทานัน้)	..
และ	แวะไปชม	“หอนาฬิกา”	(clock	tower)	ใหทานไดถายรูปกับสัญลักษณของเมืองซัปโปโร	ซึ่งที่แหงน้ีถูก

สรางในชวงปี	1878	อันเป็นชวงที่กําลังบูรณะเมือง	ตั้งอยูในเขตพื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรซัปโปโร	ตัวเรือน
นาฬิกาซื้อมาจากกรุงบอสตัน	ปัจจุบันน้ีหอนาฬิกาแหงน้ี	กลายเป็นพิพิธภัณฑที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร
ของที่บริเวณน้ี	..
และใกลๆกัน	มี	“สวนโอโดริ”	ซึ่งเป็นสวนสาธารณะของเมืองซัปโปโร	ไวจัดงานเทศกาลหิมะซัปโปโร	หรือ

SNOW	FESTIVAL	ทุกๆปี	(	ในปี	2018	จะจัดข้ึนในชวงวันที่	5-12	กุมภาพันธ	)
**	สําหรับทานทีซ่ื้อทัวรมาในชวงตนเดือน	2-9	กุมภาพันธ	จะไดเขาชมงาน	เทศกาลหิมะซัปโปโร
2018	ในครัง้น้ี	โดยจะใหอิสระเดินเลน	ถายรูปตามอัธยาศัย	**
ไดเวลาอันสมควร	พาทานมาหลบหนีความหนาวเย็นที่	JR	Sapporo	Station	ใหทานไดชอปป้ิงเดินเลนไปกับ

หางสรรพสินคา	ที่สะสมอยูมากมาย	เชน	STELLAR	PLACE	,	APIA	,	PASEO	,	DAIMARU	,	TOKYU	และ	ESTA
ที่เปิดตอนรับใหทุกทานไดทดสอบความแข็งแรงของแขงขาในการเดินเลน	หรือเลือกซื้อของฝากติดมือกลับบาน
กันแบบไมยั้ง	..

ชวงคํ่า
**	อิสระอาหารเย็น	ตามอัธยาศัย	**
เขาสูทีพ่ัก	TMARK	CITY	HOTE	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด	เมืองโอตารุเป็น
แหลงวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา
น้ําในคลองใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับ
ขอบฟาก็จะสะทอนภาพออกมาเป็นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

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

นาฬิกาไอน้ําโบราณ	สไตลอังกฤษที่เหลืออยูเพียง	2	เรือนบนโลกเทาน้ัน
นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ํา	มีเสียงดนตรีดังขึน้ทุกๆ	15	นาที

เป็นถนนคาขายที่ไดรับการอนุรักษ	ตั้งอยูกลางเมืองโอตารุ	ไมไกลจากคลอง
โอตารุ	ปัจจุบันไดรับการดัดแปลงเป็นรานคา	รานอาหาร	รานกาแฟ	รานขาย
ของที่ระลึก	รานเสื้อผา	และพิพิธภัณฑตางๆมากมาย

โรงงานเครื่องแกวคิไทจิ	(Kitaichi	glass	store	house)	สรางเมื่อปี	1891	โดยใช
หินเป็นสวนประกอบของอาคาร	มีอีกชื่อคือ	Sangokan	แปลวา	บานหลังที่สาม
..	ภายในมีผลิตภัณฑตางๆที่เป็นเครื่องแกว	ทั้งภาชนะเครื่องครัวตางๆ	และมี
หองน้ําชาที่ประดับโคมไฟถึง	167	ตัวเพื่อสรางบรรยากาศที่สุดแสนจะประทับ
ใจอีกดวย



งานเทศกาลหิมะซัปโปโร	หรือ	SNOW	FESTIVAL	ทุกๆปี(ในปี	2018	จะจัดขึ้นในชวงวันที	่5-12

รานกาแฟ	ฮัลโหล	คิตตี้	เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ	ของตัวการตูนแมว
ชื่อดัง	คิตตี้	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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

หอนาฬิกาซัปโปโร	เป็นสถานที่ทองเที่ยวซึ่งเป็นอาคารที่สรางขึน้จากไม	ตั้งอยู
ในเขตจูโอ	เมืองซัปโปโร	ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกัน	เป็นอาคารทรง
ตะวันตกแหงหน่ึง	ในจํานวนนอยที่หลงเหลืออยูในเมืองน้ี	ทําใหรูจักในฐานะ
สัญลักษณของเมือง

สวนสาธารณะที่ตั้งอยูใจกลางถนนดวยความยาว	1.5	กิโลเมตร	สวนโอโดริ
เป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหน่ึงในญีป ุน	แตลักษณะทั่วไปจะดู
คลายกับเป็นเกาะกลางถนนขนาดใหญอันเป็นตัวแบงเขตเมืองออกเป็นฝ่ัง
เหนือและฝ่ังใต	ในชวงตนเดือนกุมภาพันธสวนแหงน้ีถูกใชเป็นหน่ึงในสถานที่
จัดแสดงผลงานแกะสลักน้ําแข็งจากฝีมือชางแกะสลักจากทั่วโลก

อาคารสรรพสินคาขนาดใหญ	เป็นอาคารสูง	38	ชั้น	ที่เชื่อมตอกับสถานี	ที่ซึ่ง
ไมวาอะไรก็มีพรอมตั้งแตของฝากจากฮอกไกโด	และขนมขึน้ชื่อจนถึงเครื่องใช
ไฟฟา	และมีจุดชมวิวอยุที่ชั้น	38	ดวย

	พักที่	TMARK	CITY	HOTE	หรือเทียบเทา



กุมภาพันธ	)
สําหรับทานทีซ่ื้อทัวรมาในชวงตนเดือน	2-9	กุมภาพันธ	จะไดเขาชมงาน	เทศกาลหิมะซัปโปโร

2018	ในครัง้น้ี	โดยจะใหอิสระเดินเลน	ถายรูปตามอัธยาศัย
การเขาชมตึกรัฐบาลเกาเมืองซัปโปโร	ทานสามารถจายคาเขาชมโรงงานเพิม่เติมได	กรณี

ตองการชมกระบวนการผลิตชอคโกแลตของทีน่ี่โดยผานกระจกใสขนาดใหญ
อิสระอาหารเย็น

โปรดอยาลืมวา	ทางสายการบินใหน้ําหนักกระเป าตอทาน	ไมเกิน	30	กิโลกรัม

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
07.00	น.	ทําการเช็คเอาท	และ	ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง	สนามบินชินชิโตเสะ
08.00	น.	ถึง	สนามบินชินชิโตเสะ	..	ทําการเช็คอิน	และโหลดกระเปาสัมภาระ(	โปรดอยาลืมวา	ทางสาย

การบินใหน้ําหนักกระเปาตอทาน	ไมเกิน	30	กิโลกรัม	)
10.00	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG	671
15.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	..	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
6.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	20	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
7.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางใน	กรณีทีมี่ผูรวมคณะไม	ถึง	20	ทาน
8.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
9.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
10.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
11.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
12.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
13.	สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	15,000	บาท
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชัน้ประหยัด	ทีร่ะบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	พรอมคาภาษี
สนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา

**	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[	2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม	]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาร
หองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**
3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	30	กิโลกรัม	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละ

สายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม	[ไมครอบคลุมประกัน
สุขภาพ]
**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับ

ทางบริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**



[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ	(ทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย	ผูที่
ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน15	**ถากรณีทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศใหกลับมาใชวีซา	ผูเดินทางจะ
ตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด)
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คาทิปสําหรับ	คนขับรถ	/	มัคคุเทศก	/	หัวหนาทัวร	ทานละ	4,000	เยน	ตอทาน	/	ทริป*	(เก็บทิปกอนการเดิน

ทาง	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	)	*
6.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย	3%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริม่ตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
เบี้ยประกันเริม่ตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15

วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	อาจจะมีการ	ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจคนเขาเมือง	เพื่อเป็นการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา	ประเทศญีป่ ุน

**เอกสารทีอ่าจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ	–	ตัว๋เครื่องบินและเอกสารเรื่อง
ทีพ่ักทางบริษทัจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร	แตทัง้น้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของ
ญีป่ ุน**
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน(เชน	เงินสด	บัตร

เครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คน	รูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

ระยะสั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขา

ประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

***	ราคาเด็กทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	10,500	บาท	/	ทาน	***
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทานละ	4,000	เยน	/ทริป/ตอ

ทาน	***	(เก็บทิปกอนการเดินทาง	ที	่สนามบินสุวรรณภูมิ)
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**	โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ



**	สายการบินไทยใชระบบการจองทีน่ัง่เป็นแบบสุมทีน่ัง่วาง	ซึง่อาจจะทําใหครอบครัวทีม่าดวยกันไม
ไดนัง่ติดกัน	**
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทา

งบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
สําหรับรายการทองเทีย่ว	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมตามสภาพอากาศ	และ

การจราจร	ในแตละวัน	โดยมิไดแจงลวงหนา	เพื่อผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับ

สภาวะอากาศ	การเมือง	สายการบิน	การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญีป่ ุน	และราคาอาจ
เปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลีย่นของเงินสกุลเยน

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	45-15	วัน	ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
2.	ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	14	-7	วันเดินทาง	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
3.	ยกเวนกรุปทีอ่อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการัน

ตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงิน
มัดจํา			หรือ	คาทัวรทัง้หมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
4		กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุ	ไว

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น		**
**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญีป่ ุนโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและญีป่ ุน	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**
5.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง		พรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


