


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินชิโตเซะ	-	อาซาฮิคาวา	-	สวนทาคิโนะอุเอะ	-	สวนคะมิยูเบทสึ
-	อิออน	มอลล	อาซาฮิคาวา	-	ตรอกราเม็ง	หรือ	หมูบานราเมน

ที่พัก:	Smile
Hotel
Asahikawa	หรือ
ระดับใกลเคียง
กัน

3 เมืองโอตารุ	-	โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ	-	ดิวตี้ฟรี	-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ยาน
ซูซูกิโนะ	-	คลองโอตารุ	-	พิพิธภัณฑเครื่องแกว	-	พิพิธภัณฑกลองดนตรี
-	เมืองซัปโปโร

ที่พัก:	Premia
Cabin	Sapporo
Hotel		หรือระดับ
ใกลเคียงกัน

4 อิสระทองเที่ยว	เมืองซัปโปโร	ฮอกไกโด
ที่พัก:	Premia
Cabin	Sapporo
Hotel		หรือระดับ
ใกลเคียงกัน

5 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินดอนเมือง

12	พ.ค.	61	-	16	พ.ค.	61 ฿29,888 ฿29,888 ฿29,888 ฿8,500

31	พ.ค.	61	-	4	มิ.ย.	61 ฿29,900 ฿29,900 ฿29,900 ฿8,500

2	มิ.ย.	61	-	6	มิ.ย.	61 ฿28,888 ฿28,900 ฿28,900 ฿8,500

7	มิ.ย.	61	-	11	มิ.ย.	61 ฿27,888 ฿27,900 ฿27,900 ฿8,500



ชวงดึก	
20.30น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานดอนเมือง	ขาออกชั้น	3	ประตู	3	เคานเตอรสายการบิน	THAI	AIR	ASIA	X

(XJ)	เคานเตอร	4	มีเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยอํานวยความสะดวก
23.55น.	นําทานเดินทาง	สูสนามบินนิวชิโตเสะ	ประเทศญี่ป ุนโดยสายการบิน	THAI	AIR	ASIA	X	เที่ยวบินที่

XJ620	(มีบริการอาหารรอนและน้ําดื่มบนเครื่อง	)

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

ชวงเชา	
08.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินนิวชิโตเสะ	ทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	(เวลาเร็วกวาเมืองไทย	2

ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาของทานเพือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร	สําคัญ!!!	ประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนํา	อาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หาก
ฝาฝืนจะมีโทษจับและปรับ	รับกระเปาเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว
นําทานเดินทางสู	เมืองอาซาฮิคาวา	(Asahikawa)	เมืองใหญอันดับสองในเกาะฮอกไกโด	รองจากซัปโปโร

ตั้งอยูทางตะวันออกของซัปโปโร
นําทานเดินทางสู	หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา	(Asahikawa	Ramen	Village)	ถือกําเนิดขึน้ในปี	1996	โดย

การรวบรวมรานราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาวามาอยูรวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว	มีรานราเมง	8	ราน
เปรียบเสมือนหมูบานราเมนที่รวบรวมรานดังๆไวในที่เดียว	และยังมีหองเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเป็นมา
ของหมูบานแหงน้ีดวย
ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	สวนทาคิโนอูเอะ(Takinoue	Park)	ตั้งอยูในเขตอาชิบาริบนเกาะฮอกไกโด
นําทานชม	ทุงพิงคมอสหรือชิบะซากุระ	(Shibazakura)	หรือMoss	Phlox	(ระยะเวลาดอกไมบาน/โรย	อาจ

มีการเปลี่ยนแปลงได	ขึน้อยูกับสภาพอากาศ	บ.ไมสามารถคาดการณได	)	เป็นพืชคลุมดินมีสีช	มพูสดใส	ทุงแหง
น้ีนอกจากจะมีดอกพิงคมอสที่บานสะพรั่งเต็มทองทุงเหมือนพรมสีชมพูขนาดใหญในชวงเดือนพฤษภาคมไปถึง
ตนเดือนมิถุนายนของทุกปีแลว	ที่น่ีก็ยังรายลอมไปดวยภูเขาและน้ําตก	จึงทําใหที่น่ีเป็นอีกหน่ึงแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สวยงามและมีเสนหไมแพที่ใดในญี่ป ุน	ใหทานเก็บภามความงาม	ความประทับใจตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสู	สวนดอกไมคะมิยูเบทสึ	Kam	iyubetsu	Park	นําทานไปชม	สวนทิวลิป	ชมความงาม

ของดอกทิวลิปมากสีสัน	กวา	120	เฉดสี	ไมตํ่ ากวา	1,200,000	ดอกในฤดูใบไมผลิของทุกปี	ณ	บริเวณจุดกึ่งกลาง
ของแนวชายฝ่ังทะเลโอฮอคของ	ฮอกไกโด	ที่เรียงรายพรอมตอนรับการมาเยือนของนักทองเที่ยวจากแดนไกล
เป็นสวนที่สวยงามมากใหทานไดเก็บภามความงามตามอัธยาศัย	(ระยะเวลาดอกไมบาน/โรย	อาจมีการ
เปลีย่นแปลงได	ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ	บ.ไมสามารถคาดการณได	)
นําทานเดินทางสู	อาซาฮิคาวา	เพื่อนําทานเขาที่พัก	อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือทานสามารถไป

ชอปป้ิงที่	หางเอออนพลาซาได



ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เมืองอาซาฮิกาวามีขนาดใหญเป็นอันดับสองรองจากซัปโปโร	เมืองอาซาฮิกา
วาไดชื่อวาเป็นหลังคาของฮอกไกโดและเป็นเมืองที่หนาวที่สุดแหงหน่ึงของญีป ุ
นอีกดวย	สถานที่ทองเที่ยวในเมืองสวนใหญจึงเกี่ยวของกับความเย็น

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	หมูบานราเมน

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

เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองทาคิโนะอุเอะ	เน่ืองจากชวงกลางเดือน
พฤษภาคมจนถึงตนเดือนมิถุนายน	ดอกชิบะซากุระ(หรือที่คนไทยเรียกวาพิงค
มอส)ภายในสวน	จะพากันบานสะพรั่งสวยงามเปรียบเสมือนกับสวนน้ีถูกปู
ดวยพรมสีชมพู	สวนพิงคมอสของที่น่ีเริ่มตนมาจากตนกลาพิงคมอสที่มี
ปริมาณเพียง”ลังสมหน่ึงลัง”เทาน้ัน	วากันวาสวนทาคิโนะอุเอะแหงน้ีเป็นสวน
พิงคมอสมีขนาดใหญที่สุดและเกาแกที่สุดในประเทศญี่ป ุน

เป็นสวนดอกไมขนาดฝหยที่ขึน้ชื่อเรื่องดอกทิวลิป	และจะบานเต็มที่ปะมาณ
เดือนพฤษภาคม	ตั้งอยูในเมืองคามิยูเบ็ทสึ

	ที่พัก:	Smile	Hotel	Asahikawa	หรือระดับใกลเคียงกัน

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



อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

ชวงเชา	
นําทานเดินทางสู	เมืองโอตารุ	เมืองทาเจริญรุงเรืองในฐานะที่เป็นเมืองคาขายในชวงปลายศตวรรษที่	19	ถึง

20	เมืองทาเล็กๆที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก	ซึ่งมีรานขายของอยูตลอดสองขางทางดวยบรรยากาศโดย
รอบ	รวมถึงการตกแตงของบานเรือนน้ันสวนใหญไดถูกออกแบบเป็นตะวันตกเน่ืองจากในอดีต	เมืองโอตารุได
รับอิทธิพลมาจากการทําการคาระหวางประเทศญี่ป ุนเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ
นําทานเที่ยวชม	คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ	คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสนหชวนใหคนหา	ดวยความเป็น

เอกลักษณแหงวีถีชีวิต	2	ฝ่ังคลองที่ยังคงความเป็นญี่ป ุนแบบดั้งเดิม	คลองโอตารุสรางเพื่อใหเรือเล็กลําเลียง
สินคาจากทาเรือเอามาเก็บไวในโกดังที่อยูตามริมคลอง	เมื่อวิทยาการเจริญกาวหนาเรือใหญจึงเปลี่ยนไปเขาทา
ที่ใหญและขนสงเขาโกดัง	ไดงายขึน้	ตึกเกาเก็บสินคาริมคลองเหลาน้ี	จึงถูกดัดแปลงเป็นรานอาหารสไตลตางๆ
และพิพิธภัณฑ
นําทานเที่ยวชม	ชมเครื่องแกวโอตารุ	แหลงทําเครื่องแกวที่มีชื่อเสียงที่สุด	ชมความสวยงามของแกวหลาก

สีสันดังอยูในโลกของจินตนาการ	แหลงเครื่องแกวชื่อดังของโอตารุ	และยังมีเครื่องแกวหลากหลายใหทานชื่นชม
และเลือกซื้อได	เมืองน้ีมีชื่อเสียงในดาน	การทําเครื่องแกวตางๆ
นําทานชม	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	Otaru	Music	Box	Museum	ใหทานไดทองไปในดินแดนแหงเสียง

ดนตรีและบทกวี	ที่แสนออนหวาน	ชวนใหนาหลงใหล	ดวยกลองดนตรี	(MUSIC	BOX)	อันมากมายหลาก
หลายและงดงามที่จะทําใหทานผอนคลายอยางดีเยี่ยม	ทานจะไดชมกลองดนตรีมากมายหลายหลายแบบนา
รักๆ	เต็มไปหมดมากกวา	3,000แบบ	รวมถึงทานยังสามารถเลือกทํากลองดนตรีแบบที่ทานตองการไดดวย	ทาน
สามารถเลือกกลองใส	ตุกตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกัน	มีบริการนําเพลงกลองดนตรีทั้งเพลงญี่ป ุนและ
เพลงสากลมาอัดเป็นซีดีโปสการดสงไดโดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ	ใหทานไดสัมผัสและชื่นชมกลองดนตรีนารัก
มากมาย	ใหทานไดทํากลองดนตรีนารักๆในแบบที่ทานชื่นชอบดวยตัวทานเอง
ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ซัปโปโร	ระหวางทางนําทานไปชม	โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ	(ไมรวมการเขาชมการ

ผลิตดานใน)	แหลงผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	ตัวอาคารของโรงงานถูกสรางขึน้ในสไตลยุโรป
แวดลอมไปดวยสวนดอกไม	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย
นําทานไป	รานJoy	One	ดิวตรี้ฟรี	ใหทานเลือกซื้อของฝากราคาถูก	อาทิเชน	ขนม	เครื่อง	สําอาง	เครื่อง

ไฟฟา	ผลิตภัณฑจากน้ํามันมา	โฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ	ผลิตภัณฑแบรนด	4GF	หรือวิตามินบํารุงรางกาย
และยาของดร.โนงูจิ	ซึ่งเป็นนักวิจัยชื่อดังของชาวญี่ป ุน
หลังอาหารนําทานเดินทางเขาที่พักแรมพักผอนตามอัธยาศัย	หรือทานสามารถเดินไป	ชอปป้ิง	ยานซูซูกิ

โนะ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด	เมืองโอตารุเป็น
แหลงวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



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

เมืองซัปโปโร	เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็นอันดับ	5	ของญี่ป ุน	แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ีจะมี
การจัดเทศกาลน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็ง
ฝีมือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหไดเห็นกัน

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

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



(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง)

	รับประทานอาหารคํ่า	ที่	ภัตตาคาร	(บุฟเฟตขาปู	3	ชนิด	และ	BBQ	Yakiniku	ไมอั้น)
	ที่พัก:	Premia	Cabin	Sapporo	Hotel		หรือระดับใกลเคียงกัน

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

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

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
อิสระฟรีเดยทองเทีย่วตามอัธยาศัย	เต็มวันหรือทานสามารถไปชมและชิมอาหารทะเลสดๆที่ตลาดปลาโจ

ไกได
หมายเหตุ:	มีบริการรถและไกดไปตลาดปลาโจไก	กรณีทานประสงคไปตลาดปลา	กรุณาแจงกับไกดในวัน

แรกของการเดินทาง	เน่ืองจากรถมีที่น่ังกัดไมมีคาใชจายในการเดินทาง
ตลาดปลาโจไก	อิจิบะ	เป็นตลาดอาหารทะเลที่ใหญที่สุดในซัปโปโร	เป็นตลาดที่คึกคักและมากมายไปดวย

ของฝากของดีของซัป	โปโรและผลิตภัณฑจากทั่วฮอกไกโด	ทานสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ	ที่
ราน	ราคาไมแพง	ที่สั่งตรงมาจากที่ตางๆของออกไกโด	และทานสามารถซื้ออาหารทะเลและของฝากตางๆไดที่
น่ี	โดยทางรานจะทําแพ็คเก็จอยางดีไปสงที่โรงแรมของเชาวันเดินทางกลับ	(อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย	ให
ทานเลือกชิมอาหารทะเลสดๆ)	จนไดเวลานําทานมาสงที่โรงแรมและหรือ	JR	ทาวนเวอร	อิสระใหทานอิสระชอป
ป้ิง	หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่น	ๆ	ตามอัธยาศัยอาทิเชน
-	สวนโอโดริ	เป็นสวนที่ไดถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ	สามารถดูดนักทองเที่ยวทํา

รายไดใหแกฮอกไกโดมากมาย	มีหิมะที่งดงามและการแกะสลักน้ําแข็งที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวจากญี่ป ุน
และทั่วโลกไดมากกวา	2	ลานคน
-	อาคารเจอารทาวเวอร	(JR	TOWER)	เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร	ตั้งอยูติดกับสถานีเจอารซัปโปโร	เป็น

ทั้งหางสรรพสินคา	โรงแรม	โรงภาพยนตร	และศูนยอาหาร	มีราน	BIG	CAMERA	จําหนายกลองดิจิตอล,	เครื่อง
ใชไฟฟาและอิเล็คทรอนิคส,ราน100เยน,ราน	UNIQLO	ขายเสื้อผาแฟชั่นวัยรุน,ราน	MATSUMOTO	KIYOSHI
ขายยาและเครื่องสําอาง	อาคาร	JR	TOWER	มีจุดชมวิวตั้งอยูที่ชั้น	38	เรียกวา	T38	(Tower	Three	Eight)	ที่
ระดับ	ความสูง	160	เมตร	จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโป	โรไดกวางไกลสวยงามทั้งกลางวัน	กลางคืน	โดย
เฉพาะยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตั้งอยูกลางสวนโอโดริ	โดยมีแสงไฟ	จากกลุมตึก	ยานซูซูกิโนะ	สอง
สวางที่จุดกลางเมืองติด	ๆ	กันมีตึก	ESTA	ซึ่งที่ชั้น	10	เป็	น	ศูนยรวมรานราเมน	ซึ่งมีอยูประมาณ	10	ราน	ให
เลือกชิมอรอยไมแพตรอกราเมนในยาน	ซูซูกิโน	(ไมรวมตัว๋ขึ	้น	จุดชมวิวราคาประมาณ	700-1000	เยน)
-	ยานทานุกิโคจิ	(Tanuki	Koji)	เป็นยานชอปป้ิง	โดยสรางหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน	ยาว	1

กิโลเมตร(ประมาณ	7-8	บล็อก)	จนถึงแมน้ํา	Sosei	สองขางทางเต็มไปดวยรานคากวา	200	รานขายของที่ระลึก
ขนม	ของเลน	เครื่องสําอาง	ช็อคโกแลต	เสื้อผา	ขาวของเครื่องใชตางๆ	และรานอาหารใหเลือกรับประทาน
มากมาย
-	มิตซุยเอาทเล็ท	(Mitsui	Outlet)	เพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายแบรนดดังระดับโลก	และ

แบรนดญี่ป ุน	อาทิ	MK	MICHEL	KLEIN,	MORGAN,	ELLE,	CYNTHIA	ROWLEY,	DIFFUSIONE	TESSILE	ฯลฯ
เลือกซื้อกระเปาไฮไซ	BALLY,	PRADA,	GUCCI,	DIESEL,	TUMI,	GAP,	ARMANY	ฯลฯ	เลื	อกดูเครื่องประดับ



(อาหารเทีย่งและเย็นอิสระตามอัธยาศัย)
(ชื่อโรงแรมทีท่านพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง)	

วิธีเดินทาง
จากสถานี	Sapporo	Municipal	Subway	Toho	Line	Fukuzumi	Station	ประมาณ	19	นาทีโดยรถประจําทาง	ลง

ที่ปาย	“Inter-Village	Omagari”.
จากสถานี	Sapporo	Municipal	Subway	Tozai	Line	Oyachi	Station	ประมาณ	25	นาทีโดยรถประจําทาง	ลงที่

ปาย	“Mitsui	Outlet	Park	Entrance”
(เสารอาทิตยและวันหยุด)	จากบริเวณ	Tokyu-Ura	Boarding	Area	หนาสถานี	Sapporo	Station	ประมาณ	40

โดยรถประจําทางโดยตรง	ลงที่ปาย	“Mitsui	Outlet	Park	Entrance”

และนาฬิกาหรูอยาง	TAG	HEUER,	AGETE,	S.T.DUPONT,	TASAKI,	LONGINES	ฯลฯ	รองเทาแฟชั่น	HUSH
PUPPIES,	SCOTCH	GRAIN,	SKECHERS,	HOGAN	ฯลฯ	หรือเลือกซื้อสินคาสําหรับคุณหนู	AIGLE,	BANDAI
ASOBI,	HAKKA	KIDS,	และสินคาอื่นๆอีกมากมายในราคาลด	30-80%	ซึ่งภายในยังมีรานอาหาร	รานกาแฟ
สําหรับใหทานไดน่ังผอนคลายอีกดวย
(อาหารเทีย่งและเย็นอิสระตามอัธยาศัย)

	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)

	ที่พัก:	Premia	Cabin	Sapporo	Hotel		หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
ไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางสู	สนามบินนิวชิโตเสะ	เพื่อเช็คอินเตรียมเดินทางกลับ
09.55	น.	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยานดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสายการ	THAI	AIR	ASIA	X	 เทีย่วบินที่

XJ621	(มีบริการอาหารรอนและน้ําดื่มบนเครื่อง	)
16.30	น.	เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน



เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	30ทาน
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	7วันกอนการ

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.	บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทางรวมจํานวน	2

ขวด
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
19.กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทาน

ลูกคาและบริษทั	ฯ	และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
20.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทาง

บริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการใหบริการ



การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน	30	ทานขึน้ไป	กรณีไมถึง
-	ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา
-	หรือสงจอยนทัวรกับบริษทัที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน
-	หรือเลื่อน	หรือยกเลิกการออกเดินทาง	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง	10

วัน

การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ	15,000	บาท	สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง	20วัน
สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง	(*จะตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)

1.คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตนที่น่ังเป็นไป
ตามการจัดสรรของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่น่ังไดการอัพเกรดที่น่ัง	สามารถอัพเกรดไดเฉพาะ	Hot	Seat
สําหรับที่น่ังBusiness/Premium	ตัว๋กรุปทัวรไมสามารถอัพที่น่ังได
น่ัง	Hot	Seat	ราคา3,000	บาท/เที่ยวเป็นที่น่ังที่มีพื้นที่วางที่มากกวาที่น่ังมาตรฐาน	ดวยพื้นที่วางขาที่กวางเป็น

พิเศษ	มีพื้นที่พอที่จะสามารถยืดขาไดอยางเต็มที่
2.คาที่พักหองละ	2	ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา
3.คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.เจาหนาที่บริษทัฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระโหลดใตเครื่องที่สายการบิน	Thai	Air	Asia	X	กําหนดทานละไมเกิน	20	กิโลกรัม

สัมภาระถือขึน้เครื่องไมเกิน7กก.	และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียก
เก็บ
**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่ม	กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทาน้ันพรอมชําระ

คาน้ําหนัก**
-	ซื้อนําหนักเพิ่ม	5	กก.	ชําระเพิ่ม	600	บาท	/เพิ่ม10กก.	ชําระเพิ่ม	1,000	บาท
-	เพิ่ม20กก.	ชําระเพิ่ม	2,000	บาท
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาทคารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	500,000	บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม	ไมรวมประกันสุขภาพ	ทานสามารถสั่งซื้อ
ประกันสุขภาพเพิ่มได

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรีด	คาโทรศัพทเป็นตน
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คา	Vat	7%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
6.	คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม
7.	คาทิปไกดรวมคนขับรถ	ทานละ	3,500	เยนตอทริป	สําหรับกรุปที่มีหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในบริการ

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย(เอกสารทีจ่ะตองใชในการ
พิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะ
พํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	จะ
ตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง	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

หมายเหตุ	:รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สาย
การบิน	การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ป ุน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	โดยทางผูจัดจะปรับ
เปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก	เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม	การบริการของรถ
บัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศก
และคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง	อัตราคาบริการขางตนคํานวณ	จากอัตราแลกเปลี่ยน	100	เยน	เทากับ	30	บาท	กรณีอัตรา
แลกเปลี่ยนปรับสูงขึน้	บรัษทัฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิ่มขึน้
ประกาศสําคัญ	รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน	คาทัวรที่จายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบ

จายชําระขาด	และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง	ฉะน้ันหาก
ทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด	หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมือง
จากประเทศในรายการ	(ประเทศไทยและประเทศญี่ป ุน)	ทางผูจัด	ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ	รวมทั้งคาตัว๋
เครื่องบินใหแกทาน
สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง	(*จะตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธ

การออกและเขาเมืองทาน
กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา	หรือสงพรอมยอดคงเหลือ	

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชั่น	เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน	ขอ
คืนเงิน	ไดทุกกรณี		และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ
เขาประเทศที่ระบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น		รวมถึง	เมื่อ
ทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอมคณะถือวา
ทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


