


1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ -

2 ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ	-	ฮอกไกโด	-	โนโบริเบทสึ	-	จิโกกุดานิ	-
ภูเขาไฟโชวะชินซัง	-	ทะเลสาบโทยะ	หรือ	จุดชมวิวไซโล	-	สวนผลไม	-	ออน
เซน

NISEKO
HOTEL	หรือ
ระดับเดียวกัน

3 เมืองโอตารุ	-	คลองโอตารุ	-	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	-	พิพิธภัณฑเครื่องแกว
-	โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ	-	ทานูกิโคจิ	-	ยานซูซูกิโนะ

SMILE	HOTEL
PREMIUM
SAPPORO
หรือเทียบเทา

4 ศาลเจาฮอกไกโด	-	หอนาฬิกาซัปโปโร	-	สวนโอโดริ	-	ตลาดปลาโจไก	-	ตึก
รัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด	-	ดิวตี้ฟรี	-	มิตซุย

SMILE	HOTEL
PREMIUM
SAPPORO
หรือเทียบเทา

5 ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ	-	ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ -

3	พ.ย.	61	-	7	พ.ย.	61 ฿40,599 ฿40,599 ฿40,599 ฿11,500



(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ	6.50	ชั่วโมง)

คํ่า

20.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	อาคารผูโดยสารขาระหวางประเทศชั้น4	สนามบินสุวรรณภูมิ	ประตูทางเขา
หมายเลข	2	เคานเตอรเช็คอิน	D	สายการบินไทย	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัรอใหการตองรับ	พรอมทั้งแจก
เอกสารในการเดินทางและอํานวยความสะดวก
23.45	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินชิโตเซ	โดยสายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG670	(ใชระยะเวลาในการ

เดินทางประมาณ	6.50	ชัว่โมง)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เชา

08.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินชิโทเซ	(New	Chitose	Airport)	เกาะฮอกไกโด	(เวลาทีญ่ีป่ ุน	เร็วกวาเมือง
ไทย	2	ชัว่โมง)	ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร	และรับกระเปาสัมภาระ	***สําคัญมาก!!	ประเทศ
ญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝ าฝืนมีโทษปรับ
และจับ	***
นําทานเดินทางสู	เมืองโนโบริเบ็ตสึ	สถานตากอากาศและน้ําแรที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด	ซึ่งมีน้ํา

รอนที่แตกตางกัน	11	ชนิด	นับเป็นน้ํารอนที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุดของญี่ป ุน
นําทานชม	จิโกกุดานิ	หรือ	หุบเขานรก	ซึ่งเกิดจากภูเขาไฟที่ยังไมดับถูกปกคลุมไปดวยหมอกควันและกลิ่น

ของกัมมะถัน	ชมบอน้ําพุรอนและบอโคลนเดือดอันเป็นปรากฏการณทางธรรมชาติที่ยังคงอยู

บาย

รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตราคาร
นําทานชม	ภูเขาไฟโชวะชินซัน	(Showa	Shinzan)	เป็นภูเขาไฟที่เกิดขึน้ใหม	มีอายุนอยที่สุดในประเทศ

ญี่ป ุน	เกิดขึน้โดยการเกิดแผนดินไหวและกอตัวขึน้บนพื้นที่ราบทุงขาวสาลี	มีความชสูง	290	เมตร	ในระหวางปี
1943-1945	สมัยจักรรพรรดิโชวะ	ปัจจุบันยังคงมีควันกํามะถันลอยอยูเหนือปลองภูเขาไฟ	ภูเขาไฟแหงน้ีตั้งอยู
ใกลกับภูเขาไฟอุสุ
นําทานเดินทางสู	“สวนผลไม”	ใหทานสนุกสนานกับการเก็บแอปเป้ิลสดๆ	วากันวาแอปเป้ิลน้ันดีตอสุขภาพ

หากทาน	วันละ	1	ผล	รางกายจะแข็งแรงหางไกลโรคภัยไขเจ็บ	อีกทั้งยังดีตอผูที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง	ชวย
ใหรางกายผอนคลายหายเหน่ือย	และชวยปรับระบบยอยอาหารใหทํางานไดดีขึน้



(หากทานเดินทางตรงกับชวงทีห่มดฤดูกาลเก็บผลไม	ทางบริษทัขออนุญาตงดโปรแกรมทัวรสวน
ผลไม	และนําทานนัง่กระเชาไฟฟ าขึ้นสูยอดเขาอุซุแทน)
นําทานเดินทางสู	ซาอิโระ	ซึ่งเป็นจุดชมวิวหลักที่สามารถมองเห็นทะเลสาบโทยะและภูเขาไฟโชวะชินซันได

อยางชัดเจน

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าภายในโรงแรมทีพ่ัก
อิสระใหทานอาบน้ําแรรวมแบบญี่ป ุน	ออนเซน	ตามอัธยาศัย
พักที่	NISEKO	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

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

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

เป็นบอโคลนเดือดตามธรรมชาติ	อุดมไปดวยแรกํามะถันซึ่งเกิดจากความรอน
ใตดิน	บริเวณดานบนของผิวดินจะมีแรกํามะถันสีเหลืองเป็นจํานวนมาก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

เป็นภูเขาไฟที่เกิดขึน้ใหม	มีอายุนอยที่สุดในประเทศญี่ป ุน	เกิดขึน้โดยการเกิด
แผนดินไหวและกอตัวขึน้บนพื้นที่ราบทุงขาวสาลี	สูง	290	เมตร	ในปัจจุบันยัง
คงมีควันกํามะถันลอยอยูเหนือปลองภูเขาไฟ	ภูเขาไฟแหงน้ีตั้งอยูใกลกับ
ภูเขาไฟอุสุ	ซึ่งสามารถมองเห็นภูเขาไฟไดอยางชัดเจนจากจุดชมวิวภูเขาไฟอุสุ
โดยขึน้กระเชาอูสุซัน



***สําคัญมาก!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขา
ประเทศ	หากฝ าฝืนมีโทษปรับและจับ	***
**หากทานเดินทางตรงกับชวงที่หมดฤดูกาลเก็บผลไม	ทางบริษทัขออนุญาตงดโปรแกรมทัวรสวนผลไม	และ

นําทานน่ังกระเชาไฟฟาขึน้สูยอดเขาอุซุแทน**

เป็นจุดชมวิวที่สามารถชมทะเลสาบโทยะไดสวยที่สุด	เป็นทะเลสาบขนาดใหญ
รูปวงกลม	มีเสนรอบวงยาวประมาณ	40	กิโลเมตร	เกิดจากปากปลองภูเขาไฟ
จึงทําใหทะลสาบแหงน้ีเป็นรูปทรงกลม	มีเสนรอบวงยาวประมาณ	40
กิโลเมตร	ตั้งอยูระหวางทางของรถไฟสายซัปโปโร-ฮาโกดาเตะประมาณครึ่ง
ทาง	ซึ่งเป็นเขตของ	อุทยานแหงชาติชิโกสึ-โทยะ	ซึ่งนักทองเที่ยวตางใหความ
สนใจและนิดยมมาชมความสวยงามของทะเลสาบน้ีกันมากมาย	เก็บภาพได
มุมที่สวยงามที่สุด	บอกเลยวาคงหนีไมพน	จุดชมวิวไซโลแนนอน	จุดชม
ทิวทัศนที่กวางใหญของทะเลสาบโทยะแบบพาโนรามา	สามารถมองเห็นภูเขา
นอยใหญมากมาย

สามารถชมสวนผลไม	และเลือกซื้อ	ชิมความอรอย	หรือเก็บผลไมสดๆไดจาก
ตน

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	NISEKO	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

การแชน้ําแร	ธรรมชาติของทางโรงแรม	ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา	โรค
กระดูก	ฯลฯ	ใหทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม	ซึ่งจะแยก
สระชายและหญิง	การแชน้ําแรสระรวม	สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองโอตารุ	เมืองทาที่เจริญรุงเรืองในฐานะที่เป็นเมืองคาขายในชวงปลายศตวรรษที่	19

ถึง	20	และยังเป็นเมืองมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการทําเครื่องแกวที่สวยงาม
นําทานชม	คลองโอตารุ	สัญลักษณของเมืองโอตารุที่ไดรับความนิยมถายภาพ	มีฉากหลังเป็นหลังคาอาคาร

กออิฐแดงถือวาเป็นคลองที่เกิดจากการถมทะเล	ใชเป็นเสนทางขนถาย	สินคาจากเรือใหญ	ลงสูเรือขนถาย	แลว
นําสินคามาเก็บไวภายในโกดัง	แตภายหลังไดเลิกใชและถมคลองครึ่งหน่ึงทําเป็นถนนหลวงสาย	17	สวนที่เหลือ
ไวครึ่งหน่ึงก็ไดทําการปรับปรุงเป็นสถานที่ทองเที่ยว	ทั้งยังปรับปรุงทางเดินเลียบคลองดวยอิฐสีแดง
อิสระทาน	ถายรูปเป็นทีร่ะลึก	แลวอิสระใหทานเดินเลนชมเมืองโอตารุ	ตามอัธยาศัย	เชน	พิพิธภัณฑกลอง

ดนตรีและเครื่องแกว	ที่รวบรวมกลองดนตรีและเครื่องแกวอันงดงามและหายากไวมากมาย



อิสระทานสามารถเลือกซื้อและเลือกชมสินคาพื้นเมืองงานฝีมือตางๆ	อาทิเชน	ตุกตาแกว	ชาม	แกว	โคมไฟ
เพลิดเพลินไปกับรานขายกลองดนตรี	ซึ่งมีกลองดนตรีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ	โดยทานสามารถเลือกเพลง
ตาง	ๆ	ไดดวยตัวของทานเอง	รานขายเครื่องแกว	ที่มีตั้งแตกระดิ่งแกวอันจิว๋ไปจนถึงโคมระยา	รานขายขนมอบ
ตาง	ๆ	ที่ทานสามารถชิมตามใจชอบโดยเฉพาะราน	KITAKARO	ซึ่งมีขนมแบบอบจากเตาสด	ๆ	ใหม	ๆ	ใหอรอย
จนลืมอวนกันเลยทีเดียว

บาย

รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตราคาร
นําทานเดินทางสู	โรงงาน	ชอคโกแลต	ISHIYA	(ไมรวมคาเขาชม)	โรงงานชอคโกแลตที่ขึน้ชื่อของเมืองซัป

โปโร	โดยเฉพาะ	SHIROI	KOIBITO	ขนมสอดไสชอคโกแลตขาวที่เป็นที่นิยมทั่วทั้งเกาะ	ฮอกไกโด	และ	พิพิธ
ภัณฑชอคโกแลต	ชมถวยชามที่ใชสําหรับใสชอคโกแลตที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ	และเหลาของเลน
ยอนยุคที่ทําใหคุณ	ๆ	ตองแอบอมยิ้มอยูในใจ	และรูสึกเหมือนยอนเวลากลับไปในอดีตอีกครั้ง
แนะนําใหทาน	ชิมชา	หรือ	กาแฟรอน	ของที่น่ี	พรอมทั้งสั่งขนมเคกแสนอรอยราดดวยชอคโกแลตเขมขน	ใน

สวนที่เป็นคอฟฟ่ีชอฟ	บริเวณชั้น	2	ของอาคารทรงสไตลยุโรป	โดยมีวิวดานนอกเป็นสนามฟุตบอลของทีม
ฟุตบอลของเมืองน้ี	บรรยากาศเหมือนอยูในประเทศอังกฤษเลยทีเดียว
อิสระใหทานชอปป้ิงที่ยาน	ถนนทานูกิโคจิ	แหลงชอปป้ิงเกาแกที่สืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก	เหมาะสําหรับ

จับจายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโด	เป็นชุมชนรานคาประมาณ	200	รานคา	ทอดยาวกวา	1	กิโลเมตรตลอดทิศ
ตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร	เชื่อมตอกันดวยหลังคาโครงสรางที่รองรับทุกสภาพอากาศ	จึง
สามารถใชงานไดโดยไมตองกังวลถึงฝนหรือหิมะแสงแดดเป็นแหลงชอปป้ิงที่เต็มไปดวยความคึกคักมีชีวิตชีวา
อิสระทานเดินเลนชมเมืองที่	ยานซูซูกิโนะ	(Susukino)	ที่ยานกินดื่มที่ใหญที่สุดของเมืองซัปโปโร

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตราคาร
นําทานพักที่	SMILE	HOTEL	PREMIUM	SAPPORO	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด	เมืองโอตารุเป็น
แหลงวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา
น้ําในคลองใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับ
ขอบฟาก็จะสะทอนภาพออกมาเป็นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

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



โรงงานช็อคโกแลต	ISHIYA	(ไมรวมคาเขาชม)

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

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

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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร

	SMILE	HOTEL	PREMIUM	SAPPORO	หรือเทียบเทา

เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ศาลเจาฮอกไกโด	(Hokkaido	Shrine)	เป็นศาลเจาของศาสนาพุทธนิกายชินโตประจํา

เกาะฮอกไกโด	สรางขึน้ในปี	1871	ยุคเริ่มพัฒนาเกาะ	ไดอัญเชิญเทพมาประทับทั้งหมด	4	องค	จากศาลเจามี
พื้นที่เชื่อมตอกับสวนมารุยามะ	ในฤดูใบไมผลิเหมาะแกการชมดอกซากุระบาน	ในฤดูรอน	วันที่	14-16	มิถุนายน
ของทุกปี	จะจัดเทศกาล	Sapporo	Festival	หรือ	Sapporo	Matsuri	ซึ่งจะแหขบวนไปตามถนน
จากน้ันพาทานชม	หอนาฬิกาประจําเมือง	(CLOCK	TOWER)	เป็นหอนาฬิกาที่ดํารงอยูในฐานะสัญลักษณ



ของซัปโปโร	มีหนาปัดนาฬิกาทั้งสี่ดานที่ทําจากอเมริกา	ปัจจุบันถือเป็นหอนาฬิกาที่เกาแกที่สุดของญี่ป ุน	และ
เป็นสถานที่นักทองเที่ยวทั่วโลกรูจัก	และนิยมถายรูปเป็นที่ระลึก
นําทานเดินทางสูบริเวณ	สวนสาธารณะโอโดริ	(Odori	Promenade)	ซึ่งเป็นสวนหยอมขนาดใหญ	ตั้งอยูใจ

กลางเมืองซัปโปโร	มีความยามถึง	1.5	กิโลเมตร	บริเวณเกาะกลางมีสวนหยอมขนาดใหญ	และยังเป็นที่ตั้งของ
หอคอยสงสัญญาณซัปโปโร
นําทานเดินทางสู	ตลาดปลาโจไก	(Sappo-ro	Jogai	Market)	ประกอบดวยรานคา	และรานอาหารกวา	80

ราน	เรียงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร	เป็นหน่ึงในตลาดที่ใหญที่สุดของเมือง	รานคาตางๆ
จําหนายอาหารทะเล	เชน	ปู	หอยเมนทะเล	ไขปลาแซลมอน	ปลาหมึก	และหอยเชลล	ผลผลิตอื่น	ๆ	ในทองถิ่น
เชน	ขาวโพด	แตงโม	และมันฝรั่งตามฤดูกาล	ราคาก็เหมาะสม	อาหารทองถิ่นที่ขึน้ชื่อคือ	Donburi

บาย

อิสระอาหารเทีย่ง	เพื่อใหทานไดลิ้มรสชาติอาหารทะเลสดๆ	ทีต่ลาดปลาโจไก
นําทานชม	อดีตอาคารทีว่าการของฮอกไกโด	(ตึกอิฐแดง)	เป็นตึกสไตลนีโอบารอค	มีลักษณะพิเศษที่มี

หลังคายอดแหลมและกรอบหนาตางเป็นเอกลักษณ	เปรียบเสมือนอนุสาวรียการบุกเบิกของฮอกไกโด	ปัจจุบัน
ไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
นําทานสู	JTC	DUTY	FREE	ชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีตางๆ	ตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสู	MITSUI	OUTLET	PARK	เอาทเลทซึ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกในฮอกไกโด	เพียบพรอมดวย

สินคาสําหรับทุกคนตั้งแตแบรนดชั้นนําจากตางประเทศ	สินคาแฟชั่นหญิงชาย	และเด็ก	จนถึงอุปกรณกีฬาและ
กิจกรรมกลางแจงและสินคาทั่วไป	ประกอบดวยแบรนดดังถึง	130	แบรนด	นอกจากน้ีภายในหางยังมีศูนย
อาหารขนาดใหญที่จุได	650	ที่น่ัง	เชนเดียวกับ	Hokkaido	Ro-ko	Farm	Bridge	ซี่งเป็นพื้นที่ที่มีสินคาทองถิ่นและ
สินคาจากฟารม

คํ่า

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย	เพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิงของทาน
นําทานพักที่	SMILE	HOTEL	PREMIUM	SAPPORO	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ศาลเจาฮอกไกโด	เป็นศาลเจาของลัทธิชินโตที่มีอายุเกาแกถึง	140	ปีเชื่อกันวา
เป็นที่สถิตยของเทพเจาโยฮะชิระผูพิทักษฮอกไกโดมาตั้งแตยุคบุกเบิกดินแดน
น้ีจึงมีผูศรัทธาไปมนัสการมากตลอดปี	จากศาลเจามีพื้นที่เชื่อมตอกับสวนมารุ
ยามะ	ในฤดูใบไมผลิเหมาะแกการชมดอกซากุระบาน

หอนาฬิกาซัปโปโร	เป็นสถานที่ทองเที่ยวซึ่งเป็นอาคารที่สรางขึน้จากไม	ตั้งอยู
ในเขตจูโอ	เมืองซัปโปโร	ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกัน	เป็นอาคารทรง
ตะวันตกแหงหน่ึง	ในจํานวนนอยที่หลงเหลืออยูในเมืองน้ี	ทําใหรูจักในฐานะ
สัญลักษณของเมือง

สวนสาธารณะที่ตั้งอยูใจกลางถนนดวยความยาว	1.5	กิโลเมตร	สวนโอโดริ
เป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหน่ึงในญีป ุน	แตลักษณะทั่วไปจะดู
คลายกับเป็นเกาะกลางถนนขนาดใหญอันเป็นตัวแบงเขตเมืองออกเป็นฝ่ัง
เหนือและฝ่ังใต	ในชวงตนเดือนกุมภาพันธสวนแหงน้ีถูกใชเป็นหน่ึงในสถานที่
จัดแสดงผลงานแกะสลักน้ําแข็งจากฝีมือชางแกะสลักจากทั่วโลก



อิสระอาหารเที่ยง	เพื่อใหทานไดลิ้มรสชาติอาหารทะเลสดๆ	ที่ตลาดปลาโจไก
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ตลาดกลางขายสงเมืองซัปโปโร”	ของซัปโปโร	เป็นตลาดที่ไดรับความนิยมซึ่ง
สามารถลองลิ้มชิมรสขาวหนาอาหารทะเล	หรือซูชิที่ใชอาหารทะเลสดๆ	ที่เพิ่ง
ซื้อมาในตอนเชาจากสถานที่ตางๆ	ในฮอกไกโดอยางเต็มที่	ปูที่เรียงรายอยู
หนารานไดรับความนิยมที่สุดเพื่อเป็นของฝากจากทะเล	ขอเชิญดื่มดํ่ าไปกับ
ความอรอยที่มีเฉพาะในตลาดเทาน้ัน

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

ซื้อสินคาปลอดภาษี	DUTY	FREE	แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย	เชน
นาฬิกา	แวนตา	เครื่องสําอาง	กระเปา	กลองถายรูป	และสินคาแบรนดอื่นๆ	อีก
มากมาย

เป็นเอาทเลทที่ใหญเป็นอันดับ	3	ของเอาทเลททั้งหมดของ	Mitsui	ในญี่ป ุน	มี
รานคา	171	รานรวมถึงรานที่เปิดเป็นครั้งแรกที่ญี่ป ุน	21	ราน	รวมสินคา
แบรนดดังระดับโลกและแบรนดญี่ป ุนในราคาลด	30-50%เสมอ

	SMILE	HOTEL	PREMIUM	SAPPORO	หรือเทียบเทา

เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสู	สนามบินชิโทเซ	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
10.30	น.	ออกเดินทางจากเมืองซัปโปโร	กลับกรุงเทพฯ	โดยสายบินไทย	เที่ยวบินที่	TG671	(ใชระยะเวลาใน

การเดินทางประมาณ	8.30	ชัว่โมง)	*บริการอาหารรอน	และเครื่องดื่มบนเครื่อง

บาย

15.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ



*บริการอาหารรอน	และเครื่องดื่มบนเครื่อง*

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทาง	30	ทานขึน้ไป	ถาจํานวนผูเดินทางไมครบตามจํานวนดังกลาว	ทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคา	หรือยกเลิกการเดินทาง	
กรณีทานมีการเดินทางดวยตัว๋เครื่องบินภายในประเทศตองรบกวนแจงใหกับเราทราบ	ณ	วันที่จองทัวร	หากไมมี

การแจงเรื่องไว	จะไมสามารถเรียกรองคาเสียหายที่เกิดขึน้จากตัว๋เครื่องบินดังกลาวได
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีสนามบินทุกแหง	และภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิ่ม	หากสายการบินปรับขึน้กอนวันเดินทาง
หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร	ตัว๋เครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไดใช	ไมสามารถนํามาขอคืนเงินได	
บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจากการ

โจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พักทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
สภาพการจราจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ป ุน	หรือวันเสาร-อาทิตย	รถอาจจะติด	อาจทําให

เวลาในการทองเที่ยวและชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง	โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศกและคนขับรถในการบริหาร
เวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรมตามที่เรียน
เสนอ
การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุนตามกฎหมายของสามารถใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	ในวันน้ันๆ	มิอาจเพิ่มเวลา

ได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสมทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทาง
น้ันๆ	เป็นหลักจึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง		
คาบริการที่ทานชําระกับทางบริษทัฯ	เป็นการชําระแบบเหมาขาด	และทางบริษทัฯไดชําระใหกับบริษทัฯ	ตัวแทน

แตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน	ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุ
ไว	ทานจะขอคืนคาบริการไมได	
หากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง	ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได	คณะทัวรทานอื่นๆ

รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน	ณ	สนามบินได	จําเป็นตองออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว	แตทางตัวแทน
บริษทัฯ	จะทําหนาที่ประสานงานและเจาหนาที่จะทําการติดตอชวยเหลือทานเป็นระยะ
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ	ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย	เชน	การยกเลิกหรือลาชาของ

สายการบิน,	อุบัติเหตุ,	ภัยธรรมชาติ,	การนัดหยุดงาน,	การจลาจล	หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตาง	ๆ	ที่เกิดเหนือ
อํานาจควบคุมของบริษทั
บริษทัฯ	จะทําหนาที่เป็นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน,	โรงแรมหรือบริษทัขนสงเมื่อเกิดการ

สูญหายของ	สัมภาระระหวางการเดินทาง	แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาว	
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม	และสถานการณตางๆ	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะ

ยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย	รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเป็นสําคัญ
เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง	ๆ

แลว
	

กรุณาจองทัวรลวงหนากอนการเดินทาง	พรอมชําระมัดจําทานละ	20,000	บาท	ภายใน	48	ชัว่โมง	หลังจาก
สงเอกสารจองทัวร
สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	มิฉะนัน้ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

และไมคืนคามัดจําทัวร	เน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบิน
หากทานที่ตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่	กอนออก

บัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายที่เกิด
ขึน้
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	น่ังรถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไมสะดวก

ในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
	



ตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ตามเสนทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม	(ชั้นทัศนาจร)	รวมทั้งคาภาษีสนามบินทุก
แหงตามรายการทัวร	และคาธรรมเนียมน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บ	
คาอาหาร,	คาเขาชม	และคายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ไดระบุไวในรายการ
โรงแรมที่พักตามระบุไวในรายการ	หรือในระดับเดียวกัน	(พักหองละ	2	ทาน	เทาน้ัน	!!)
เน่ืองจากโรงแรมอยูในตัวเมือง	ติดแหลงชอปป้ิง	หองจะมีขนาดเล็ก	จึงไมสามารถเสริมเตียงได
	**ในกรณีทีท่านมีผูเดินทาง	3	ทาน	และจองหองพักแบบ	TRIPLE	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักให

ตามความเหมาะสมตอไป	หรืออาจมีการจัดหองพักใหพักรวมกับคณะผูเดินทาง	กรณีตองการพักเดีย่วมี
คาใชจายเพิม่เติม	ทานละ	10,900	บาท	**
คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง	วงเงิน	1,000,000	บาท	(กรณีเสียชีวิต)	วงเงิน	500,000	บาท	(คารักษา

พยาบาล)	**	ไมรวมประกันสุขภาพ	**

คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาเครื่องดื่มในหองพัก	เป็นตน
คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหาร	นอกเหนือจากที่บริษทัจัดให	ในรายการทัวร
คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
คาทําหนังสือเดินทาง	/	ตอหนาเลมหนังสือเดินทาง
คาเปลี่ยนแปลงตัว๋เครื่องบิน	สําหรับผูที่ไปและ/หรือกลับ	ไมพรอมพรอมคณะ	(สอบถามคาใชจายกับเจาหนาที่)
คาธรรมเนียมในกรณีกระเปาสัมภาระมีน้ําหนักเกินกวาที่ทางสายการบินกําหนด	หรือมีขนาดใหญเกินกวาขนาด

มาตรฐาน
คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง	(เน่ืองจากทางญี่ป ุนไดประกาศ

ยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน)
คาธรรมเนียมทิปไกดและคนขับรถ	1,500	บาท/ทาน		ตลอดการเดินทาง	(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแต

ความพึงพอใจของทาน)

เอกสารทีลู่กคาตองเตรียมไปวันเดินทาง

จากการที่รัฐบาลญี่ป ุน	ประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศ	ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่	1	กรกฎาคม	2556	ผูที่จะเขา
ประเทศไดน้ัน	จะตองผานการพิจารณาจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองกอนจึงจะสามารถเขาประเทศได	(เชนเดียว
กับผูที่ยื่นขอวีซากับทางสถานทูตฯ)	ทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงคในการเขาประเทศ
หรือขอตรวจเอกสารที่นํามา	เชน	ตัว๋เครื่องบินขากลับ	หรือเอกสารอื่นๆ	สําหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะตองใชใน
การพิจารณาไดแก
(1)		ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯ	เตรียมให)
(2)		สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด	บัตร

เครดิต)	
(3)		ชื่อ-ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	เชน	โรงแรมที่พัก	(ทางบริษทัฯ	เตรียมให)	
(4)		กําหนดการเดินทาง	ในชวงระยะเวลาที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯ	เตรียมให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน			(สําหรับกรณีการเขาประเทศดวยมาตรการยกเวนวีซา)

(1)		หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูอยางนอย	6	เดือน
(2)		กิจกรรมใด	ๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	แลเขาขายคุณสมบัติการพํานัก

ระยะสั้น
(3)		ในขั้นตอนของการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
(4)		เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไมเขาขาย	คุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
	



*	ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ	โปรดแจงใหบริษทัฯทราบในวันจองทัวร	*
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
**	ปล.	ไมมีราคาเด็ก	เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ	**
**ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถและมัคคุเทศกทองถิ่น	(ถามี)	ทานละ	1,500	บาท	ตอทริป	ตอลูกคาผู

เดินทาง	1	ทาน	ทั้งน้ีรวมไปถึงเด็ก	ยกเวนเด็กอายุไมเกิน	2	ปี	(Infant)	ณ	วันเดินทางกลับ	(ขออนุญาตเก็บทริปที่
สนามบินในวันเช็คอิน)
บริษทัขอสงวนสิทธิ	์อัตราน้ีเฉพาะนักทองเทีย่ว	ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทานัน้	กรณีถือ

หนังสือเดินทางตางประเทศ	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิม่จากราคาทัวร	ทานละ
100	USD.	หรือ	(เป็นเงินไทยประมาณ	3200	บาท)
บริษทัขอสงวนสิทธิ	์:	รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,

การเมือง,	สายการบิน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของ
ประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	อาทิเชน	เริ่มงาน	08.00	น.	ถึงเวลา	20.00	น.	(ตองถึงโรงแรม
เรียบรอยแลว)	การใหบริการในแตละวัน	ไมสามารถเพิ่มเวลาการใชรถบัสได	ทั้งน้ีมัคคุเทศกและพนักงานขับรถจะ
เป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	ขึน้อยูกับสภาพการจราจร	ณ	วันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก
ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ	พรอมกัน	หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ	ทานจะ
ตองชําคาใชจายสวนตางที่สายการบินและบริษทัทัวรเรียกเก็บ	และการจัดลําดับที่น่ัง	ทางสายการบินจะเป็นผู
กําหนด	ซึ่งทางบริษทัไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

หมายเหตุ	:

1.				บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	5	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	30	ทาน
ในกรณีน้ีบริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
2.				บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสีย	หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน,	ภัยธรรมชาติ,	การจลาจลตางๆ	เป็นตน
3.				กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ
ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
4.				หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ ากวา	6	เดือน	

***	ขอความกรุณาทุกทานอานและศึกษาขอมูลทัง้หมดกอนการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจ
ทีต่รงกันระหวางทานและบริษทัฯ	***
	

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่	และหากเป็นกรณีการเดินทางทีบ่ริษทัฯตองทําการวางกา
รันตีคามัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	และหรือเทีย่วบินเหมาลํา	CHARTER	FILGHT	หรือ	EX-TRA
FLIGHT	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคา
ทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน	ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี	และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และใน
ตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืน
คาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	รวมถึง	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


