


1 สนามบินดอนเมือง -

2 สนามบินชิโตเซะ	-	เมืองฟูราโน	-	โทมิตะฟารม	-	สวนชิคิไซโนะโอกะ	-	เขา
ซีเรบุ	เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ	-	บอน้ําสีฟาเมืองบิเอะ	-	อาซาฮิคาวา	-	อิออน
มอลล	อาซาฮิคาวา

SMILE
ASAHIKAWA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองโอตารุ	-	คลองโอตารุ	-	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	-	พิพิธภัณฑเครื่องแกว	-
คิตตี้	คาเฟ 	-	มิตซุยเอาทเล็ต	ฮอกไกโด	-	ดิวตี้ฟรีประเทศญี่ป ุน	-	ดิวตี้ฟรี	-
รานสินคามือสองในญี่ป ุน	-	โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ	-	ทานูกิโคจิ	-	ขาปูยักษ

QUINN
TESSA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา	

4 อิสระทองเที่ยว	เมืองซัปโปโร	ฮอกไกโด
QUINN
TESSA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา	

5 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินดอนเมือง -

3	ส.ค.	61	-	7	ส.ค.	61 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿8,900

5	ส.ค.	61	-	9	ส.ค.	61 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿8,900

7	ส.ค.	61	-	11	ส.ค.	61 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿8,900

8	ส.ค.	61	-	12	ส.ค.	61 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿8,900

11	ส.ค.	61	-	15	ส.ค.	61 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿8,900

15	ส.ค.	61	-	19	ส.ค.	61 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿8,900

16	ส.ค.	61	-	20	ส.ค.	61 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿8,900

17	ส.ค.	61	-	21	ส.ค.	61 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿8,900

18	ส.ค.	61	-	22	ส.ค.	61 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿8,900

19	ส.ค.	61	-	23	ส.ค.	61 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿8,900

22	ส.ค.	61	-	26	ส.ค.	61 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿8,900

23	ส.ค.	61	-	27	ส.ค.	61 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿8,900

25	ส.ค.	61	-	29	ส.ค.	61 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿8,900

27	ส.ค.	61	-	31	ส.ค.	61 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿8,900

29	ส.ค.	61	-	2	ก.ย.	61 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿8,900

31	ส.ค.	61	-	4	ก.ย.	61 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿8,900



(บริการอาหารรอน	พรอมเครื่องดื่ม	บนเครื่อง)

คํ่า

20.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินนานาชาติดอนเมือง	ชั้น	3	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	เคานเตอร
สายการบิน	AIR	ASIA	X	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
23.55	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินชิโตเช	เกาะฮอกไกโด	ณ	ประเทศญี่ป ุน	เทีย่วบินที	่XJ620	(บริการ

อาหารรอน	พรอมเครื่องดื่ม	บนเครื่อง)

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

เชา

08.20	น.	เดินทางถึง	สนามบินชิโตเซะ	เกาะฮอกไกโด	ประเทศญี่ป ุน	หลังจากผานขั้นตอนศุลกากร
เรียบรอยแลว
นําทานเดินทางสู	เมืองฟูราโน
นําทานเขาชม	ฟารมโทมิตะ	(Farm	Tomita)	เป็นจุดชมดอกลาเวนเดอรที่ดีที่สุด	มีวิวทิวทัศที่สวยงามจาก

ฉากหลังเป็นภูเขาโทกะชิ	ใกลๆกับทุงดอกไมยังมีรานกาแฟ	รานคาจําหนายผลิตภัณฑจากลาเวนเดอรอีกดวย
อาทิ	ซอฟทครีมลาเวนเดอร	พุดดิ้งลาเวนเดอร	เครื่องดื่มซาๆ	อยางโซดาลาเวนเดอรและอีกมากมาย	นอกจาก
จะมีชื่อเสียงเรื่องการปลูกลาเวนเดอรแลว	ฟารมโทมิตะยังมีการพัฒนาดอกไมอีกหลากสายพันธุใหผลิดอกออก
ใบและสีสันที่สวยสดงดงาม	ดังจะเห็นไดจากทุงดอกไม	7	สี	หรือ	ทุงอิโรโดริ	ที่มีทั้งสีมวง	สีขาว	สีแดง	สีสม
สีชมพู	ฯลฯ	งดงามดั่งสายรุงเลยทีเดียว
จากน้ันเดินทางสู	สวนชิคิไซโนะโอกะ	(Shikisai	no	oka)	สวนดอกไมสุดสวยแหงเมืองบิเอะ	ที่สวนแหงน้ี

มีชื่อเรียกอีกอยางวา	เนินสี่ฤดู	เน่ืองจากมีดอกไมหลากหลายสายพันธุจัดเรียงสลับสีกันอยางสวยงาม	และดูได
ตลอดทุกฤดูกาลน่ันเอง	สวนดอกไม	ขนาดใหญมีพื้นที่	7	เฮคเตอร	ในชวงฤดูรอนเต็มไปดวยดอกไมที่บานสะพรั่ง
อิสระใหทานชมและเก็บภาพความสวยงามของดอกไมนานาพรรณตามอัธยาศัย	ณ	สวนแหงน้ีทานสามารถ

เลือกเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมตางๆ	เชน	การน่ังรถ	Norokko	(รถลากทีถู่กลากโดยรถแทร็คเตอร)	น่ังรถ
กอลฟสําหรับ	4	ทาน	หรือจะเลือกเลนรถ	ATV	ก็ได	(ราคาเครื่องเลนไมรวมอยูในราคาทัวร	มีคาใชจาย
เพิม่เติมประมาณ	500-2000	เยน)



บาย

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู	เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ�Zerubu	no	Oka�ซึ่งเต็มไปดวยดอกไมสีสันสดใสไมวาจะเป็น

ดอกซัลเวีย	ดอกพิทูเนีย	หรือดอกแมรรี่โกลด	ทําใหมีชื่อเรียกวา	งานผาลายดอกไม	อิสระใหทานชมความ
สวยงามตามอัธยาศัย	หรือสามารถเสียคาบริการเพิ่มเพื่อใชบริการรถชมวิวได	(มีคาใชจายเพิม่เติม	ไมรวม
คาทัวร)
นําเดินทางสู	สระอะโออิเคะ	(Aoiike)	หรือ	บอน้ําสีฟ า	(Blue	Pond)	ตั้งอยูฝ่ังซายของแมน้ํา	Bieigawa	ทาง

ทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองบิเอะ	ตั้งชื่อตามสีของน้ําที่เกิดจากแรธาตุตามธรรมชาติ	โดยเพิ่งเกิดขึน้จากการ
กั้นเขื่อนเพื่อปองกันไมใหโคลนภูเขาไฟ	Tokachi	ที่ปะทุขึน้เมื่อปี	1988	ไหลเขาสูเมือง
ไฮไลท!!!	ชมน้ําสีฟ าทีส่ดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติทัว่ไป	และตอไมสูงจํานวนมากทีส่ะทอน

ใหเห็นความใสแปลกตาทีแ่สนพิเศษของน้ําในบอ
นําทานเดินทางสู	เมืองอาซาฮิคาวา	เป็นเมืองใหญอันดับ	2	ของเกาะฮอกไกโด	อยูทางตอนกลางของเกาะได

ชื่อวาหนาวเย็นที่สุดในฤดูหนาว	ของประเทศญี่ป ุน
นําทานชอปป้ิง	ณ	อิออน	ทาวน	(ตรงขามโรงแรม)	หางสรรพสินคาขนาดใหญของฮาซาฮิกาวา
อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝาก	ของที่ระลึกกัน	อาทิ	ขนมโมจิ	เบนโตะ	ผลไม	และขนมขึน้ชื่อของญี่ป ุน	อยาง

คิทแคท	สามารถหาซื้อไดที่น่ีเชนกัน

คํ่า

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย	ณ	อิออน	ทาวน
ที่พัก	SMILE	ASAHIKAWA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

มีภูมิทัศนแบบชนบทที่งดงาม	ในเดือนกรกฎาคมเป็นชวงเวลาที่ดีที่สุดในการ
ชมทุงดอกลาเวนเดอร	และในชวงฤดูหนาวเมืองแหงน้ีจะเปลี่ยนเป็นที่นิยม
สําหรับเลนสกี

มีวิวทิวทัศนที่สวยงามจากฉากหลังเป็นภูเขาโทกะชิ	ซึ่งเปิดใหเขาชมฟรีอยาง
อิสระ	ใกลๆกับทุงดอกไมยังมีรานกาแฟ	รานคาจําหนายผลิตภัณฑจาก
ลาเวนเดอรอีกดวย



อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย	ณ	อิออน	ทาวน

เป็นสวนดอกไม	4	ฤดู	ที่มีดอกไมหลากหลายชนิดรวมถึงดอกลาเวนเดอร	และ
มีหุนฟางขนาดใหญชื่อโรลคุงและโรลจังเป็นสัญลักษณของสวน	)	สวนดอกไม
สุดสวยแหงเมืองบิเอ	ที่สวนแหงน้ีมีชื่อเรียกอีกอยางวาเนินสี่ฤดู	เน่ืองจากมีด
อกไมหลากหลายสายพันธุจัดเรียงสลับสีกันอยางสวยงาม	และดูไดตลอดทุก
ฤดูกาลน่ันเอง	สวนดอกไม	ขนาดใหญมีพื้นที่	7	เฮคเตอร	ในชวงฤดูรอนเต็มไป
ดวยดอกไมที่บานสะพรั่ง	ใหทานไดเพลินเพลินกับการชมและเก็บภาพความ
สวยงามของดอกไมนานาพรรณตามอัธยาศัย	ณ	สวนแหงน้ีทานสามารถเลือก
เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมตางๆ	เชน	การน่ังรถ	NOROKKO	(รถลากที่ถูกลาก
โดยรถแทร็คเตอร)	น่ังรถกอลฟสําหรับ	4	ทาน	หรือจะเลือกเลนรถ	ATV	ก็ได

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

เนินเขาซีเรบุ	ซึ่งจะเต็มไปดวยดอกไม	อิสระใหทาน	ไดเพลิดเพลินเดินชมความ
งามของทุงดอกไมและถายรูปตามอัธยาศัย	สามารถชม	เนินสี่ฤดู	(SHIKISAI
NO	OKA)	เนินเขากวางใหญที่มีดอกไมนานาพันธุนับ	10	ชนิดปลูกเรียงราย
สลับสีกันเป็นแนวยาว	ใหทานไดเดินลัดเลาะตามทุงถายรูป	และชมความงาม
ของแหงสีสันของดอกไมที่ไกลสุดลูกตา

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เพิ่งเริ่มมีชื่อเสียงไดไมนานของฮอกไกโด	ตั้งอยู
ใจกลางเมืองบิเอะ	มีน้ําสีฟาที่สดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติทั่วไป	และตอ
ไมสูงจํานวนมากที่สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน้ําในบอ

เมืองอาซาฮิกาวามีขนาดใหญเป็นอันดับสองรองจากซัปโปโร	เมืองอาซาฮิกา
วาไดชื่อวาเป็นหลังคาของฮอกไกโดและเป็นเมืองที่หนาวที่สุดแหงหน่ึงของญีป ุ
นอีกดวย	สถานที่ทองเที่ยวในเมืองสวนใหญจึงเกี่ยวของกับความเย็น

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

	SMILE	ASAHIKAWA	HOTEL	หรือเทียบเทา



เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองโอตารุ	โอตารุเป็นเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร	และบางสวนของเมืองตั้งอยูบนที่

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

ใชสําหรับเป็นเสนทางการขนถายสินคามาเก็บไวที่โกดัง	แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองครึ่งหน่ึงเพื่อ
ทําถนนหลวงสาย	17	แลวเหลืออีครึ่งหน่ึงไวเป็นสถานที่ทองเที่ยว	มีการสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดงเป็น
ทางเดินเทากวางประมาณ	2	เมตร
นําทานเดินชม	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเป็น
!!!ไฮไลท	หน่ึงในรานคาทีใ่หญทีสุ่ดของพิพิธภัณฑกลองดนตรีในญีป่ ุน	โดยตัวอาคารมีความเกาแก

สวยงาม	และถือเป็นอีกหน่ึงในสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรเมือง
นําทานชม	โรงเป าแกวคิตาอิชิ	ตั้งอยูในเมืองโอตารุ	เมืองที่มีชื่อเสียงทางดานการเป าแกวมายาวนาน	โดย

ในอดีตน้ันจุดประสงคของการเป าแกวเพื่อใชเป็นทุนใหเรือ	แตปัจจุบันน้ีเปาหมายของการเป าแกวเพื่อใชเป็น
ของใชหรือของที่ระลึกแทน	ซึ่งโรงเป าแกวคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเกาแกที่สุดของเมือง	โดยกอตั้งขึน้
ตั้งแตปี	1901	ทามกลางโรงเป าแกวที่มีอยูมากมาย	และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแหงน้ีก็คือโคม
ไฟแกวและลูกบอลแกวน่ันเอง	นอกจากน้ียังมีสอนวิธีการเป าแกวใหกับนักทองเที่ยวดวย
นําทานเดินทางสู	รานกาแฟ	ฮัลโหล	คิตตี้	เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ	ของตัวการตูนแมวชื่อดัง	คิตตี้
อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานสู	มิตชุยเอาเลตท	เป็นแหลงชอปป้ิงที่มีพื้นที่ขนาดใหญแหงแรกของฮอกไกโด	มีสินคา

แบรนดตางๆ	จําหนายเสื้อผาผูหญิง	ผูชาย	เด็ก	กระเปา	รองเทา	และมีรานอาหารใหเลือกมากมายอิสระใหทาน
เลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย
นําทานสู	ดิวตี้ฟรี	อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี	ทั้ง	เสื้อผา	น้ําหอม	ตางๆ	ตามอัธยาศัย

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําทานชอปป้ิง	ณ	รานสินคามือสอง	ภายในรานจะมีจําหนายสินคาสภาพดี	อาทิ	กระเปา	นาฬิกา	รองเทา

และขาวของเครื่องใชตางๆ	ภายในบาน	เครื่องจามชาม	ชุดกาแฟ	ซึ่งสวนใหญ	เป็นสินคาที่ผลิตและจําหนายใน
ประเทศญี่ป ุน
นําทานสู	โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ	(Shiroi	Koibito	Park)	เป็นโรงงานของบริษทั	Ishiya	บริษทั

ช็อกโกแลตของทองถิ่น	ผลิตภัณฑที่ขึน้ชื่อของบริษทั	คือ	คุกกี้	Shiroi	Koibio	ของฝากที่นิยมของฮอกไกโด	ภายใน
บริเวณโรงงานประกอบดวย	รานคา	รานกาแฟ	รานอาหาร	และพิพิธภัณฑโรงงานช็อกโกแลตพรอมจําหนาย
ช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบ	ซึ่งผูเขาชมสามารถสังเกตกระบวนการผลิตคุกกี้	หรือเขารวมกิจกรรมเวิรคชอป
ทําคุกกี้ดวยตนเอง
นอกจากน้ียังมี	สนาม	Shiroi	Koibito	Park	สนามฟุตบอลที่เคยเป็นสถานที่แขงขันฟุตบอลทองถิ่น	J-League

อีกดวย
อิสระใหทาน	ถายรูป	และเลือกซื้อขนม	ช็อกโกแลตเป็นของฝากกันตามอัธยาศัย
จากน้ันอิสระชอปป้ิง	ถนนทานุกิโคจิ	เป็นยานการคาเกาแกของเมืองซัปโปโร	โดยมีพื้นที่ทั้งหมด	7	บล็อก

ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลงรวมรานคาตางๆ	อยางรานขายกิโมโน	เครื่องดนตรี	วิดีโอ	โรงภาพยนตรแลว
ยังมีรานอาหารมากมาย	ทั้งยังเป็นศูนยรวมของเหลาวัยรุนดวย	เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร	และตูหนีบตุกตา
มากมาย	รอนดองกี	ราน	100	เยน	นอกจากน้ันที่น่ียังมีการตกแตงบนหลังคาดวยตุกตาทานุกิขนาดใหญ

คํ่า



รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	บริการทานดวยบุฟเฟ ตชาบู+ขาปู
ที่พัก	QUINN	TESSA	HOTEL	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

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

รานกาแฟ	ฮัลโหล	คิตตี้	เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ	ของตัวการตูนแมว
ชื่อดัง	คิตตี้	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย

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



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

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

รานสินคามือสอง	ภายในรานจะมีจําหนายสินคาสภาพดี	อาทิ	กระเปา	นาฬิกา
รองเทา	และขาวของเครื่องใชตางๆ	ภายในบาน	เครื่องจามชาม	ชุดกาแฟ	ซึ่ง
สวนใหญ	เป็นสินคาที่ผลิตและจําหนายในประเทศญี่ป ุน	อิสระใหทานเลือกซื้อ
สินคาตามอัธยาศัย

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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	บริการทานดวยบุฟเฟตชาบู+ขาปู

	QUINN	TESSA	HOTEL	หรือเทียบเทา	

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



อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

หมายเหตุ!!!	ในวันที่ปลอยอิสระตามอัธยาศัย	ไกดจะพาทานเดินทางไปเที่ยว	ณ	สถานที่น้ันๆ	โดยอาจจะเดิน
ทางโดยรถไฟ	รถใตดิน	หรือรถบัส	โดยแตละทานจะออกคาใชจายในสวนของคาเดินทาง	และคาเขาสถานที่ดวย
ตัวทานเอง	**ไมมีรถบัสบริการ**
**อิสระรับประทานอาหาร	กลางวัน	และ	เย็น	ตามอัธยาศัย**

เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ทานสามารถอิสระทองเทีย่วไดตามอัธยาศัย	หรือ	ไกดนําทานเยีย่มชมภายในตัวเมือง
ทานสามารถนัง่รถรางชมเมืองซัปโปโระ	ดวยตัวเอง	แหลงทองเทีย่วทีน่าสนใจ	สามารถเลือก

เทีย่วไดใน	1	วัน

-	ตึกรัฐบาลเกา	-	ชอปป้ิงสึสึกิโนะ	-	ตลาดปลายามเชา
-	หอนาฬิกา	-	ชอปป้ิง	JR	TOWER	-	สวนสัตวมารุยามะ
-	โรงงานเบียรซัปโปโระ	-	รานรอยเยน	-	จุดชมวิวบนเขาโอคุระ
-	สวนโอโดริ	-	โรงงานซ็อกโกแลต	-	สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ
-	หอคอย	ทีวีทาวเวอร	-	ตรอกราเมน	-	ภูเขาโมอิวะ

บาย

**อิสระรับประทานอาหาร	กลางวัน	และ	เย็น	ตามอัธยาศัย**
ที่พัก	QUINN	TESSA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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)

	QUINN	TESSA	HOTEL	หรือเทียบเทา	



เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบิน
10.00	น.	เหินฟาสู	เมืองไทย	โดย	สายการบินแอรเอเซีย	เที่ยวบินที่	XJ621

บาย

15.50	น.	เดินทางถึง	เมืองไทย	พรอมกับความประทับใจเต็มเป่ียม

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

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



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและ
บริษทั
1.				บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทาง	หรือปรับราคาคาบริการขึน้	ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	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.				เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	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	วันกอนการ
เดินทาง	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	4	ของการเดินทาง	รวม
จํานวน	3	ขวด
15.				การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	ในวัน
น้ันๆ	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการ
จราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดิน
ทาง
	

«				มัดจําทานละ	15,000	บาท	ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง	3	วัน		กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทาง
ภายใน	20	วัน	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน	
«				สวนที่เหลือ	ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย	30	วัน
•				หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด	ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลูกคาทานอื่นที่รออยู
•				หากชําระไมครบตามจํานวน	บริษทัฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข
•				เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน	ทางบริษทัฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุ
ไวทั้งหมดน้ีแลว
•				หากชําระเงินในแตละสวนแลว	โปรดสงสําเนาการโอนเงิน	พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ	
•				สงรายชื่อสํารองที่น่ัง	ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง	(Passport)	โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดิน
ทางทองเที่ยวทริปใด,	วันที่ใด,	ไปกับใครบาง,	เบอรโทร	//	[หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง(Passport)	มาให	ทางบ
ริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล	และอื่นๆ	เพื่อใชใน
การจองตัว๋เครื่องบินทั้งสิ้น
	



คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ	รวมถึงคาภาษีสนามบิน	และคาภาษีน้ํามัน	

คารถโคชปรับอากาศ	

โรงแรมที่พักตามที่ระบุ	หรือเทียบเทา	(พัก	2-3	ทาน/หอง)	
คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ			
คาอาหาร	ตามรายการที่ระบุ		
คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว	วงประกันทานละ	1,000,000	บาท		(เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

	

คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาอาหาร	เครื่องดื่ม	คาซักรีด	คามินิบารใน
หองและคาพาหนะตางๆ	ที่มิไดระบุในรายการ
คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง	(เน่ืองจากทางญี่ป ุนไดประกาศ

ยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน)

หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม	ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม	2,000	บาท	สําหรับการยื่น
รองขอวีซา
คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาด

มาตรฐาน
คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม	ภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว
คามัคคุเทศกทองถิ่น	และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก	ตลอดการเดินทาง
คาทิปมัคคุเทศก,	คนขับรถ,	1,000	บาท/ทาน/ทริป,	คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน
ภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%

	

Passport	:	จะตองมีอายุคงเหลือ	ณ	วันเดินทางมากกวา	6	เดือนขึน้ไป	และเหลือหนากระดาษอยางตํ่ า	2	หนาหากไม
มั่นใจโปรดสอบถาม

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน
ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อ
ยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ป ุน*	ดังตอไปน้ี
1.				ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)
2.				สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด
บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.				ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัจัดการให)
4.				กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯ	จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ป ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.				หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ ากวา	6	เดือน	
2.				กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ
สั้น
3.				ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.				เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
	

สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาตัว๋เครื่องบิน	หักคาตัว๋ออก	9,000	บาท
ฤดูหนาวในญีป่ ุนมีขอควรระวัง	:	สภาพอากาศจะมืดเร็ว	สี่โมงเย็นก็มืดแลว	สถานที่ทองเที่ยวตางๆ	จะปิดเร็ว	1

ชม.	เดินทางควรกะเวลาใหดี	และถาเที่ยวกลางแจง	เวลาเดินบนหิมะจะลื่นตองระวัง	แวนควรจะตองมี	เมื่อแสงแดด
กระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตาได
*	ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ	โปรดแจงใหบริษทัฯทราบในวันจองทัวร	*



บริษทัขอสงวนสิทธิ	์:		รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,
การเมือง,	สายการบิน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของ
ประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลา
ตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ	เป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
	

เดินทางขึ้นตํ่า	34	ทาน	หากตํ่ากวากําหนด	กรุปจะไมสามารถเดินทางได	หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระ
คาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป	โดยทางบริษทัฯจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา	
ขอมูลเพิ่มเติม	เรื่องตัว๋เครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ	ทานจะ
ตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บ	และการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUND	ได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน	

ขอมูลเพิ่มเติม	เรื่องโรงแรมที่พัก
Ø				เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)
และหองคู	(Twin	/	Double)	และ	หองพักแบบ	3	ทาน	/	3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกัน
Ø				กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มาก	และหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯ	ขอ
สงวนสิทธิ	์ในการปรับเปลี่ยน	หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ	และคาพนักงานยกกระเปา	(Porter)
Ø				สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน	คือ	20	กิโลกรัม	(สําหรับผู
โดยสารชั้นประหยัด	/	Economy	Class	Passenger)	การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทานไม
อาจปฏิเสธได	(ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
Ø				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)	
Ø				กรณีที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวามาตรฐานได
ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระน้ํา
หนักเกิน	(ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
Ø				ทางบริษทัฯ	ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,	สูญหายของกระเปา	และสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณี

1.				รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน	โรงแรม	ที่พัก	การ
จราจร	เหตุการณทางการเมือง	การนัดหยุดงาน	การกอจลาจล	อุบัติเหตุ	สภาพอากาศ	ภัยธรรมชาติ	วาตภัย	อัคคีภัย
หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ	ก็ตาม	(ซึ่งเป็นเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทัวรฯ)	โดยทางบริษทัจะ
คํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ
2.				หากทานยกเลิกทัวร	เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง	สายการบิน	สภาพอากาศ	ภัยธรรมชาติ
วาตภัย	อัคคีภัย	ทั้งๆ	ที่สายการบิน	หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว	ยังคงใหบริการ
อยูเป็นปกติ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรทั้งหมด	หรือบางสวนใหกับทาน
3.				หากในวันเดินทาง	สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได	ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ ์
ในการไมคืนคาใชจาย	เน่ืองจากทางบริษทัไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว
4.				บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบ	และ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรทั้งหมด	หรือบางสวนใหกับทาน	ในกรณีดังน้ี
Ø				กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง	หามผูเดินทาง	เดินทาง	เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย	หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขา
เมืองหามเดินทาง
Ø				กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา	อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง
Ø				กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง	ใหกับชาวตางชาติ	หรือ	คนตางดาวที่
พํานักอยูในประเทศไทย
	

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชั่น	เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน	ขอคืน
เงิน	ไดทุกกรณี	และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศที่ระบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	รวมถึง	เมื่อทาน
ออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอมคณะถือวาทาน



สละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


