รห ัสโปรแกรม : 17544

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

วันที่ 1

23.30 น.

: กรุ งเทพมหานคร – สนามบินดอนเมือง
คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออก Terminal 1 ชั้น 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ

เคาท์เตอร์สารการบิน NOK SCOOT เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ

สายการบิน NOK SCOOT ใช้เครื่ อง BOEING 777-200 จานวน 415
ที่นง่ั จัดที่นง่ั แบบ 3-4-3
รวมน้ าหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่ อง 7 กก./ท่าน และสามารถโหลดใต้เครื่ อง 20 กก./ท่าน
(หากต้องการซื้ อน้ าหนักเพิ่ม ท่านจะต้องทาการซื้ อเพิ่ม)
เทีย่ วบินขาไป XW146 เวลา 04.00 น. - 12.15 น.
เทีย่ วบินขากลับ XW145 เวลา 14.55 น. - 20.25 น.

วันที่ 2

: สนามบินนิวชิโตเสะ - เมืองโนโบริเบ็ทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ - ภูเขาไฟโชวะชิ นซัง

(-/SB/D)

- สวนหมีภูเขาไฟโชวะชิ นซัน คิโรโระ สกี รีสอร์ ท - แช่ ออนเซ็นธรรมชาติ
04.00 น.
เหิ นฟ้าสู่ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นโดยเที่ยวบินที่ XW 146
12.15 น. เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลา
ท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
สาคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่ อนุญาตให้ นา อาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื นจะมีโทษจับและปรับ หลังผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้ าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและทาภารกิจส่ วนตัวเรียบร้ อยแล้ ว

รับประทานอาหารกลางวัน(1) SET BOX
จากนั้นเข้าสู่ เมืองมอนเบ็ทสึ นาท่านขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางสู่ เมืองโนโบริ เบทสึ ซึ่งเป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงด้านบ่อน้ าพุร้อนประจาภูมิภาคฮอกไกโด บ่อ
เทีย่ ง

น้ าพุร้อนที่งดงามที่สุดได้แก บ่อจิโงคุดานิ ซึ่งตั้งอยูท่ างทิศเหนือ บริ เวณอุทยานแห่งชาติชิโคสึ โทย่า

จากนั้นนาท่านสู่ หุบเขานรกจิโงคุดานิ หรื อมีอีกชื่อหนึ่งที่เป็ นฉายาที่ได้รับการขนานนามว่า “Hell Valley”ตั้งอยูเ่ หนือย่านบ่อน้ าร้อนโนโบริ เบทสึ
ภายในจังหวัดฮอกไกโด เรี ยกได้วา่ เป็ นหุบเขาที่มีความงดงามอันเลื่องชื่อ อีกทั้ง น้ าร้อนในลาธารของหุบเขาแห่งนี้มีแร่ ธาตุกามะถัน ซึ่ งก็เป็ นแหล่งต้น
น้ าของย่านบ่อน้ าร้อนโนโบริ เบทสึ นนั่ เอง โดยคนที่ชื่นชอบการผจญภัยน่าจะชอบที่นี่ไม่นอ้ ย เพราะจะมีเส้นทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่ข้ นึ เนินไป
เรื่ อยๆประมาณ 20-30 นาที วิง่ แรกที่จะเห็นก็จะเป็ นบ่อโอยุนุมะ ซึ่งบ่อนี้เป็ นเป็ นบ่อน้ าร้อนกามะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส พอยิง่ ขึ้นไปสิ่ งที่
สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนก็ตรงที่จะมีบ่อน้ าร้อนให้เห็นกันอยูเ่ รื่ อยๆตลอดทาง ก็จะเป็ นบ่อเล็กๆ บางบ่อมีอุณหภูมิที่ร้อนกว่า และยังมีบ่อโคลนอีกด้วย
น้ าที่ไหลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็ นลาธารเรี ยกว่า “โอยุนุมะกาว่าซึ่ งไหลผ่านป่ านเป็ นแม่น้ าหลายร้อยเมตร ยิง่ ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ
กลางเดือนตุลาคนของทุกปี ยิง่ ถือเป็ นช่วงพีคสุดของการท่องเที่ยวของที่นี่ เพราะเราจะได้เห็นเหล่าต้นไม้นอ้ ยใหญ่ที่อยูร่ ายล้อมเราเปลี่ยนเป็ นสี แดงๆ
ส้มๆทัว่ ทั้งพื้นที่

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะชิ นซัน ถือเป็ นภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่ของฮอกไกโด ที่ไม่ธรรมดาตรงที่ได้รับการจัดอันดับว่ามีอายุนอ้ ยที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ่น ด้วยความที่ภูเขาไฟแห่งนี้ต้ งั อยูใ่ กล้กบั ภูเขาไฟอุสุ ทาให้สามารถมองเห็นภูเขาไฟได้อย่างชัดเจนจากจุดชมวิวภูเขาไฟอุสุโดยขึ้นกระเช้าอู
สุซนั อีกด้วย ความเป็ นมาของภูเขาไฟแห่งนี้แรกเริ่ มก็มาจากการเกิดขึ้นโดยการเกิดแผ่นดินไหวและก่อตัวขึ้นบนพื้นที่ราบทุ่งข้าวสาลี ที่มีความสูงอยูท่ ี่
290 เมตร โดยจะอยูใ่ นระหว่างปี ค.ศ. 1943-1945 นับเป็ นอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ยงั ไม่มอดดับสนิทและยังคงมีควันกามะถันลอยอยูเ่ หนือปล่องภูเขาไฟให้
เห็นจนถึงปั จจุบนั

จากนั้นต่อด้วย สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (ไม่รวมค่ าเข้ า) ตั้งอยูใ่ กล้กบั สถานีกระเช้าภูเขาไฟอุสุ คนที่รักเจ้าหมีสีน้ าตาลต้องกรี ดร้องให้กบั ความน่ารัก
ของหมีเหล่านี้ เพราะที่นี่น้ นั เป็ นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ าตาลที่มีต้ งั แต่เจ้าหมีตวั น้อยๆไปจนถึงหมีตวั โต ไม่ตอ้ งกลัวว่าหมีตวั โตจะดุรึเปล่า เพราะหมี
ของที่นี่เค้าได้รับการดูแลและฝึ กให้คนุ ้ เคยกับคน มีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็ นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว ยิง่
ใครอยากจะเห็นหมีตวั น้อยๆอย่างใกล้ชิดก็สามารถทาได้ เนื่องจากที่นี่น้ นั เขาจะเปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวสามารถเยีย่ มชมลูกหมีสีน้ าตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่าน
กระจกใส หากยังไม่จุใจมาทั้งทีอยากใกล้ที่สุดเท่าที่จะทาได้ตอ้ งมายังโซน ห้องสังเกตการณ์พิเศษ”กรงมนุษย์” ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ าตาลเดินผ่านไปมา

และได้ยนิ เสี ยงและกลิ่นของหมีผา่ นรู ระบายอากาศเล็กๆ เราอาจจะเคยไปชมหมีในหลายๆที่ที่แค่เห็นอย่างเดียว แต่ที่นี่นกั ท่องเที่ยวสามารถซื้ออาหารมา
ป้ อนเหล่าหมีท้ งั หลายได้อีกด้วย

จากนั้นนาทุกท่านเข้าที่พกั ที่ KIRORO SKI RESORT เพื่อ แช่ นา้ แร่ ธรรมชาติ ภายในที่พกั ตามอัธยาศัย

บริการอาหารค่า(2) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

 นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ KIRORO SKI RESORT หรื อ เทียบเท่ า
วันที่ 3
เช้ า

: ลานสกีคิโรโระ รีสอร์ ท - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพธิ ภัณฑ์ กล่องดนตรี - นาฬิ กาไอนา้ โบราณ
- ร้ านกาแฟฮัลโหลคิตตี้ - ช้ อปปิ้ ง ถนนซาไกมาจิ - โรงงานช็อคโกแลต - เมืองซัปโปโร

(B/L/-)

บริการอาหารเช้ า(3) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพ คิโรโระ สกีรีสอร์ ท ในช่วงฤดูหนาวที่ปกคลุมด้วยหิ มะแสนนุ่มราวกับปุยฝ้าย และสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้ง ณ ลาน
สกี เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ เช่น สกี , สโนว์บอร์ด , กระดานเลื่อนหิ มะ ฯลฯ (ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆไม่รวมค่าอุปกรณ์และไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า
กอนโดล่า กิจกรรมต่างๆขึ้นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ) หรื อท่านจะเลือกช้อปปิ้ งที่โซนพลาซ่าคิโรโระ รี สอร์ท ที่ถูกเลือกเป็ นสถานที่หลักในการถ่ายทา
ภาพยนตร์เรื่ อง “แฟนเดย์ แฟนกันแค่วนั เดียว” คิโรโระ รี สอร์ ท มาร์เก็ต เป็ นแหล่งรวมขนมอร่ อยๆและสิ นค้าที่ข้ ึนชื่อของฮอกไกโดไว้ครบครันสามารถ
เลือกซื้อกลับไปเป็ นของฝากได้ และอีกจุดที่น่าสนใจอีกจุดอยูบ่ นยอดเขาอาซาริ ที่สูงจากระดับน้ าทะเล 1,800 เมตร มีระฆังแห่งความรักที่ท่านสามารถ
มาสัน่ ระฆังเพื่อขอพรให้สมหวังในความรักได้อีกด้วย

จากนั้นนาท่านมุง่ หน้าเข้าสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าสาคัญของเกาะฮอกไกโด อยูไ่ ม่ไกลจากซัปโปโรสามารถเดินทางไปได้ภายในเวลาเพียง 25 นาที จึง
กลายเป็ นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีกเมืองหนึ่ง ด้วยจุดที่ต้ งั ของตัวเมืองสามารถมองเห็นอ่าวอิชิกะริ ที่อยูด่ า้ นหน้า ทัศนียภาพเทือกเขาที่ลอ้ มรอบงดงาม
ราวกับเป็ นเมืองแห่งความฝัน ตัวอาคารบ้านเรื อนที่ยงั คงอนุรักษ์ตามลักษณะดั้งเดิม ช่วงฤดูหนาวนับเป็ นช่วงที่คึกคักมาที่สุดของปี ไม่วา่ จะชมวิวมุมสูง
บนกระเช้าลอยฟ้าโอตารุ เทนงุยะมะ เดินเพลินๆตามชายหาด ไปจนถึงมาเดินชมความงดงามที่คลองโอตารุ พร้อมจิบเบียร์โอตารุ ที่เป็ นอีกหนึ่งความ
ภาคภูมิใจของเมืองแห่งนี้
จากนั้นนาท่านชมวิวริ ม คลองโอตารุ ถือเป็ นสถานที่ที่มีชื่อเสี ยงเป็ นอย่างมาก ในอดีตถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการขนส่งสิ นค้าทางเรื อ หากปั จจุบนั
กลายเป็ นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กหลักของเมืองที่ไม่วา่ ใครที่มาเยือนเมืองนี้กต็ อ้ งมาเที่ยวชมยังคลองแห่งนี้ให้ได้ ไม่วา่ จะด้วยบรรยากาศที่ให้ความรู ้สึกถึง
ความเก่าแก่และวิถีชีวติ ชาวเมืองที่ยงั คงอนุรักษ์ตึกอาคารรอบๆให้คงเดิม คลองแห่งนี้มีความยาวถึง 1,140 เมตรประดับตกแต่งด้วยโคมไฟสไตล์
วิคตอเรี ยนอยูท่ ้ งั สองฝั่งของถนน จุดที่เคยเป็ นคลังสิ นค้าที่สร้างแนวอิฐดูดิบๆอาร์ตๆของอดีตก็กลายมาเป็ นร้านอาหารหรื อคาเฟ่ ชิคๆ ช่วงเวลากลางวัน
เป็ นเสมือนศูนย์รวมชาวเมืองจากการมีกิจกรรมต่างๆที่เด่นๆก็มีการล่องเรื องชมวิวคลองโอตารุ ตอนเย็นๆของบางวันยังมีศิลปิ นมาแสดงดนตรี ให้ดู แต่ที่
ไม่พดู ถึงไม่ได้เลยคือเดือนกุมภาพันธ์มีการจัดงาน “เทศกาลแสงไฟริ มคลองโอตารุ ” ที่แต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวกว่า 500,000 คนที่มาเพื่องานนี้
โดยเฉพาะ ซึ่งจะมีการจุดเทียนและเปิ ดไฟสว่างไสวไปทัว่ ทั้งบริ เวณ แลดูสวยงามประหนึ่งออกมาจากเทพนิยายเลยก็วา่ ได้

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี โอตารุ ได้รับการยกย่องให้เป็ นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญของเมืองโอตารุ
จากการที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1912 ด้วยตัวอาคารมีขนาดใหญ่เป็ นอิฐแดงดูเปลือยๆหากดูงดงามแปลกตา สิ่ งสะดุดตาที่เป็ นจุดสังเกตของพิพิธภัณฑ์
แห่งนี้นนั่ ก็คือ นาฬิกาไอน้ าโบราณสไตล์องั กฤษที่ยงั คงใช้งานได้มาถึงปั จจุบนั และเหลือเพียง 2 เรื อนในโลกเท่านั้น มาที่นี่นี่เดียวก็อาจจะจอดเพราะมี
ให้เดินถึง 3 ชั้น ภายในตกแต่งแบบผสมผสานทั้งความหรู หรา หากก็แฝงไปด้วยบรรยากาศความอบอุ่น มีการจัดแสดงกล่องดนตรี โบราณและหลาก
สไตล์กว่า 25,000 ชิ้น อีกทั้งยังมีส่วนจัดแสดงตุก๊ ตาคาระกุริ อันเป็ นตุก๊ ตาแบบดั้งเดิมของยุคศตวรรษที่ 17 ถึงศตวรรษที่ 19 ที่หาดูได้ยากมากๆให้ได้ชม
อีกด้วย นอกจากนี้ดา้ นหน้าพิพิธภัณฑ์ยงั มี “นาฬิ กาไอนา้ โบราณ (Stream Clock)” สไตล์องั กฤษ ที่เหลืออยูเ่ พียง 2 เรื อนบนโลกเท่านั้น

เทีย่ ง  รับประทานอาหารกลางวัน (4)
ต่ อด้ วย ร้ านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ ารักๆของตัวการ์ ตูนดัง ให้ ท่านได้ เลือกซื้อสินค้ าและถ่ ายรู ปตามอัธยาศัย

จากนั้นอิสระช้ อปปิ้ ง ถนนซาไกมาจิ ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ ทีถ่ ือเป็ นแหล่ งท่ องเทีย่ วแลนด์มาร์ กของเมืองนีม้ ากนัก นับเป็ น
ถนนทีม่ เี สน่ ห์และเต็มเปี่ ยมไปด้ วยเอกลักษ์ มากๆเลยนะคะ เนื่องจากตัวถนนเองได้ รับการอนุรักษ์ มาอย่ างดีเยีย่ ม จนกลายมาเป็ นถนนแหล่ งช็อปปิ้ งชื่ อ
ดังของเมืองโอตารุอย่ างในปัจจุบนั นี้ ในระหว่ างช่ วงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ต้นยุค 1900 เมืองโอตารุเป็ นเมืองท่ าเรื อ และการค้ าการขนส่ งที่
หลากหลาย เต็มไปด้ วยบริษัทชิ้ปปิ้ ง อาคารต่ างๆเป็ นแบบสไตล์ตะวันตก ปัจจุบันได้ รับการดัดแปลงเป็ นร้ านค้ า ร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ ร้ านขายของที่
ระลึก ร้ านเสื้ อผ้า และพิพธิ ภัณฑ์ ต่างๆมากมาย

จากนั้นนาท่ านสู่ โรงงานช็ อคโกแลตชิ โรอิโคอิบิโตะ ตั้งอยู่ทเี่ มืองซัปโปโร โรงงานช็อคโกแลตแห่ งนี้ เป็ นโรงงานของบริษัท Ishiya บริษัท
ช็อกโกแลตของท้ องถิ่น ผลิตภัณฑ์ ทขี่ นึ้ ชื่ อของบริษัท คือ คุ้กกี้ Shiroi Koibio คุ้กกีเ้ นยสอดไส้ ช็อกโกแลตขาวทีก่ นิ ไปทีแทบละลายกับความอร่ อย ซึ่งถือ
เป็ นของฝากทีน่ ิยมของฮอกไกโด ยิง่ ช่ วงฤดูหนาวจะยิง่ สวยมากกว่าปกติหลายเท่ า เพราะในช่ วงหน้ าหนาวนั้นทีโ่ รงงานแห่ งนีจ้ ะมีการเปิ ดไฟ
Illumination ด้ วยตึกเป็ นอาคารสไตล์ ยโุ รปจึงทาให้ บรรยากาศนั้นเหมือนหลุดไปเดินอยู่ในเมืองโรแมนติคของยุโรปเลยทีเดียว โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิ
โคอิบิโตะไม่ ใช่ แค่ โรงงานแบบทีค่ นหลายๆคนคิด เพราะด้ านในนี่มที ใี่ ห้ เดินอย่ างเพียบ เพราะภายในบริเวณสวนสนุกประกอบด้ วย ร้ านค้ า ร้ านกาแฟ
ร้ านอาหาร และพิพธิ ภัณฑ์ โรงงานช็อกโกแลตพร้ อมจาหน่ ายช็อกโกแลตหลากหลายรู ปแบบ ทีส่ าคัญแค่ ช็อปเฉยๆนี่ไม่ ใช่ แน่ ๆเนื่องจากผู้เข้ าชมสามารถ
สังเกตกระบวนการผลิตคุ้กกีไ้ ด้ ในระยะใกล้ๆ แถมยังมีกจิ กรรมสนุกๆให้ เราได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมเวิร์คช้ อปทาคุ้กกีด้ ้ วยตนเองอีกด้ วย

ค่า

เพื่อเป็ นการไม่ รบกวนเวลา  อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย

 นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ TOKRU REI HOTEL หรื อ เทียบเท่ า

วันที่ 4
เช้ า

: DUTY FREE - ศาลเจ้ าฮอกไกโด - ที่ทาการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - สวนโอโดริ -หอนาฬิ กาซัปโปโร
- ซัปโปโรทาวเวอร์ - ช้ อปปิ้ ง ซู ซูกโิ นะ

(B/L/-)

 บริการอาหารเช้ า(5) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นาท่านสู่การช้อปปิ้ งสิ นค้าคุณภาพที่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE อย่างอิสระซึ่งมีสินค้าปลอดภาษีให้เลือกซื้อมากมาย
จากนั้นนาท่านขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางสู่ ศาลเจ้ าฮอกไกโด ตั้งอยูท่ ี่เมืองซัปโปโร(Sapporo) เป็ นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตที่มีความเก่าแก่ของ
เกาะฮอกไกโดเลย เพราะที่ศาลเจ้าแห่งนี้น้ นั ถูกสร้างในช่วงยุคเริ่ มพัฒนาเกาะถ้าจะนับเป็ นปี ก็ประมาณปี ค.ศ.1871ได้ ไม่เพียงแค่จะมาสักการะขอพรกับ
เทพเจ้าที่ประทับภายในศาลเจ้ามากถึง4 องค์ แต่ดว้ ยความที่ตวั ศาลเจ้าเองมีพ้นื ที่เชื่อมต่อกับสวนมารุ ยามะทาให้ถือได้วา่ เป็ นจุดชมวิวเด็ดๆอีกแห่งหนึ่ง
ของเมือง ช่วงที่สวยที่สุดต้องยก ให้ฤดูใบไม้ผลิเหมาะแก่การชมดอกซากุระบาน

จากนั้นนาท่านสู่ ทีท่ าการรั ฐบาลเก่ าฮอกไกโด สถานที่ทางราชการที่สาคัญในยุคสมัยก่อนที่ต้ งั อยูท่ ี่เมืองซัปโปโร(Sapporo) นับเป็ นอาคารขนาดใหญ่
แห่งหนึ่งในไม่กี่อาคารของญี่ปุ่นในสมัยนั้น ซึ่งเมื่อก่อนจะนิยมสร้างสิ่ งปลูกสร้างที่ใหญ่โตขนาดนี้กนั ที่นี่เลยจะโดดเด่นมามายาวนาน สิ่ งหนึ่งที่ทาให้
อาคารมีเอกลักษณ์เฉพาะก็จากการที่มีสไตล์การสร้างแนวอิฐแดงดูแล้วจะให้ความรู ้สึกไม่เป็ นทางการมากเกิน รู ปแบบด้านนอกอาจจะเน้นผสมผสาน
ตะวันตกอยูม่ ากทีเดียว โดยที่นี่น้ นั ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1888 ภายในตกแต่งอย่างหรู หรา ด้านหน้ามีสญ
ั ลักษณ์ดาวห้าแฉก ธงรู ปดาวเจ็ดแฉก และ
สวนหย่อมที่ร่มรื่ น เรี ยงรายด้วยต้นซากุระ และต้นแปะก๊วย

จากนั้นนาท่านสู่ที่ สวนสาธารณะโอโดริ ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองซัปโปโร ซึ่งแยกเมืองออกเป็ นสองฝั่ง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ มีที่จอดรถกว้าง
ประมาณกิโลมตรครึ่ ง กินพื้นที่ถึง 12 บล็อกของเมืองนี้ สวนแห่งนี้ในช่วงฤดูร้อนนี่ก็จะเป็ นเสมือนแหล่งโอเอซิสของเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจี
และดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ ยิง่ ในช่วงฤดูหนาวจะเป็ นสถานที่หลักในการจัดเทศกาลหิ มะซัปโปโรนัน่ เองค่ะ นอกจากจะได้ดื่มด่ากับความรื่ นรื่ นกับ
บรรยากาศแบบเย็นสบายๆกันในสวนแห่งนี้แล้วนั้น ทางด้านทิศตะวันออกของสวนโอโดริ เป็ นที่ต้งั ของ ทีวที าวเวอร์ ซัปโปโร (Sapporo TV Tower)
สูง 150 เมตร ซึ่งด้านบนมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของสวนสาธารณะแห่งนี้และเมืองโดยรอบแบบ 360 องศา จุดชมวิวอยูท่ ี่ความสูง 90
เมตร ช่วงกลางคืนมีความสวยงามมากเพราะตัวทาวเวอร์จะเปิ ดไฟประดับประดาเพื่อความสวยงาม นับเป็ นสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของซัปโปโร

จากนั้นนาท่านสู่ หอนาฬิ กาซัปโปโร นับเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร ตัวอาคารของหอนาฬิกาสร้างขึ้นต้นสมัยพัฒนาซัปโปโร ในปี 1878 ซึ่ง
ตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรซัปโปโร ตัวเรื อนนาฬิกาซื้อมาจากกรุ งบอสตัน โดยปัจจุบนั นั้นหอนาฬิกาแห่งนี้ได้มีการปรับปรุ งจนกลายมาเป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวที่สนใจได้เข้ามาชมกัน ภายในนั้นมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสิ่ งก่อสร้าง โดยแบ่งออกเป็ น 2 ชั้น ในส่วน
ของชั้นที่ 1 จะเน้นการจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่ องราว เกร็ ดความรู ้ และประวัติศาสตร์ของเมืองซัปโปโร และในส่วนที่ช้ นั 2 จะจัดแสดงเกี่ยวกับนาฬิกา และ
ยังมีส่วนห้องโถงสาหรับทาพิธีการต่างๆที่กว้างขวาง

จากนั้นนาท่านสู่ ย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด ซู ซูกโิ นะ เต็มไปด้วยร้านค้า5,000ร้านและร้านอาหาร แสงไฟนีออนเรี ยงรายในเวลากลางคืน มีที่
พักมากมายและเป็ นศูนย์กลางการเดินทาง ดังนั้นคุณจะไม่มีปัญหาในการหารถโดยสารหรื อรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานที่น้ ีด้ งั เดิมสร้างขึ้นในช่วงปลาย
ศตวรรษที่19 เดิมเป็ นบริ เวณไฟสี แดงและปัจจุบนั มีร้านเซ็กจานวนมากยังคงอยู่ คุณสามารถเพลิดเพลินกับอาหารรสชาติหลากหลาย รวมถึงGenghis
Khanและเมนูปู มีสิ่งน่าสนใจสาหรับนักท่องเที่ยวจานวนมาก มีเมืองธีมโอเอซิส NORBESA โดยมีชิงช้าสวรรค์อยูบ่ นหลังคา และเป็ นสิ่ งดึงดูด
นักท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่ได้รับความนิยมสาหรับการท่องเที่ยวซัปโปโรยังมีทางเดินสาหรับชอปปิ้ ง"Tanukikoji"ที่อยูใ่ กล้กบั ซูซูกิโนะด้วยเสื้ อผ้าที่
หลากหลายร้าน100เยนและร้านของใช้ต่างๆ

ค่า

เพื่อเป็ นการไม่ รบกวนเวลา  อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย

 นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ TOKRU REI HOTEL หรื อ เทียบเท่า
วันที่ 5
เช้ า

: ตลาดปลาโจไก - ช้ อปปิ้ ง มิตซุ ย เอาท์ เลต - ถ่ ายรู ปคู่โดราเอมอน - สนามบินนิวชิโตเสะ - สนามบินดอนเมือง (B/-/-)
 บริการอาหารเช้ า(6) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นาท่านสู่ ตลาดปลาโจไก และศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร ทุกเช้าจะมีผกั ผลไม้เก็บมาสดๆ จากหลากหลายแหล่งทัว่ ฮอกไกโด และปลาที่จบั
มาสดๆ จะถูกนามายังศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร ตลาดที่ผกู ้ ระจายสิ นค้าไปซื้ออยูถ่ ดั ไป ส่วนตลาดที่เปิ ดสาหรับประชาชนทัว่ ไปคือที่นี่ ตั้งแต่
ร้านขายปลาสดๆ ร้านผลไม้ ร้านอาหารแห้ง ร้านปลาตากแห้งเค็ม และอื่นๆ เรี ยงรายกว่า 60 ร้าน มีวตั ถุดิบสดใหม่คดั สรรมาอย่างดีให้เลือกหาตั้งแต่ 6
โมงเช้า นอกจากนี้ ยังพรั่งพร้อมไปด้วยร้านอาหารทั้งร้านซูชิและร้านอาหารชุดที่ใช้วตั ถุดิบจากตลาด ได้ลิ้มรสอาหารของฤดูกาลนั้นๆ ในราคาย่อมเยาว์

จากนั้นนาท่านสู่ มิตซุ ย เอาท์ เลตพาร์ ค ตั้งอยูท่ ี่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวันออกของซัปโปโรที่สาคัญอยูใ่ กล้ๆเส้นทางที่ไปยังสนามบิน
New Chitoseมากๆ เรี ยกได้วา่ จะช็อปปิ้ งปิ ดท้ายก่อนกลับได้สบายๆ โดยห้างสรรพสิ นค้าของที่นี่น้ นั จะเป็ นรู ปแบบ outlet mall ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฮ
อกไกโด มิสึอิเอ้าท์เลตพาร์คนั้นเริ่ มเปิ ดอย่างเป็ นทางการตั้งแต่ ปี 2012 มีท้ งั แบรนด์ภายในประเทศรวมไปถึงแบรนด์ต่างประเทศดังๆอีกเพียง ซึ่งภายใน
ห้างมีร้านค้าแบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษีอีกด้วย ถ้าหิ วก็ไม่ตอ้ งไปหาที่ไหนให้เหนื่อยเพราะด้านในยังจะมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่
จุ 650 ที่นงั่ ที่มีเมนูข้ นึ ชื่อๆท้องถิน่ ให้ชิม แถมยังมีร้านจาหน่ายสิ นค้าพื้นเมืองและสิ นค้าจากฟาร์มท้องถิ่นประจาฮอกไกโดให้ได้ซ้ือของติดไม้ติดมืออีก
ด้วย

จากนั้นนาทุกท่านมาถ่ ายรู ปคู่กบั โดราเอมอน ตั้งอยูใ่ นสนามบิน นิวชิโตเสะ ของเกาะฮอกไกโด ให้ทุกท่านได้ถ่ายรู ปคู่กบั โดราเอมอนตามอัธยาศัย

11.00 น.
14.55 น.
20.35 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนิวชิ โตเสะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
เหินฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW 145
ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

--------

** หากท่านทีต่ ้ องออกตั๋วภายใน (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าที่
ก่อนทาการ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรื อ เวลาบิน **

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง

28 กุมภาพันธ์ - 3มีนาคม
13-17 มีนาคม
20 – 24 มีนาคม
25 – 29 มีนาคม
27 – 31 มีนาคม
1 – 5 เมษายน
1 – 5 เมษายน (Bus2)
3 – 7 เมษายน
8 – 12 เมษายน
10 – 14 เมษายน
15 – 19 เมษายน
17 – 21 เมษายน
22 – 26 เมษายน

ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 – 3 คน
พักเดีย่ วเพิม่ (เพิม่ ราคาต่ อท่ าน)
เดือน กุมภาพันธ์ - เดือน เมษายน 2563

24,777
24,777
24,777
21,777
25,777
25,777
25,777
25,777
26,777
30,777
26,777
24,777
24,777

9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500

อุณหภูมเิ ฉลีย่ สู งสุ ด-ตา่ สุ ด

-6℃ - 3℃
-7℃ - 1℃
-2℃ - 4℃
1℃ - 5℃
1℃ - 5℃
7℃ - 1℃
7℃ - 1℃
12℃ - 1℃
9℃ - 1℃
10℃ 0℃
12℃ 1℃
14℃ 1℃
15℃ 2℃

*** จอยแลนด์ ไม่ ใช้ ตั๋ว 14,990 บาท ***
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงราคา
* ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 7,500 บาท *
**กรณี เด็กอายุเกิน 2 ให้คิดเป็ นผูใ้ หญ่ (นับวันเกิดจากวันที่กลับจากญี่ปุ่น)**
***ค่ าบริการข้ างต้น ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นท่ านละ 1,600 บาท /ทริป/ต่ อท่ าน***

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้ องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่ เช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ คืนมัดจาไม่ ว่าด้ วยกรณีใด ๆทั้งสิ้น
โปรดอ่ านข้ อความให้ ถี่ถ้วนก่ อนการจองทัวร์ ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ แก่ตัวท่านเอง
หมายเหตุ

1.

ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่ สามารถรีฟันด์ ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

2.

ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (ตัว๋ กรุ๊ ป)
- ที่นงั่ เป็ นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุที่นงั่ ได้ ยกเว้นการซื้อที่นงั่ เพิม่
ซื้อที่นงั่ เพิ่ม สายการบิน Nok Scoot (XW) เส้นทางโตเกียว-นาริ ตะ สามารถUpgrade ที่นงั่ พร้อมชาระค่าที่นงั่ ได้ดงั นี้
- ที่นงั่ ชั้น ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจ้งก่อนเดินทาง10วัน
- ที่นงั่ แบบ Super หรื อ Stretch Seat แจ้งก่อนเดินทาง10วัน มีค่าใช้จ่ายและเงื่อนไข ดังนี้

โซน
โซนเงียบ
โซนเงียบ
โซนหน้ า
โซนหน้ า
โซนหลัง
โซนหลัง
*Stretch Seat

แถวที่
21
22-25
31
32-34
61
62-63-71-74

ประเภทที่นงั่
*Stretch(Front Row)
Super
*Stretch(Front Row)
Super
*Stretch(Front Row)
Super

Seat Pitch
มากกว่า 36 นิว้
มากกว่า 36 นิว้
มากกว่า 36 นิว้
มากกว่า 36 นิว้
มากกว่า 36 นิว้
มากกว่า 36 นิว้

ราคาต่ อท่าน ต่ อเที่ยว
2,000 บาท
1,500 บาท
1,700 บาท
1,200 บาท
1,700 บาท
1,200 บาท

-ไม่อนุญาตให้เด็ก ทารก ผูส้ ูงอายุเกิน 65 ปี และผูพ้ ิการนัง่
-โซนเงียบไม่อนุญาตให้เด็กนัง่
 ค่ านา้ หนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทางโหลดใต้ ท้องเครื่ อง ตามทีส่ ายการบินกาหนดแต่ละเส้ นทาง (ไม่ เกินท่ านละ 20 กิโลกรัมเท่ านั้น) ถือขึน้ เครื่ องได้
(ไม่ เกินท่ านละ 7 กิโลกรัม)
(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุม้ ครองการสูญเสี ยหรื อเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณี เกิดความเสี ย บริ ษทั ฯไม่สามารถ
รับผิดชอบได้)
 ซื้อน้ าหนักสัมภาระเพิ่มสายการบิน Nok Scoot(XW) (แจ้งอย่างช้าก่อนเดินทาง10วัน) มีค่าใช้จ่ายดังนี้
(ราคาต่ อท่ าน ต่ อเทีย่ ว)
เพิ่ม 5 กก. 400 บาท / เพิ่ม10กก. 700 บาท /เพิ่ม 15กก.1,000 บาท/เพิ่ม 20กก.1,300 บาท/เพิ่ม 30กก.2,350 บาท
หมายเหตุ: สายการบินไม่จากัดจานวนชิ้นในการโหลด แต่กฎหมายการบินทัว่ โลกให้1ใบนน.สูงสุดได้ 32กก./ชิ้น
 ค่ าธรรมเนียม นา้ มันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ ง
 ค่ ามัคคุเทศก์ ท้องถิ่นผู้ชานาญเส้ นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 ค่ าโรงแรมทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุในรายการ (พัก 2-3 ท่ าน/ห้ อง)
 ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ่ าง ๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่ าพาหนะเดินทางระหว่ างนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่ าอาหารและเครื่ องดื่ม ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่ าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่ าประกันอุบิตเิ หตุสาหรับเด็กทีม่ อี ายุน้อยกว่ า
2 ปี และ ผู้ใหญ่ อายุมากกว่ า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) (กรณีส่งจอยหน้ าร้ าน)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม

ค่ าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ ุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ทปี่ ระสงค์ จะพานัก ระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 วัน) **ถ้ ากรณีทที่ างรัฐบาลประกาศให้ กลับมาใช้ วซี ่ า ผู้เดินทางจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายในการทาวีซ่าเพิม่ ท่ านละ 1,700 บาท**

ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่ น ค่ าทาหนังสื อเดินทาง ค่ าโทรศัพท์ ค่ าโทรศัพท์ ทางไกล , ค่ าอินเตอร์ เน็ต , ค่ าซักรีด มินิบาร์
ในห้ อง
รวมถึงค่ าอาหารและเครื่ องดื่มทีส่ ั่งเพิม่ นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)

ค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ 1,600 บาท/ท่ าน/ทริป

ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่ าย 3%

ค่ าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ ุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย
ผู้ทปี่ ระสงค์ จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 วัน
ราคาทัวร์ นีไ้ ม่ รวมทิป พนักงานขับรถ, ไกด์ ท้องถิน่ และหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย
ค่ าทิป จานวน 1,600 บาท *กรุณายื่นค่ าทิปให้ กบั หัวหน้ าทัวร์ ทสี่ นามบิน (วันแรก) *

วิธีการชาระเงิน
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่ โมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเส้นทาง ที่นงั่ จะ
ยืนยันเมื่อได้รับ เงินมัดจาแล้วเท่านั้น
2. ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง (ทีม่ อี ายุการใช้ งานไม่น้อยกว่ า 6 เดือน)
3. หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ ่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตร
โดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
การชาระค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่ น้อยกว่ า 15 วันท่ านควรจัดเตรียมค่ าทัวร์ ให้ เรียบร้ อยก่ อนกาหนดเนื่องจากทาง
บริษัทต้องสารองค่ าใช้ จ่ายในส่ วนของค่ าทีพ่ กั และตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนั้นจะถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและการเปลีย่ นแปลง
 กรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษทั ไม่รับ
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี ใด ๆ
 กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทาง
มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสื อมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่าง ๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี้
ช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดต่อเนื่องต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทาการ
ยกเลิกการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทาการ คืนเงินค่าบริ การ 100% ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมดในทุกกรณี ทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่
ชาระแล้วเนื่องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
 ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน
มัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น

เงื่อนไขอื่น ๆ
รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริ ษทั จะยังคงรักษาผลประโยชน์
ของลูกค้าเป็ นสิ่ งสาคัญ
บริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก
เมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วน
หรื อทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทาให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆรวมถึงไกด์จะไม่
สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จาเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษทั ฯจะทาหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทาการ
ติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ ๆ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ เช่น การยกเลิกหรื อการล่าช้าของสายการบิน,
อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรื อสิ่ งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออานาจการควบคุมของบริ ษทั ฯ และ
เจ้าหน้าที่น้ นั ๆ ที่จะส่งผลทาให้เสี ยเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย ไม่วา่ ในกรณี ใด ๆทั้งสิ้น ทั้งค่า
เสี ยเวลา ค่าเสี ยโอกาส ค่าเสี ยความรู ้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั จ่ายไปแล้ว เป็ นต้น

กรณี ยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรื อบางส่วนให้กบั ท่าน เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่
ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดแล้ว
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้อง
ค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น
ถ้ากรุ๊ ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณี จานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบจานวนตามที่กาหนดไว้ หรื อสายการบินแจ้งยกเลิกบิน ทาง
บริ ษทั จะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริ ษทั จะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง (ถ้า
โปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยืน่ ขอวีซ่า)
อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริ การในกรณี ที่มี
การขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ ามัน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วง
ใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
- เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินชุดนี้เป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ (ตัว๋ กรุ๊ ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงใด
ๆ ทั้งสิ้น และถ้าทางบริ ษทั ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่
สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยูก่ บั สายการบินเท่านั้น)
บริ ษทั ฯทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการ
เดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใด ๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน ถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ไม่สามารถเรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
ค่าบริ การที่ ท่านชาระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้น
หากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริ การไม่ได้บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง
รายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯจะยึดถือและคานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่ วนมาก
เป็ นสาคัญ

