รหัสทัวร SNTSNT2000478
ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด เพาวเดอรสโนว 5 วัน 3 คืน (XW)
หุบเขานรกจิโงคุดานิ - ชอปปﻥงซัปโปโร
มิตซุย เอาทเ ลต - โอตารุ - ตลาดปลาโจไก

วันที่ 1
23.30 น.

: กรุงเทพมหานคร – สนามบินดอนเมือง
คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก Terminal 1 ชั้น 3

อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคาทเตอรสารการบิน NOK SCOOT เจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการ
ตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารตางๆ

สายการบิน NOK SCOOT ใชเครื่อง BOEING 777-200 จํานวน 415
ที่นั่งจัดที่นั่งแบบ 3-4-3

รวมนํ้าหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก./ทาน และสามารถโหลดใตเครื่อง 20 กก./ทาน
(หากตองการซื้อนํ้าหนักเพิ่ม ทานจะตองทําการซื้อเพิ่ม)
เที่ยวบินขาไป

XW146

เวลา 04.00 น. - 12.15 น.

เที่ยวบินขากลับ XW145

เวลา 14.55 น. - 20.25 น.

วันที่ 2

: สนามบินนิวชิโตเสะ - เมืองโนโบริเบ็ทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง

(-/SB/D)

สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน คิโรโระ สกี รีสอรท - แชออนเซ็นธรรมชาติ

00.04 น.
15.12 น.

เหินฟาสู เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุนโดยเที่ยวบินที่ XW 146
เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2

ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่ นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝา
ฝนจะมีโทษจับและปรับ หลังผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากร รับกระเปาและทําภารกิจสวนตัวเรียบรอยแลว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน(1) SET BOX
จากนั้นเขาสู เมืองมอนเบ็ทสึ นําทานขึ้นรถโคชเพื่อเดินทางสู เมืองโนโบริเบทสึ ซึ่งเปนเมืองที่มีชื่อเสียงดาน
บอนํ้าพุรอนประจําภูมิภาคฮอกไกโด บอนํ้าพุรอนที่งดงามที่สุดไดแก บอจิโงคุดานิ ซึ่งตั้งอยูทางทิศเหนือ
บริเวณอุทยานแหงชาติชิโคสึ โทยา

จากนั้นนําทานสู หุบเขานรกจิโงคุดานิ หรือมีอีกชื่อหนึ่งที่เปนฉายาที่ไดรับการขนานนามวา “Hell Valley”
ตั้งอยูเหนือยานบอนํ้ารอนโนโบริเบทสึ ภายในจังหวัดฮอกไกโด เรียกไดวาเปนหุบเขาที่มีความงดงามอันเลื่อง
ชื่อ อีกทั้ง นํ้ารอนในลําธารของหุบเขาแหงนี้มีแรธาตุกํามะถัน ซึ่งก็เปนแหลงตนนํ้าของยานบอนํ้ารอนโนโบ
ริเบทสึนั่นเอง โดยคนที่ชื่นชอบการผจญภัยนาจะชอบที่นี่ไมนอย เพราะจะมีเสนทางตามหุบเขาสามารถเดินไต
ขึ้นเนินไปเรื่อยๆประมาณ 20-30 นาที วิ่งแรกที่จะเห็นก็จะเปนบอโอยุนุมะ ซึ่งบอนี้เปนเปนบอนํ้ารอน
กํามะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส พอยิ่งขึ้นไปสิ่งที่สังเกตเห็นไดอยางชัดเจนก็ตรงที่จะมีบอนํ้ารอนใหเห็น
กันอยูเรื่อยๆตลอดทาง ก็จะเปนบอเล็กๆ บางบอมีอุณหภูมิที่รอนกวา และยังมีบอโคลนอีกดวย นํ้าที่ไหลออก
จากบอโอยุนุมะ เปนลําธารเรียกวา “โอยุนุมะกาวาซึ่งไหลผานปานเปนแมนํ้าหลายรอยเมตร ยิ่งในชวงฤดู
ใบไมเปลี่ยนสีประมาณกลางเดือนตุลาคนของทุกป ยิ่งถือเปนชวงพีคสุดของการทองเที่ยวของที่นี่ เพราะเรา
จะไดเห็นเหลาตนไมนอยใหญที่อยูรายลอมเราเปลี่ยนเปนสีแดงๆสมๆทั่วทั้งพื้นที่

จากนั้นนําทานเดินทางสู ภูเขาไฟโชวะชินซัน ถือเปนภูเขาไฟที่เกิ ดขึ้นใหมของฮอกไกโด ที่ไมธรรมดาตรงที่
ไดรับการจัดอันดับวามีอายุนอ ยที่สุดในประเทศญี่ปุน ดวยความที่ภูเขาไฟแหงนี้ตั้งอยูใกลกับภูเขาไฟอุสุ ทําให
สามารถมองเห็นภูเขาไฟไดอยางชัดเจนจากจุดชมวิวภูเขาไฟอุสุโดยขึ้นกระเชาอูสุซันอีกดวย ความเปนมาของ
ภูเขาไฟแหงนี้แรกเริ่มก็มาจากการเกิดขึ้นโดยการเกิดแผนดินไหวและกอตัวขึ้นบนพื้นที่ราบทุงขาวสาลี ที่มี
ความสูงอยูที่ 290 เมตร โดยจะอยูในระหวางป ค.ศ. 1943-1945 นับเปนอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ยังไมมอดดับ
สนิทและยังคงมีควันกํามะถันลอยอยูเหนือปล องภูเขาไฟใหเห็นจนถึงปจจุบัน

จากนั้นตอดวย สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (ไมรวมคาเขา) ตั้งอยูใกลกับ สถานีกระเชาภูเขาไฟอุสุ คนที่รัก
เจาหมีสีนํ้าตาลตองกรีดรองใหกับความนารักของหมีเหลานี้ เพราะที่นี่นั้นเปนสถานที่เพาะพันธุหมีสีนํ้าตาลที่มี
ตั้งแตเจาหมีตัวนอยๆไปจนถึงหมีตัวโต ไมตองกลัววาหมีตัวโตจะดุรึเปลา เพราะหมีของที่นี่เคาไดรับการดูแล
และฝกใหคุนเคยกับคน มีหมีโตเต็มวัยที่ไมดุรายโชวลีลาออนขออาหารจากนักทองเที่ยว เปนภาพที่นารักนา
เอ็นดูทีเดียว ยิ่งใครอยากจะเห็นหมีตัวนอยๆอยางใกลชิดก็สามารถทําได เนื่องจากที่นี่นั้นเขาจะเปดให
นักทองเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลู กหมีสีนํ้าตาลไดอยางใกลชิดผานกระจกใส หากยังไมจุใจมาทั้งทีอยากใกลที่สุด
เทาที่จะทําไดตองมายังโซน หองสังเกตการณพิเศษ”กรงมนุษย” ซึ่งจะมองเห็นหมีสีนํ้าตาลเดินผานไปมา และ
ไดยินเสียงและกลิ่นของหมีผานรูระบายอากาศเล็กๆ เราอาจจะเคยไปชมหมีในหลายๆที่ที่แคเห็นอยางเดียว
แตที่นี่นักทองเที่ยวสามารถซื้ออาหารมาปอนเหลาหมีทั้งหลายไดอีกดวย

จากนั้นนําทุกทานเขาที่พักที่ KIRORO SKI RESORT เพื่อ แชนํ้าแรธรรมชาติ ภายในที่พักตามอัธยาศัย

บริการอาหารคํ่า(2) ณ หองอาหารของโรงแรม
 นําทานเขาสูที่พัก ณ KIRORO SKI RESORT หรือ เทียบเทา
วันที่ 3

: ลานสกีคิโรโระ รีสอรท - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี

(B/L/-) - นาฬิกาไอนํ้าโบราณ - รานกาแฟฮัลโหลคิตตี้ - ชอปปﻥง ถนนซาไกมาจิ - โรงงานช็อคโก
แลต - เมืองซัปโปโร
เชา

บริการอาหารเชา(3) ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระใหทานไดถายภาพ คิโรโระ สกีรีสอรท ในชวงฤดูหนาวที่ปกคลุมดวยหิมะแสนนุมราวกับปุยฝาย
และสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจง ณ ลานสกี เพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ เชน สกี , สโนวบอรด ,
กระดานเลื่อนหิมะ ฯลฯ (ไมรวมคากิ จกรรมตางๆไมรวมคาอุปกรณและไมรวมคาขึ้นกระเชากอนโดลา
กิจกรรมตางๆขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) หรือทานจะเลือกชอปปﻥงที่โซนพลาซาคิโรโระ

รีสอรท ที่ถูก

เลือกเปนสถานที่หลักในการถายทําภาพยนตรเรื่อง “แฟนเดย แฟนกันแควันเดียว” คิโรโระ รีสอรท มาร
เก็ต เปนแหลงรวมขนมอรอยๆและสินคาที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโดไวครบครันสามารถเลือกซื้อกลับไปเปน
ของฝากได และอีกจุดที่นาสนใจอีกจุดอยูบนยอดเขาอาซาริ ที่สูงจากระดับนํ้าทะเล 1,800 เมตร มี
ระฆังแหงความรักที่ทานสามารถมาสั่นระฆังเพื่อขอพรใหสมหวังในความรักไดอีกดวย

จากนั้นนําทานมุงหนาเขาสู เมืองโอตารุ เมืองทาสําคัญของเกาะฮอกไกโด อยูไมไกลจากซัปโปโร
สามารถเดินทางไปไดภายในเวลาเพียง 25 นาที จึงกลายเปนเมืองทองเที่ยวยอดนิยมอีกเมืองหนึ่ง
ดวยจุดที่ตั้งของตัวเมืองสามารถมองเห็นอาวอิชิกะริที่อยูดานหนา ทัศนียภาพเทือกเขาที่ลอมรอบ
งดงามราวกับเปนเมืองแหงความฝน ตัวอาคารบานเรือนที่ยังคงอนุรักษตามลักษณะดั้งเดิม ชวงฤดู
หนาวนับเปนชวงที่คึกคักมาที่สุดของป ไมวาจะชมวิวมุมสูงบนกระเชาลอยฟา
โอตารุเทนงุยะมะ เดินเพลินๆตามชายหาด ไปจนถึงมาเดินชมความงดงามที่คลองโอตารุ พรอมจิบ
เบียรโอตารุที่เปนอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเมืองแหงนี้
จากนั้นนําทานชมวิวริม คลองโอตารุ ถือเปนสถานที่ที่มีชื่อเสียงเปนอยางมาก ในอดีตถูกสรางขึ้นมา
เพื่อใชในการขนสงสินคาทางเรือ หากปจจุ บันกลายเปนอีกหนึ่งแลนดมารกหลักของเมืองที่ไมวาใคร
ที่มาเยือนเมืองนี้ก็ตองมาเที่ยวชมยังคลองแหงนี้ใหได ไมวาจะดวยบรรยากาศที่ใหความรูสึกถึงความ
เกาแกและวิถีชีวิตชาวเมืองที่ยังคงอนุรักษตึกอาคารรอบๆใหคงเดิม คลองแหงนี้มีความยาวถึง 1,140
เมตรประดับตกแตงดวยโคมไฟสไตลวิคตอเรียนอยูทั้งสองฝﻤงของถนน จุดที่เคยเปนคลังสินคาที่สราง
แนวอิฐดูดิบๆอารตๆของอดีตก็กลายมาเปนรานอาหารหรือคาเฟชิคๆ ชวงเวลากลางวันเปนเสมือน
ศูนยรวมชาวเมืองจากการมีกิจกรรมตางๆที่เดนๆก็มีการลองเรืองชมวิวคลองโอตารุ ตอนเย็นๆของ
บางวันยังมีศิลปนมาแสดงดนตรีใหดู แตที่ไมพูดถึงไมไดเลยคือเดือนกุมภาพันธมีการจั ดงาน “เทศกาล
แสงไฟริมคลองโอตารุ” ที่แตละปจะมีนักทองเที่ยวกวา 500,000 คนที่มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ซึ่งจะมี
การจุดเทียนและเปดไฟสวางไสวไปทั่วทั้งบริเวณ แลดูสวยงามประหนึ่งออกมาจากเทพนิยายเลยก็วาได
จากนั้น นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุ ไดรับการยกยองใหเปนอีกหนึ่งสถานที่
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่สําคัญของเมื องโอตารุจากการ
ที่ถูกสรางขึ้นตั้งแตป ค.ศ.1912 ดวยตัวอาคารมีขนาดใหญเปนอิฐแดงดูเปลือยๆหากดูงดงามแปลกตา
สิ่งสะดุดตาที่เปนจุดสังเกตของพิพิธภัณฑแหงนี้นั่นก็คือ นาฬิกาไอนํ้าโบราณสไตลอังกฤษที่ยังคงใชงาน
ไดมาถึงปจจุบันและเหลือเพียง 2 เรือนในโลกเทานั้น มาที่นี่นี่เดียวก็อาจจะจอดเพราะมีใหเดินถึง 3 ชั้น
ภายในตกแตงแบบผสมผสานทั้งความหรูหรา หากก็แฝงไปดวยบรรยากาศความอบอุน มีการจัดแสดง
กลองดนตรีโบราณและหลากสไตลกวา 25,000 ชิ้น อีกทั้งยังมีสวนจัดแสดงตุกตาคาระกุริ อันเปน
ตุกตาแบบดั้งเดิมของยุคศตวรรษที่ 17 ถึงศตวรรษที่ 19 ที่หาดูไดยากมากๆใหไดชมอีกดวย นอกจากนี้
ดานหนาพิพิธภัณฑยังมี “นาฬิกาไอนํ้าโบราณ (Stream Clock)” สไตลอังกฤษ ที่เหลืออยูเพียง 2
เรือนบนโลกเทานั้น

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (4)
ตอดวย รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆของตัวการตูนดัง ใหทานไดเลือกซื้อ
สินคาและถายรูปตามอัธยาศัย

จากนั้นอิสระชอปปﻥง ถนนซาไกมาจิ ตั้งอยูกลางเมืองโอตารุ ไมไกลจากคลองโอตารุ ที่ถือเปนแหลง
ทองเที่ยวแลนดมารกของเมืองนี้มากนัก นับเปนถนนที่มีเสนหและเต็มเปﻤยมไปดวยเอกลักษมากๆเลย
นะคะ เนื่องจากตัว ถนนเองไดรับการอนุรักษมาอยางดีเยี่ยม จนกลายมาเปนถนนแหลงช็อปปﻥงชื่อดัง
ของเมืองโอตารุอยางในปจจุบันนี้ ในระหวางชวงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ตนยุค 1900 เมือง
โอตารุเปนเมืองทาเรือ และการคาการขนสงที่หลากหลาย เต็มไปดวยบริษัทชิ้ปปﻥง อาคารตางๆเปน
แบบสไตลตะวันตก ปจจุบันไดรับการดัดแปลงเปนรานคา รานอาหาร รานกาแฟ รานขายของที่ระลึก
รานเสื้อผา และพิพิธภัณฑตางๆมากมาย

จากนั้นนําทานสู โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ ตั้งอยูที่เมืองซัปโปโร โรงงานช็อคโกแลตแหงนี้
เปนโรงงานของบริษัท Ishiya บริษัทช็อกโกแลตของทองถิ่น ผลิตภัณฑที่ขึ้นชื่อของบริษัท คือ คุกกี้
Shiroi Koibio คุกกี้เนยสอดไสช็อกโกแลตขาวที่กินไปทีแทบละลายกับความอรอย ซึ่งถือเปนของฝาก
ที่นิยมของฮอกไกโด ยิ่งชวงฤดูหนาวจะยิ่งสวยมากกวาปกติหลายเทา เพราะในชวงหนาหนาวนั้นที่
โรงงานแหงนี้จะมีการเปดไฟ Illumination ดวยตึกเปนอาคารสไตลยุโรปจึงทําใหบรรยากาศนั้น
เหมือนหลุดไปเดินอยูในเมืองโรแมนติคของยุโรปเลยทีเดียว โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะไมใชแค
โรงงานแบบที่คนหลายๆคนคิด เพราะดานในนี่มีที่ใหเดินอยางเพียบ เพราะภายในบริเวณสวนสนุก
ประกอบดวย รานคา รานกาแฟ รานอาหาร และพิพิธภัณฑโรงงานช็อกโกแลตพรอมจําหนาย
ช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบ ที่สําคัญแคช็อปเฉยๆนี่ไมใชแนๆเนื่องจากผูเขาชมสามารถสังเกต
กระบวนการผลิตคุกกี้ไดในระยะใกลๆ แถมยังมีกิจกรรมสนุกๆใหเราไดเขารวมกิจกรรมเวิรคชอปทํา
คุกกี้ดวยตนเองอีกดวย

คํ่า

เพื่อเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย

 นําทานเขาสูที่พัก ณ TOKRU REI HOTEL หรือ เทียบเทา
วันที่ 4

: DUTY FREE - ศาลเจาฮอกไกโด - ที่ทําการรัฐบาลเกาฮอกไกโด - สวนโอโดริ -หอ

นาฬิกาซัปโปโร

(B/L/-) - ซัปโปโรทาวเวอร - ชอปปﻥง ซูซูกิโนะ

เชา  บริการอาหารเชา(5) ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานสูการชอปปﻥงสินคาคุณภาพที่รานคาปลอดภาษี DUTY FREE อยางอิสระซึ่งมีสินค าปลอดภาษีให
เลือกซื้อมากมาย
จากนั้นนําทานขึ้นรถโคชเพื่อเดินทางสู ศาลเจ าฮอกไกโด ตั้งอยูที่เมืองซัปโปโร(Sapporo) เปนศาลเจาของ
ศาสนาพุทธนิกายชินโตที่มีความเกาแกของเกาะฮอกไกโดเลย เพราะที่ศาลเจาแหงนี้นั้นถูกสรางในชวงยุคเริ่ม
พัฒนาเกาะถาจะนับเปนปก็ประมาณป ค.ศ.1871ได ไมเพียงแคจะมาสักการะขอพรกับเทพเจาที่ประทับ
ภายในศาลเจามากถึง4 องค แตดวยความที่ตัวศาลเจาเองมีพื้นที่เชื่อมตอกับสวนมารุยามะทําใหถือไดวาเปน
จุดชมวิวเด็ดๆอีกแหงหนึ่งของเมือง ชวงที่สวยที่สุดตองยก ใหฤดูใบไมผลิเหมาะแกการชมดอกซากุระบาน

จากนั้นนําทานสู ที่ทําการรัฐบาลเกาฮอกไกโด สถานที่ทางราชการที่สําคัญในยุคสมัยกอนที่ตั้งอยูที่เมืองซัป
โปโร(Sapporo) นับเปนอาคารขนาดใหญแหงหนึ่งในไมกี่อาคารของญี่ปุนในสมัยนั้น ซึ่งเมื่ อกอนจะนิยม
สรางสิ่งปลู กสรา งที่ใหญโตขนาดนี้กัน ที่นี่เลยจะโดดเดนมามายาวนาน สิ่งหนึ่งที่ทําใหอาคาร
มีเอกลักษณเฉพาะก็จากการที่มีสไตลการสรางแนวอิฐแดงดูแลวจะใหความรูสึกไมเปนทางการมากเกิน
รูปแบบดานนอกอาจจะเนนผสมผสานตะวันตกอยู
มากทีเดียว โดยที่นี่นั้นถูกสรางขึ้นตั้งแตป ค.ศ.1888 ภายในตกแตงอยางหรูหรา ดานหนามีสัญลักษณดาวหา
แฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหยอมที่รมรื่น เรียงรายดวยตนซากุระ และตนแปะกวย

จากนั้นนําทานสูที่ สวนสาธารณะโอโดริ ตั้งอยูใจกลางเมืองซัปโปโร ซึ่งแยกเมืองออกเปนสองฝﻤง คือทางทิศ
เหนือและทิศใต มีที่จอดรถกวางประมาณ
กิโลมตรครึ่ง กิ นพื้นที่ถึง 12 บล็อกของเมืองนี้ สวนแหงนี้ในชวงฤดูรอนนี่ก็จะเปนเสมือนแหลงโอเอซิสของ
เมืองที่เต็มไปดวยความเขียวขจีและดอกไมหลากหลายสายพันธุ ยิ่งในชวงฤดูหนาวนี่เรียกวาสําคัญมากๆ
เพราะจะเปนสถานที่หลักในการจัดเทศกาลหิมะซัปโปโรนั่นเองคะ นอกจากจะไดดื่มดํ่ากับความรื่นรื่นกับ
บรรยากาศแบบเย็นสบายๆกันในสวนแหงนี้แลวนั้น ทางดานทิศตะวันออกของสวนโอโดริ เปนที่ตั้งของ ทีวี
ทาวเวอรซัปโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซึ่งดานบนมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวที่
สวยงามของสวนสาธารณะแหงนี้และเมืองโดยรอบแบบ 360 องศง จุดชมวิวอยูที่ความสูง 90 เมตร ชวง
กลางคืนมีความสวยงามมากเพราะตัวทาวเวอรจะเปดไฟประดับประดาเพื่อความสวยงาม นับเปนสถานที่ที่
นาสนใจอี กแหงหนึ่งของซัปโปโร

จากนั้นนําทานสู หอนาฬิกาซัปโปโร นับเปนสั ญลักษณของเมืองซัปโปโร ตัวอาคารของหอนาฬิกาสรางขึ้นตน
สมัยพัฒนาซัปโปโร ในป 1878 ซึ่งตั้งอยูในเขตพื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรซัปโปโร ตัวเรือนนาฬิกาซื้อมาจาก
กรุงบอสตัน โดยปจจุบันนั้นหอนาฬิกาแหงนี้ไดมีการปรับปรุงจนกลายมาเปนพิพิธภัณฑที่เปดใหนักทองเที่ยวที่
สนใจไดเขามาชมกัน ภายในนั้นมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตรของสิ่งกอสราง โดยแบงออกเปน 2 ชั้น
ในสวนของชั้นที่ 1 จะเนนการจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราว เกร็ดความรู และประวัติศาสตรของเมืองซัปโปโร และ
ในสวนที่ชั้น 2 จะจัดแสดงเกี่ยวกับนาฬิกา และยังมีสวนหองโถงสําหรับทําพิธีการตางๆที่กวางขวาง

จากนั้นนําทานสู ยานบันเทิงที่ใหญที่สุดในฮอกไกโด ซูซูกิโนะ เต็มไปดวยรานคา5,000รานและรานอาหาร
แสงไฟนีออนเรียงรายในเวลากลางคืน มีที่พักมากมายและเปนศูนยกลางการเดินทาง ดังนั้นคุณจะไมมีปญหา
ในการหารถโดยสารหรือรถไฟฟาใตดิน สถานที่นี้ดั้งเดิมสรางขึ้นในชวงปลายศตวรรษที่19 เดิมเปนบริเวณไฟ
สีแดงและปจจุบันมีรานเซ็กจํานวนมากยังคงอยู คุณสามารถเพลิดเพลินกับอาหารรสชาติหลากหลาย รวมถึง
Genghis Khanและเมนูปู มีสิ่งนาสนใจสําหรับนักทองเที่ยวจํานวนมาก มีเ มืองธีมโอเอซิส NORBESA โดย
มีชิงชาสวรรคอยูบนหลังคา และเปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวแหลงใหมที่ไดรับความนิยมสําหรับการทองเที่ยวซัป
โปโรยังมีทางเดินสําหรับชอปปﻥง"Tanukikoji"ที่อยูใกลกับซูซูกิโนะดวยเสื้อผาที่หลากหลายราน100เยนและ
รานของใชตางๆ

คํ่า

เพื่อเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย

 นําทานเขาสูที่พัก ณ TOKRU REI HOTEL หรือ เทียบเทา
วันที่ 5

: ตลาดปลาโจไก - ชอปปﻥง มิตซุย เอาทเลต - ถายรูปคูโดราเอมอน - สนามบินนิวชิโต

เสะ - สนามบินดอนเมือง
เชา

(B/-/-)

 บริการอาหารเชา(6) ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู ตลาดปลาโจไก และศูนยกลางตลาดขายสงเมืองซัปโปโร ทุกเชาจะมีผัก ผลไมเก็บมาสดๆ
จากหลากหลายแหลงทั่วฮอกไกโด และปลาที่จับมาสดๆ
จะถูกนํามายังศูนยกลางตลาดขายสงเมืองซัปโปโร ตลาดที่ผูกระจายสินคาไปซื้ออยูถัดไป สวนตลาดที่
เปดสําหรับประชาชนทั่วไปคือที่นี่ ตั้งแตรานขายปลาสดๆ รานผลไม รานอาหารแหง รานปลาตากแหง
เค็ม และอื่นๆ เรียงรายกวา 60 ราน มีวัตถุดิบสดใหมคัดสรรมาอยางดีใหเลือกหาตั้งแต 6 โมงเชา
นอกจากนี้ ยังพรั่งพรอมไปดวยรานอาหารทั้งรานซูชิและรานอาหารชุดที่ใชวัตถุดิบจากตลาด ไดลิ้มรส
อาหารของฤดูกาลนั้นๆ ในราคายอมเยาว

จากนั้นนําทานสู มิตซุย เอาทเลตพารคตั้งอยูที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวันออกของซัปโปโร
ที่สําคัญอยูใกลๆเสนทางที่ไปยังสนามบิน New Chitoseมากๆ เรียกไดวาจะช็อปปﻥงปดทายกอนกลับได
สบายๆ โดยหางสรรพสินคาของที่นี่นั้นจะเปนรูปแบบ outlet mall ที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด มิสึอิ
เอาทเลตพารคนั้นเริ่มเปดอยางเปนทางการตั้งแต ป 2012 มีทั้งแบรนดภายในประเทศรวมไปถึงแบรนด
ตางประเทศดังๆอีกเพียง ซึ่งภายในหางมีรานคาแบรนดตางๆกวา 128 ราน รวมถึงรานคาปลอดภาษีอีกดวย
ถาหิวก็ไมตองไปหาที่ไหนใหเหนื่อยเพราะดานในยังจะมีศูนยอาหารขนาดใหญจุ 650 ที่นั่งที่มีเมนูขึ้นชื่อๆ
ทองถิ่นใหชิม แถมยังมีรานจําหนายสินคาพื้นเมืองและสินคาจากฟารมทองถิ่นประจําฮอกไกโดใหไดซื้อของติด
ไมติดมืออีกดวย

จากนั้นนําทุกทานมาถายรูปคูกับโดราเอมอน ตั้งอยูในสนามบิน นิวชิโตเสะ ของเกาะฮอกไกโด ใหทุกทานได
ถายรูปคูกับโดราเอมอนตามอัธยาศัย

11.00 น.
14.55 น.
20.35 น.

นําทานเดินทางสู สนามบินนิวชิโตเสะ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
เหินฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW 145
ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่
กอนทําการ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน **
อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใหญหองละ 2 – 3 คน

เดือน กุมภาพันธ - เดือน เมษายน 2563
28 กุมภาพันธ - 3 มีนาคม
24,777
13-17 มีนาคม
24,777
20 – 24 มีนาคม
24,777
25 – 29 มีนาคม
21,777
27 – 31 มีนาคม
25,777
1 – 5 เมษายน
25,777
1 – 5 เมษายน (Bus2)
25,777

พักเดี่ยวเพิ่ม(เพิ่มราคาตอ
ทาน)

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด-ตํ่าสุด

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

-6℃ - 3℃
-7℃ - 1℃
-2℃ - 4℃
1℃ - 5℃
1℃ - 5℃
7℃ - 1℃
7℃ - 1℃

*** จอยแลนดไมใชตั๋ว 14,990 บาท ***
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
* ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 7,500 บาท *
**กรณีเด็กอายุเกิน 2 ใหคิดเปนผูใหญ (นับวันเกิดจากวันที่กลับจากญี่ปุน)**
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่นทานละ 1,600 บาท /
ทริป/ตอทาน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเ ชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัด
จําไมวาดวยกรณีใด ๆทั้งสิ้น
โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง
หมายเหตุ

1.

ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

2.

ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ

อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เสนทางตามที่ระบุไวในโปรแกรม (ตั๋วกรุป)
- ที่นั่งเปนไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่นั่งได ยกเวนการซื้อที่นั่งเพิ่ม
ซื้อที่นั่งเพิ่ม สายการบิน Nok Scoot (XW) เสนทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ที่นั่ง พรอมชําระ
คาที่นั่งไดดังนี้
โซน
โซนเงียบ
โซนเงียบ
โซนหนา
โซนหนา
โซนหลัง
โซนหลัง

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

ประเภทที่นั่ง
*Stretch(Front Row)
Super
*Stretch(Front Row)
Super
*Stretch(Front Row)
Super

Seat Pitch
มากกวา 36
มากกวา 36
มากกวา 36
มากกวา 36
มากกวา 36
มากกวา 36

นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว
นิ้ว

ราคาตอ ทาน ตอเที่ยว
2,000 บาท
1,500 บาท
1,700 บาท
1,200 บาท
1,700 บาท
1,200 บาท

- ที่นั่งชั้น ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ทาน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจงกอนเดินทาง
10วัน
- ที่นั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง10วัน มีคาใชจายและเงื่อนไข ดังนี้
*Stretch Seat
-ไมอนุญาตใหเด็ก ทารก ผูสูงอายุเกิ น 65 ปและผูพิการนั่ง
-โซนเงียบไมอนุญาตใหเ ด็กนั่ง
 คานํ้าหนัก กระเปาสัมภาระเดินทางโหลดใตทองเครื่อง ตามที่สายการบินกําหนดแตละเสนทาง (ไม
เกิ นทานละ 20 กิโลกรัมเทานั้น) ถือขึ้นเครื่องได (ไมเกินทานละ 7 กิโลกรัม)
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเปาเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว
กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได)
 ซื้อนํ้าหนักสัมภาระเพิ่มสายการบิน Nok Scoot(XW) (แจงอยางชากอนเดินทาง10วัน) มีคาใชจายดังนี้

(ราคาตอทาน ตอเที่ยว)
เพิ่ม 5 กก. 400 บาท / เพิ่ม10กก. 700 บาท /เพิ่ม 15กก.1,000 บาท/เพิ่ม 20กก.1,300 บาท/เพิ่ม 30
กก.2,350 บาท
หมายเหตุ: สายการบินไมจํากัดจํานวนชิ้นในการโหลด แตกฎหมายการบินทั่วโลกให1ใบนน.สูงสุดได 32กก./
ชิ้น
 คาธรรมเนียม นํ้ามันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง
 คามัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง
 คาโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง)
 คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 คาพาหนะเดินทางระหวางนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
คาอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายุมากกวา 70 ป ทาง
บริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) (กรณีสงจอยหนาราน)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม


คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคน

ไทย ผูที่ประสงคจะพํานัก ระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให
กลับมาใชวีซา


ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 1,700 บาท**

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท

ทางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คาซักรีด มินิบารในหอง
รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใช
บริการ)


คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,600 บาท/ทาน/ทริป



คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%



คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคน

ไทย
ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน

ราคาทัวรนี้ไมรวมทิป พนักงานขับรถ, ไกด ทองถิ่น และ
หัวหนาทัวรจากเมืองไทย
คาทิป จํานวน 1,600 บาท *กรุณายื่นคาทิปใหกับหัวหนาทัวร
ที่สนามบิน (วันแรก) *
วิธีการชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชีและสงหลักฐานการ
โอนเงินใหเจาหนาที่ที่ดูแลเสนทาง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับ เงินมัดจําแลวเทานั้น
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง (ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน)
3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอน
ออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดขึ้น
การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควรจัดเตรียม
คาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋ว
เครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอ
เจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใด
อยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทาง
โทรศัพทไมวากรณีใด ๆ
 กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทํา
เรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการ
ชําระเงินคาบริการตาง ๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังนี้
ชวงเทศกาลหรือวันหยุดตอเนื่องตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางนอย 45 วันทําการ
ยกเลิกการเดินทางอยางนอย 30 วัน ทําการ คืนเงินคาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระแลว
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดคาใชจาย 50% ของราคาทัวรในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดในทุกกรณี ทั้งนี้ ทางบริษัทจะ

หักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว
เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคา
มัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวร
ทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้น
เงื่อนไขอื่น ๆ
-

รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชนของลู กคาเปนสิ่งสําคัญ
-

บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขา

เมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนือ
อํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนเงินบางสวนหรือทั้งหมดหากทาน
ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได คณะทัวรทานอื่น ๆ
รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได จําเปนตองออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว แตทางตัวแทน
บริษัทฯจะทําหนาที่ประสานงานและเจาหนาที่จะทําการติดตอและชวยเหลือทานเปนระยะ ๆ
-

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยตาง ๆ

เชน การยกเลิกหรือการลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด
หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตาง ๆ ที่เกิดขึ้ นเหนืออํานาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจาหนาที่นั้น ๆ ที่จะ
สงผลทําใหเสียเวลาในการทองเที่ยวตามรายการทัวร ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณี
ใด ๆทั้งสิ้น ทั้งคาเสียเวลา คาเสียโอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายที่บริษัทจายไปแลว เปนตน
-

กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือ

บางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลงชําระเงินไม วาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือวาทานได
ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ไ ดระบุไวทั้งหมดแลว
-

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ ดินทาง

พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
-

ถากรุปที่ทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวนตามที่

กําหนดไว หรือสายการบินแจงยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัทจะขอหักเงิน
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของประเทศที่ทานจะเดินทาง (ถ าโปรแกรมที่ทาน
เดินทางจะตองยื่นขอวีซา)
-

อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง คาประกันภัย
คาธรรมเนียมนํ้ามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะ
เดินทาง
-

เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เปนตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุไวบนหนาตั๋ว

เทานั้น จึงไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไป
แลวนั้น ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได (ยกเวนบางสายการบิน ที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับสายการบินเทานั้น)
-

บริษัทฯทําหนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสงเมื่อ

เกิดการสูญหายของสัมภาระระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดัง กลาวในระหวางการ
ทองเที่ยวนี้ หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอ
คืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามา
ขอคืนเงินไดคาบริการที่ ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับ
บริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกั น ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอม
คณะตามรายการ ที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร
ตามความเหมาะสม และสถานการณตาง ๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึง
ประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ

