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วนัแรก : สนามบนิสวุรรณภมู ิ
20.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ บริเวณชัน้ 4 (ชัน้ผู้ โดยสารขาออก) ประตทูางเข้าท่ี 2 เคาน์เตอร์ D เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง  

นําท่านผ่านขัน้ตอนการเช็คอินของ สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยต้อนรับเพ่ืออํานวยความสะดวกในเร่ือง    
ของเอกสาร ตลอดจนสมัภาระในการเดนิทางของท่าน 

23.45 น. เหินฟา้สู ่ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิไทย แอร์เวย์ เท่ียวบนิท่ี TG670 (ใช้เวลาในการเดนิทาง 6.45 ช.ม.) 
วนัท่ีสอง : สนามบนิชิโตเซ่ – หบุเขานรกจิโกกดุานิ – ฮาโกดาเตะ – สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนฮาโกดาเตะ – นัง่กระเช้าขึน้ ภเูขาฮาโกดาเตะ 
08.30 น. ถึงสนามบนิชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถิ่นญ่ีปุ่ นเร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง)  

นําท่านผา่นพธีิศลุกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ เรียบร้อยแล้ว  
จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก สถานท่ีแรกท่ีนําท่านมาเย่ียมชม ซึ่งเป็น 1 ในฉากของ
ภาพยนตร์เร่ือง แฟนเดย์ นําท่านเท่ียวชมบ่อโคลนเดือดธรรมชาติ ท่ีกระจายอยู่เต็ม
บริเวณ ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพท่ีผดุขึน้มาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขา
เพ่ือสมัผสักบับ่อโคลนอย่างใกล้ชิด นอกจากนัน้ยังมีศาลเจ้าซึ่งแม้จะมีขนาดเล็กแต่
ชาวบ้านก็ให้ความเคารพนบัถือเป็นอย่างมาก เชิญท่านเลือกหามมุถูกใจบนัทึกภาพ
ความประทบัใจตามอธัยาศยั 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เมืองฮาโกดาเตะ เมืองนีก้็มีสถานท่ีท่องเท่ียวๆ หลายท่ีท่ีเป็นฉากในภาพยนตร์เร่ือง แฟนเดย์ เช่นกัน เมืองนีต้ัง้อยู่บนคาบสมทุรโอ
ชิมา เป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบั3บนเกาะฮอกไกโด และเมืองท่าสําคญัแห่งแรกของญ่ีปุ่ นตัง้แต่เม่ือครัง้ญ่ีปุ่ นเร่ิมเปิดประเทศสมยั
ปฏิรูปเมจิ ซึ่งได้ติดต่อแลกเปล่ียนวฒันธรรมต่างชาติหลากหลาย ท่ียังคงหลงเหลืออิทธิพลอยู่ในปัจจุบนัตามถนนในเมือง  และ
พืน้ท่ีแบบยโุรป อาหารทะเลสดใหมห่ลากหลายชนิด ท่ีน่ี ธรรมชาตสิวยงาม มีนํา้พรุ้อน และยอดเขาฮาโคะดาเตะ ท่ีสงู334ม เป็น
จดุสงูท่ีสดุ ล้อมรอบด้วยทะเล มีหิมะตกเบาบาง เน่ืองมาจากอิทธิพลทางภูมิอากาศแบบทะเลโดยมีกระแสนํา้อุ่นทสึชิมา ทําให้
เมืองนีไ้มห่นาวอากาศดี  
สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนฮาโกดาเตะ เป็นสวนพืชเขตร้อนขนาดใหญ่ ด้านในมีเรือน
กระจกท่ีเป็นแหลง่เพาะพนัธุ์พืชเขตร้อนกว่า 3000 สายพนัธุ์ นอกจากสวนแล้วก็ยังมี
โซนอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจเช่นกัน โดยเฉพาะ ลิงภูเขาท่ีในช่วงหน้าหนาวลงไปแช่ออนเซ็น  
(1 ในฉากของภาพยนตร์เร่ือง แฟนเดย์) คล้ายกับท่ีนากาโน่นั่งเอง เวลาชมก็ต้องยืน
ชมจากด้านบนไม่สามารถเข้าไปใกล้ลิงได้ ส่วนในหน้าร้อนนัน้ก็มีสวนนํา้และสนาม
เดก็เลน่ซึ่งเป็นท่ีช่ืนชอบของเดก็ๆ พอ่แมส่ามารถพาลกูมาเท่ียวชมธรรมชาติพร้อมกัน
เลน่นํา้ได้ จึงทําให้สวนแห่งนีเ้ป็นอีกหนึ่งจดุท่องเท่ียวยอดนิยมเพราะสามารถเท่ียวชมหลายๆ อย่างได้ในท่ีเท่ียว  
นั่งกระเช้าขึน้ ภูเขาฮาโกดาเตะ (1 ในฉากของภาพยนตร์เร่ือง แฟนเดย์) ให้ท่านชม
ทิวทัศน์ของเมืองฮาโกดาเตะ โดยภูเขาฮาโกดาเตะอยู่ทางตอนใต้ของเมืองฮาโกดา
เตะและมีความสงูถึง 334  เมตร ได้รับการยกย่องว่าสวยติดอันดบั 1 ใน 3 ของโลก 
โดยในยามคํ่าคืนท่ีท้องฟา้โปร่ง เม่ือมองลงมาจากบนยอดเขาฮาโกดาเตะ ก็จะเห็นวิว
ทัศนียภาพของเมืองฮาโกดาเตะทัง้เมืองได้อย่างชัดเจน ภูเขาฮาโกดาเตะนีจ้ะมี
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ลกัษณะรูปร่างคล้ายกบัววันอนหมอบ ดงันัน้จึงมีช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา่กากิวซงั (GAGYU SAN) 
คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร จากนัน้ นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั SHERATON HAKODATE หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ีสาม : ตลาดเช้าฮาโคะดาเตะ – หอคอยโกะเรียวคาค ุ– ย่านโมโตะมาจิ – โกดงัอิฐแดง – คโิรโร่ สกี รีสอร์ท  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ให้ท่านสมัผสัวถีิชีวติยามเช้าในรูปแบบชาวญ่ีปุ่ นชมบรรยากาศ
ของตลาดสดยามเช้าของเมืองท่าโรแมนตคิ ตลาดนีมี้ขายผกั ผลไม้ และของทะเลสด
หลากหลายชนิด อาทิเช่น ปยูกัษ์ ปขูน หอยเมน่ รวมถึงเสือ้ผ้าและข้าวของเคร่ืองใช้ท่ี
จําเป็นในชีวติประจําวนัของชาวเมือง เรียงรายไปบนถนนกวา่ 360 ร้าน นับเป็นตลาด
ท่ีมีช่ือเสียงและมีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิดแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด มา
วางขายในตลาดสดราคาไมแ่พง และท่านจะได้สมัผสัประสบการณ์การตกปลาหมึกท่ี
น่าตื่นเต้น ปลาหมกึสดๆ วา่ยไปมาอย่างวอ่งไวในตู้ปลาในตลาดท่ีสร้างขึน้มาเพ่ือการ
นีโ้ดยเฉพาะ สิ่งหนึ่งท่ีนักท่องเท่ียวชอบทําฆ่าเวลาคือพยายามจับปลาหมึกเหล่านี ้
คณุต้องการแค่ไม้หนึ่งอันท่ีมีเบ็ดเก่ียวอยู่ตรงปลาย แล้วลองมาวดัฝีมือกัน! เม่ือคณุ
จบัได้แล้ว เชฟจะเอาปลาหมึกนัน้มาทําซาชิมิปลาหมึกให้คณุ ซาชิมิปลาหมึกสดท่ีมี
เนือ้ใสๆ เป็นประกายนัน้ไมเ่พียงเป็นแตอ่าหารตาอนังดงาม แตร่สชาตขิองมนัยงัเย่ียมยอดอีกด้วย 
หอคอยโกะเรียวคาค ุตัง้อยู่เมืองฮาโกดาเตะ สร้างขึน้เพ่ือปอ้งกนัการรุกรานจากรัสเซียในสมยัสงคราม ระหวา่งญ่ีปุ่ นกบัรัสเซียเป็น
เวลายาวนาน 8 ปี ตัง้แต ่ปี ค.ศ.1857 นบัวา่เป็นปอ้มปราการแบบยโุรปในญ่ีปุ่ นแห่งแรก ท่ีมีลกัษณะเป็นรูปดาว 5 แฉก เม่ือมอง
จากท่ีสงู และเป็นท่ีมัน่สดุท้ายของรัฐบาลโชกนุโตกกุาวา่ ซึ่งตอ่สู้กบักองทพัฝ่ายรัฐบาลในยคุฟืน้ฟปูระเทศสมยัเมย์จิ  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ย่านโมโตะมาจิ เน่ืองจากฮาโกดาเตะเป็นหนึ่งในเมืองท่าแรกๆ ของญ่ีปุ่ นท่ีเปิดประตสูู่
การค้ากับต่างประเทศเม่ือ 150 กว่าปีมาแล้ว โมโตะมาจิ จึงเป็นพืน้ท่ีแรกท่ีเจริญ
ขึน้มาในสมยันัน้ มีการสร้างถนนในรูปท่ี ได้รับอิทธิพลมาจากตะวนัตก ซึ่งหลงเหลือ
มาจนถึงทุกวนันี ้ด้วยถนนท่ีเป็นเนิน ทําให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของท่าเรือ และ
อาคารแบบตะวนัตก เช่น โบสถ์ต่างชาติและอาคารกงสลุเก่าแก่ บริเวณนีจ้ึงควรค่า
แก่การเดินชมเป็นอย่างยิ่ง โมโตะมาจิมีทิวทัศน์ท่ีงดงามราวกับอยู่ในภาพยนตร์ จึง
เป็นฉากหลงัท่ีสมบรูณ์แบบสําหรับการถ่ายรูป และยงัเป็น 1 ในสถานท่ีถ่ายทําภาพยนตร์เร่ือง แฟนเดย์ อีกด้วย 
โกดงัอิฐแดง ในปี 1859 ท่าเรือฮาโกดะเตะเปิดทําการเป็นหนึ่งในท่าเรือค้าขายระหว่างประเทศแห่งแรกของญ่ีปุ่ น กลายเป็น   
สญัลกัษณ์ทางการท่องเท่ียวไปแล้วสําหรับหมูอ่าคารก่ออิฐสีแดง โกดงัเก็บสินค้าของ
เมืองฮาโกดาเตะ แม้อาคารท่ี เห็นจะเป็นอาคารใหม่ท่ีถูกสร้างขึน้มาทดแทนอาคาร
หลังเก่า ซึ่งถูกไปไหม้ครัง้ใหญ่เผาทําลายไปเม่ือปี 1907 แต่ยังคงเอกลกัษณ์และ
ความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดั่งเดิม ให้ความรู้สึกคล้ายสิ่งปลูกสร้างของ
ยุโรปตัง้อยู่เรียงรายริมอ่าวในบริเวณอ่าวเต็มไปด้วยร้านอาหารและร้านขายของท่ี
ระลึกท่ีตัง้อยู่ภายในตึกเก่า คณุจะเพลิด เพลินกับการเดินกินลมชมวิวรอบบริเวณนี ้



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น(GLH)HOKKAIDO BY TG 6D4N 58,900 2-7,6-11 DEC 2016                                                                                                   4 

http://www.hijapantour.com/ 

ประกอบกบัเพลงท่ีเปิดทางเสียงตามสายให้ได้ยินทัว่เมือง เสริมบรรยากาศให้ฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสดุแสนโรแมนติก จนได้
เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางสู่ คิโรโร่ สกี รีสอร์ท ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกในเร่ืองของ POWDER SNOW หิมะสีขาวเนือ้ละเอียด
เนียนนุ่มเหมือนแปง้ฝุ่ น ท่ีน่ีนอกจาก เป็นสถานท่ีเลน่สกีท่ีมีหิมะคณุภาพดีแล้ว ยงัล้อมรอบด้วยทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาอีก
ด้วย และท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ีหลกัในการถ่ายทําภาพยนตร์เร่ือง แฟนเดย์ อีกด้วย 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั KIRORO RESORT หรือเทียบเท่า * อบอุ่นอย่างเป็นกนัเองในชดุยกูะตะ ท่ีทางโรงแรมจัดให้สําหรับทุก
ท่าน * หลงัรับประทานอาหารค่ํา ให้ท่านสมัผสักบัการอาบนํา้แร่ญ่ีปุ่ น (ออนเซ็น) 

 
วนัท่ีส่ี : นัง่กระเช้ากอนโดลา่ขึน้ ภเูขาอาซาริ-กิจกรรมแสนสนกุในลานหิมะขนาดใหญ่-โอตารุ-คลองโอตารุ-นาฬกิาไอนํา้โบราณ 
                   พพิธิภณัฑ์กลอ่งดนตรี&เคร่ืองแก้ว-โรงงานช็อคโกแลต็-ซปัโปโร    
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านเปล่ียนบรรยากาศโดยการนั่งกระเช้ากอนโดล่าขึน้สู่ ยอดเขาอาซาริ ซึ่งเป็น
ท่ีตัง้ของ KIRORO LOVER’S SANCTUARY BELL (1 ในฉากสําคญัในภาพยนตร์
เร่ือง แฟนเดย์) ให้ท่านได้เคาะระฆงัแห่งความรัก ซึ่งระฆังนีมี้ตํานานของความรักอัน
ศกัดิส์ทิธ์ิ นกัท่องเท่ียวจึงมกัจะมาเคาะระฆัง แล้วอธิษฐานขอพรให้ความรักสมหวงั
ตลอดไป การเดนิทางขึน้ไปยงั ระฆงัแห่งความรัก ต้องนัง่กระเช้ากอนโดลา่ขึน้สูย่อดเขา  โดยระหว่างทางจะเห็นต้นไม้และหุบเขา
กว้างใหญ่ และเม่ือขึน้ไปถึงก็จะพบความสวยงามปรากฏตรงหน้า พร้อมระฆังแห่งความรัก ตัง้ตระหง่านอยู่นอกจากจะเป็นจุดให้
คูรั่กมาตีระฆงัขอพรเร่ืองความรักแล้ว ยงัเป็นจดุถ่ายรูปท่ีสวยงามมากท่ีสดุแห่งหนึ่งด้วย  
ให้ท่านเพลดิเพลนิกบักิจกรรมหน้าหนาวในรูปแบบตา่งๆ ในลานสกีของคิโรโร่ รีสอร์ท 
ซึ่งท่ีน่ีมีคอร์สสกีถึง 21 คอร์ส ทัง้สําหรับผู้ฝึกเลน่ และนกัสกีมืออาชีพ สนกุกบัการเล่น
สกี สโนวบอร์ด เปิดประสบการณ์กับกิจกรรมฤดหูนาว ทัง้รถลากเล่ือน และ Tubing 
หรือ สนุกสุดเหว่ียงไปกับแพลากเล่ือนบนพืน้หิมะนุ่ม ท่ีน่ียังมี Snow Park และ 
Annie Kids Ski Academy สอนสกีให้กบัเดก็ๆ และนกัสกีมือใหมด้่วย  
 คา่ทวัร์ไมร่วมคา่เช่าชดุสกี / อปุกรณ์สกีตา่งๆ และครูฝึกผู้สอน 
 กระเช้ากอนโดลา่ ลานสกี และอปุกรณ์สกีบางอย่าง อาจจะไม่สามารถให้บริการได้ เน่ืองจากเปล่ียนแปลงตามสภาพอากาศ

และสภาพหิมะ 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เมืองโอตารุ ซึ่งตัง้อยู่ในเกาะฮอกไกโดและอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองซัปโปโร ทัง้ยังเป็นเมืองท่าหลกัของอ่าวอิชิคะริ 
เน่ืองจากเมืองแห่งนีจ้ะหนัหน้าออกสูอ่่าวอิชิคะริ สว่นด้านหลงัของเมืองนัน้ถกู โอบล้อมด้วยภเูขาถึง 3 ด้านด้วยกนั จากนัน้จึงเป็น
ทางลาดเอียงลงสูท่ะเล จึงทําให้บ้านเรือนท่ีน่ีสว่นใหญ่จะตัง้อยู่ตามไหลเ่ขา และทําให้ท่ีน่ีกลายแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง เพราะ
นอกจากจะมีทิวทศัน์อนังดงาม ท่ีน่ียงัเตม็ไปด้วยอาคารเก่าแก่อีกด้วย  
คลองโอตารุ (1 ในสถานท่ีถ่ายภาพยนตร์เร่ือง แฟนเดย์) คลองโอตารุเป็นสญัลกัษณ์
ของเมืองโอตารุ ท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายภาพท่ีน่ีเพ่ือเป็นท่ีระลึก ซึ่งในอดีตเป็น
คลองท่ีเกิดจากการถมทะเลเพ่ือใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่ลงสู่เรือขน
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ถ่ายแล้วนําสินค้ามาเก็บไว้ภายในโกดงั แต่ภายหลงัได้เลิกใช้และถมคลองคร่ึงหนึ่งทําเป็นถนนหลวง ส่วนอีกคร่ึงหนึ่งได้บูรณะ
ปรับปรุงให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว นอกจากนัน้ริมสองฝ่ังคลองยังเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารตัง้เรียงรายอยู่มากมาย รวมทัง้มี
สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีอยู่ไมไ่กลจากคลองมากนกั  
ถนนซาไกมาจิ ท่ีสดุถนนท่านจะได้พบกับ นาฬิกาไอนํา้โบราณ (Steam Clock) แห่งเมืองโอตารุ เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สําคญัของ
เมืองโอตารุ ตัง้อยู่ด้านหน้าพพิธิภณัฑ์กลอ่งดนตรี เป็นนาฬกิาไอนํา้เก่าแก่ท่ีเมืองแวนคเูวอร์ ประเทศแคนาดา มอบให้แก่เมืองโอ
ตารุ ความโดดเดน่ของเจ้านาฬกิาเรือนนี ้นอกจากจะมีรูปลกัษณ์ท่ีงดงามในสไตล์อังกฤษแล้ว ยังคอยจะส่งเสียงเพลงและพ่นไอ
นํา้ออกมาในทกุ ๆ 15 นาทีอีกด้วย  
พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรี (1 ในสถานท่ีถ่ายทําภาพยนตร์เร่ือง แฟนเดย์) พิพิธภัณฑ์กล่อง
ดนตรี เป็นอีกหนึ่งแหลง่ท่องเท่ียวสดุคลาสสกิท่ีห้ามพลาดของเมืองโอตารุ เพราะท่ีน่ีจะมี
การรวบรวมกลอ่งดนตรีหลากหลายแบบ หลากหลายสไตล์ไว้มากกว่า 1,000 ชิน้ และท่ี
บอกวา่ท่ีน่ีมีความคลาสสิกก็เพราะว่าตัง้อยู่ในอาคารเก่าแก่สไตล์ยุโรป สร้างขึน้จากอิฐ
แดง ส่วนด้านในจะเห็นเป็นโครงสร้างไม้ มีการวางเรียงกล่องดนตรีต่าง ๆ ไว้อย่าง
สวยงาม ซึ่งก็จะมีลวดลายท่ีแตกตา่งกนัไป ราคาก็มีทัง้สงูและตํ่า แต่รับรองได้ว่าสวยทุก
ชิน้ สามารถซือ้กลบัมาเป็นของท่ีระลกึหรือของฝากได้ นอกจากนีย้งัมีให้นักท่องเท่ียวทํากล่องดนตรีของตวัเองได้อีกด้วย โรงงาน
เป่าแก้วคติาอิชิ ตัง้อยู่ในเมืองโอตารุ เมืองท่ีมีช่ือเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนัน้จุดประสงค์ของการเป่าแก้ว
เพ่ือใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบนันีเ้ป้าหมายของการเป่าแก้วเพ่ือใช้เป็นของใช้หรือของท่ีระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็น
โรงงานท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่ท่ีสดุของเมือง โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วท่ีมีอยู่มากมาย และผลงานท่ีมี
ช่ือเสียงมากท่ีสดุของโรงงานแห่งนีก้็คือโคมไฟแก้วและลกูบอลแก้วนั่นเอง นอกจากนี ้ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเท่ียว
ด้วย  
โรงงานช็อกโกแล็ต ท่ีหมู่บ้านอิชิยะในสวนชิโรอิโคอิบิโตะ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของญ่ีปุ่ น ท่านสามารถ
เลือกซื อ้ช็อกโกแลตท่ีขึน้ ช่ือ ท่ีสุดของท่ี น่ี ไ ด้นั น้  คือช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก  
(ShiroiKoibito) ซึ่งภายในระกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก และโรงงาน
ช็อกโกแลตอันมีช่ือเสียง โดยอาคารซึ่งเป็นร้านขายของนัน้ถูกตกแต่งให้เหมือนกับโลก
แห่งเทพนิยายคลาสสิก ส่วนภายในโรงงานมีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตัง้แต่ยุค
แรกเร่ิม โดยจําลองโรงงานและขัน้ตอนการผลิตมาไว้ท่ีน่ี นอกจากนัน้ยังสามารถชิมและ
เลือกซือ้ช็อกโกแลตหรือไอศกรีมแบบต่างๆ ท่ีผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโดได้ท่ีน่ี ได้เองด้วย หรือเดินถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ
บรรยากาศโดยรอบ ท่ีตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงามสไตล์ยุโรป เมืองซัปโปโร เป็นเมืองใหญ่ท่ีมีมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางเชือ้ชาติและวัฒนธรรมเป็นเมืองท่ีมีการวางผังเมืองไว้อย่างเป็นระเบียบมากท่ีสุดในญ่ีปุ่ นทัง้ยังเป็น
ศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ,การศกึษาและการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! เมนบูฟุเฟ่ต์ไมอ่ัน้กบัป ู3 ชนิดช่ือดงัของฮอกไกโด  
(ปซููไว, ปขูน, ปทูาราบะ) พร้อมอาหารทะเลสดใหม่ 
นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั  KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีห้า : ศาลาวา่การเมืองฮอกไกโดหลงัเก่า – หอนาฬกิาซปัโปโร – สวนสาธารณะโอโดริ – มติซุย เอ้าท์เลท พาร์ค – ย่านทานกุิโคจิ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ศาลาวา่การเมืองฮอกไกโดหลงัเก่า ศาลาวา่การเมืองฮอกไกโดหลงัเก่าเร่ิมก่อสร้างเม่ือปี 
พ.ศ. 2416 ซึ่งเป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อก อันเลียนแบบมาจากศาลาว่าการรัฐ
แมสซาชเูซตส์ของอเมริกา โดยใช้อิฐแดงในการก่อสร้างมากกว่า 2.5 ล้านก้อน โดยตึกนี ้
ถูกใช้งานมาเป็นเวลายาวนานกว่า 80 ปี ตัง้แต่สมยัผู้ว่าการคนแรกของฮอกไกโด ซึ่ง
ปัจจบุนัเป็นอาคารท่ีมีการบรูณะใหมห่ลงัจากท่ีถกูไฟไหม้ในปี พ.ศ. 2454 ทัง้ยงัได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นสมบตัิทางวฒันธรรม
ของชาต ิซึ่งภายในมีการจดัแสดงห้องทํางาน และนิทรรศการภาพถ่ายและเร่ืองราวของเกาะฮอกไกโด 
หอนาฬิกาซัปโปโร หอนาฬิกาซัปโปโรเป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 ตัง้อยู่
ถดัจากอาคารวา่การเก่าเมืองฮอกไกโดไปทางทิศตะวนัออก และเป็นอีกหนึ่งสญัลกัษณ์ท่ี
สําคญัของซปัโปโร ซึ่งในอดีตเป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลยัฮอกไกโดมาก่อน และได้รับ
การขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีสําคญัอีกแห่งหนึ่งของญ่ีปุ่ นตวัอาคารสร้าง
ด้วยไม้ทาสีขาวภายในจดัแสดงเร่ืองราวความเป็นมาของหอนาฬิกา รวมถึงเร่ืองราวของ
นาฬกิารุ่นเดียวกบันาฬกิาท่ีอยู่บนหอคอยซึ่งท่ีน่ีก็เป็นอีกจดุท่ีนกัท่องเท่ียวมกัแวะมาถ่ายรูปไว้เป็นท่ีระลกึ  
สวนสาธารณะโอโดริ สวนสาธารณะโอโดริตัง้อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร และถือเป็นหัวใจ
หลกัของเมือง ด้วยเป็นสวนท่ีแบง่เมืองออกเป็น  เขตเหนือและใต้ และมีถนนสายหลกัตดั
ผา่นโดยรอบสําหรับเป็นจดุเช่ือมตอ่ไปยงัสถานท่ีสําคญัตา่งๆ ของเมือง โดยมีหอโทรทัศน์ 
ท่ีตัง้อยู่ทางตะวนัตกของสวน เป็นจุดสงัเกต ภายในมีสวนดอกไม้หลากหลายพนัธุ์ นํา้พ ุ
และงานประติมากรรมกลางแจ้งต่างๆ นอกจากนีย้ังเป็นสถานท่ีสําหรับจัดงานเทศกาล  
สําคัญต่างๆ ของเมือง อย่างเช่นเทศกาลดอกไม้นานาชาติในช่วงฤดรู้อน และเทศกาล
หิมะซปัโปโรในช่วงฤดหูนาว เป็นต้น 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
มติซุย เอ้าท์เลท พาร์ค ศนูย์รวมแฟชั่นทันสมยัแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมช่ือดงั
จากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดงัถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph 
Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสนิค้าสําหรับทุกคนตัง้แต่สินค้าแฟชั่นหญิงชายและเด็ก 
จนถึงอปุกรณ์กีฬาและสนิค้าทัว่ไป  
ย่านทานกุิโคจิ (TANUKIKOCHI) เป็นย่านท่ีรวบรวมร้านช้อปปิง้ ห้างสรรพสินค้า ร้านกินดื่ม ร้านอาหาร ร้านขายอุปกรณ์อิเล็ก
โทรนิกส์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป ของฝาก ของท่ีระลึก เสือ้ผ้า สินค้าแบรนด์เนม เคร่ืองสําอาง และอ่ืนๆ อีก
มากมาย นอกจากนัน้ยงัมีร้านร้อยเยน ท่ีรู้จกักนัดีทัง้ชาวญ่ีปุ่ นและชาวไทยให้เลือกซือ้ของถูกคณุภาพดีอีกด้วย อิสระให้ท่านได้ช้
อปปิง้กนัอย่างเตม็ท่ีตามอธัยาศยั 

คํ่า  บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร   
นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั  KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหก : สนามบนิชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนัน้ นําท่านเดนิทางสู ่สนามบนิชิโตเซ่ เพ่ือเตรียมตวัเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 
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10.45 น. เหินฟา้กลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอร์เวย์ เท่ียวบนิท่ี TG 671 
15.45 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดิภ์าพ พร้อมความประทบัใจ 

******************************** 

อตัราคา่บริการ 
อตัราคา่บริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ และ เด็กอายต่ํุากวา่ 12 ปีพกัเสริมเตียง 58,900.- บาท 
เด็กอายต่ํุากวา่ 12 ปีพกัไม่เสริมเตียงพกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น 56,900.- บาท 

ห้องพกัเด่ียว เพิ่มทา่นละ 10,900.- บาท 
*** ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน คือ สายการบินไทยท่ีบินระหวา่งประเทศ ลด 18,000 บาท *** 

*** ในการเดินทางในแตล่ะครัง้ จะต้องมีจํานวนผู้ เดินทาง 25 ทา่นขึน้ไป *** 
*** กรณีผู้ เดินทางในคณะมีไม่ถึง 25 ทา่น อาจมีการปรับเปลีย่นราคา *** 

*** โปรแกรมนีไ้ม่มีแถมกระเป๋าเดินทางให้คะ่ *** 
อตัราคา่บริการนีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั ตามสายการบนิท่ีได้ระบไุว้ในรายการ 
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งท่ีมี  
 คา่โรงแรมท่ีพกัตามระบใุนรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
 คา่อาหาร และเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีได้ระบใุนรายการ 
 คา่รถรับสง่ระหวา่งนําเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
 คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 คา่ภาษีนํา้มนัท่ีสายการบนิเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 20 เมษายน 2559 และท่านต้องชําระเพิม่เตมิในกรณีท่ีทางสายการบนิมีการเรียกเก็บเพิม่  

 
อตัราคา่บริการนีไ้ม่รวม 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 คา่ทําหนงัสือเดนิทาง Passport  
 คา่นํา้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอ่ท่าน) 
 คา่ใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น คา่เคร่ืองดืม่และคา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 
 คา่อาหารท่ีไม่ได้ระบไุว้ในรายการ 
 คา่ทําใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนตา่งด้าว 
 คา่วซี่าเข้าประเทศ ญ่ีปุ่ น ** เน่ืองจากตัง้แต่ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญ่ีปุ่ นได้ทําการยกเว้นวีซ่าท่องเท่ียวสําหรับ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี เข้าไปท่องเท่ียวไม่เกิน 15 วนั 
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**  สําหรับบคุลท่ีถือพาสปอร์ตตา่งประเทศแตม่ีถิ่นพํานกัอยู่ในประเทศไทย ** 
 กรณีผู้ เดนิทางถือหนงัสือเดนิทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดงันัน้ต้องเปลี่ยนเป็น

หนงัสือเดนิทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  
 ท่านต้องทําการแจ้งเข้า – แจ้งออก ท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถย่ืนวซี่าได้  

(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวซี่าขึน้อยู่กบัทางสถานทตู) 
 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดนิทางสามารถใช้งานได้ไม่ตํา่กวา่ 6 เดอืน  (กรณีท่านท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)  
 รูปถ่ายสี  2” จํานวน 2 รูป (ไม่สวมแวน่ตาดาํ, แตง่กายสภุาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชดุครุย, หรือใส่ชดุราชการ, ไม่ยิม้ 

พืน้หลงัเป็นสีขาว ต้องไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   
 สําเนาทะเบียนบ้าน, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มข้อมลูเบอร์โทรศพัท์ มือถือ / เบอร์บ้าน / เบอร์ท่ีทํางาน / ท่ีอยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวซี่า 
 กรณีท่ีผู้ เดนิทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเตมิคอื ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีท่ีคูส่มรสเสียชีวติ)ใบมรณะบตัร  
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกลุ (ถ้ามี)  
 หลกัฐานการเงิน สําเนาบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจํา) ถ่ายทกุหน้าตัง้แตห่น้าแรก – หน้าปัจจบุนั  
กรณีใช้เอกสารเป็น BANK STATEMENT ท่ีทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถนํามาใช้ยื่นวซี่าได้  
 หนงัสือรับรองการทํางาน (ฉบบัจริง) จากบริษัทท่ีท่านทํางานอยู่ (ภาษาองักฤษเท่านัน้) 

1. กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษัททัว่ไป ใช้หนงัสือรับรองการทํางานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษ) 
2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใช้สําเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคดัไม่เกิน 3 เดอืน) หรือ สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 

และหน้าหนงัสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้ เดนิทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย 
3. กรณีทําธุรกิจส่วนตวั (แตไ่ม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทําหนงัสือชีแ้จงตอ่สถานทตู (ภาษาองักฤษ)  
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนงัสือรับรองการทํางานจากหน่วยงานนัน้ๆ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สําเนาบัตร

ข้าราชการเพียงหลกัฐานเดยีวยื่นตอ่สถานทตูได้   
*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามท่ีระบเุพือ่ผลประโยชน์ในการพิจารณาวซี่าของท่าน *** 

เงื่อนไขการจองทวัร์และการชําระเงิน  
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมมดัจําเป็นจํานวน 10,000.- บาท ตอ่ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั พร้อมมดัจําเป็นจํานวน 15,000.- บาท ตอ่ 1 ท่าน   
 ( สําหรับช่วงเทศกาล ปีใหม่ , สงกรานต์ , และวนัหยดุยาว ) 
 กรณีท่ีลกูค้า พกัอาศยัอยู่ตา่งจงัหวดัให้แจ้งกบัทางบริษัทให้ทราบตัง้แตทํ่าการจอง หากลกูค้ามีความจําเป็นต้องออกตัว๋เคร่ืองบนิ

ภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆทัง้สิน้ 
 

 คา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคา่ทวัร์ทัง้หมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนัทําการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน  
มิฉะนัน้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทาง และไม่คนืมดัจํา 
 ทางบริษัทฯต้องออกตัว๋กบัทางสายการบินทางลกูค้าจะต้องจ่ายเงินคา่ทวัร์ทัง้หมดก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน มิฉะนัน้ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ  
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การยกเลิกและการคนืเงิน 
 กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดอืนตลุาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วนั จะไม่เก็บคา่มดัจํา 
 กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัทําการ มิฉะนัน้ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืมดัจํา 
 กรณียกเลิกก่อนการเดนิทาง 21 วนัทําการ ทางบริษัท ฯ มีความจําเป็นต้องหกั 50 % ของอตัราคา่บริการทัง้หมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดนิทาง 14 วนัทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงินทัง้หมด 
  หากทําการออกตัว๋กบัทางสายการบินไปแล้ว บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงินคา่ทวัร์ทัง้หมด 

หมายเหต ุ  
 ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทยท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ

พํานกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ และสามารถพํานกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ 15 วนั (หากผู้ยื่นประสงค์จะพํานกัในประเทศญ่ีปุ่ นเกิน
15 วนั หรือไปทํางาน หรือมีวตัถปุระสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวซี่าตามปรกต)ิ 

 การยกเว้นวซี่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยนี ้เพื่อเป็นการส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศญ่ีปุ่ นกบัประเทศไทย 
 ผู้ ท่ีจะเข้าประเทศได้นัน้ จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดยีวกับผู้

ท่ียื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวตัถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือ       
ขอตรวจเอกสารท่ีจําเป็น เช่น ตัว๋เคร่ืองบินขากลบั หรืออื่นๆ 

 จากมาตรการยกเว้นวซี่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพํานกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่วา่จะด้วย
วตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาต ิหรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมืองเพื่อยืนยนัการมี 

คณุสมบตักิารเข้าประเทศญ่ีปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น 
2. สิ่งที่ยืนยนัวา่ท่านสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวา่งที่พํานกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด,บตัรเครดติ) 
3. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที่พํานกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที่พํานกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

คณุสมบตักิารเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวซี่า) 
1. หนงัสือเดนิทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบตักิารพํานกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพํานกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวตักิารถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย

คณุสมบตัท่ีิจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
 ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนงัสือเดนิทางราชการ (เล่มสีนํา้เงิน) เดนิทางกบัคณะบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบหากท่านถกูปฏิเสธ

การเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสี
เลือดหม)ู 

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดินทางเน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนําเข้าประเทศ 
เอกสารเดนิทางไม่ถกูต้อง หรือความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยีหรือด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้ว 

http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/2013/1321-2.htm
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 บริษัทฯไม่อาจคนืเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง้หมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานทูตงดออกวีซ่า
ให้กบัท่านอนัสืบเน่ืองมาจากตวัผู้ โดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบัชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่งด้าว
ท่ีพํานกัอยู่ในประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเหตกุารณ์
ทางการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ โดยบริษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้ เดินทางเป็นสําคญั เน่ืองจากการท่องเท่ียวนีเ้ป็นการ
ชําระแบบเหมาจ่ายกบับริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคนื ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้
บริการนัน้ท่ีทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ยกเลิกการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทางตํา่กวา่ 15 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้ เดนิทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วนั  
 

************************************ 


