CODE: XJ113 Winter Festival Hokkaido 5D3N

Winter Festival Hokkaido 5D3N
ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ คิโรโระ สกีรีสอรท
พักยูบาริ/โทยะ ออนเซ็น 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน อิสระทองเทีย่ วฟรีเดย 1 วัน
ทานบุฟเฟตขาปูยักษ+ชาบูหมูไมอนั้ !!!
ซัปโปโร ศูนยกลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด ถูกสรางขึ้นบนพื้นฐานแบบอเมริกาเหนือ มีการสรางระบบถนนแบบสี่เหลี่ยมผืนผา ใหญเปน
อันดับ5ของประเทศ ครบครันไปดวยสถานที่ทองเที่ยว แหลงชอปปง รานกินดื่ม
โอตารุ เมืองทาเรือเล็กๆ สุดนารัก มีเสนหของความโรแมนติกชวนใหหลงใหล
โชวะชินซังปารค ที่ตั้งของภูเขาไฟอุสึซังและโชวะชินซัง ภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหมของฮอกไกโด มีความไมธรรมดาตรงที่ไดรับการจัดอันดับวามีอายุ
นอยที่สุดในประเทศญี่ปุน และมีฟารมหมีสีน้ําตาลแสนรูอยูที่นี่ดวย นั่งกระเชาUzusan Ropeway
คิโรโระ สกีรีสอรท รีสอรทคอมเพล็กซที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของพาวเดอรสโนวหรือหิมะเนื้อละเอียดเนียนนุม และมีกิจกรรมมากมาย
หลากหลาย สามารถขึ้นกระเชากอนโดลาสูยอดเขาอาซาริไดเพื่อไปสั่นระฆังแหงความรัก Love Bell
สัมผัสประสบการณทดลองขับสโนวโมบิล เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่สนุกและไมควรพลาดเมื่อมาเที่ยวฮอกไก
โดชวงฤดูหนาว
วันเดินทาง
6 – 10 ธันวาคม 61
7 – 11 ธันวาคม 61
12 – 16 ธันวาคม 61
14 – 18 ธันวาคม 61
19 – 23 ธันวาคม 61
28 ธันวาคม – 1 มกราคม 62
29 ธันวาคม – 2 มกราคม 62
30 ธันวาคม – 3 มกราคม 62
31 ธันวาคม – 4 มกราคม 62
9 – 13 มกราคม 62
11 – 15 มกราคม 62
16 – 20 มกราคม 62

ราคาผูใหญ
32,888
32,888
29,888
29,888
29,888
39,888
39,888
38,888
37,888
29,888
29,888
27,888

ราคาเด็ก 0-2 ป
ไมเสริมเตียง
ราคาเด็กอายุไมเกิน2 ป
(Infant) 7,000 บาท

พักเดี่ยว

ที่นั่ง
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9,500
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9,500
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9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
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30
30
30
30
30
30
30
30

หมายเหตุ

ไฟลทบิน
Departure DMK – CTS XJ620 23.55-08.40
Return
CTS – DMK XJ621 09.55-16.30
วันที่
1

2
3

รายละเอียดทองเที่ยว
พรอมกันทีท่ าอากาศยานดอนเมือง เคานเตอรสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ)
ออกเดินทางสูฮอกไกโด DMK – CTS XJ620 23.55-08.40
สนามบินนิวชิโตะเสะ – โชวะชินซังปารค - นั่งกระเชา Usuzan Ropeway – ลาน Snow Mobile
– โทยะ/ยูบาริ ออนเซ็น
 เที่ยง,เย็น
คิโรโระสกีรีสอรท - โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – เครื่องแกวโอตารุ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ราน
Duty Free - ทานุกิโคจิ
 เชา,เที่ยง,เย็น

4

ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกดบริการพาไปชม) หรืออิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซือ้ Option Tour
 เชา

5

ซัปโปโร – สนามบินชิโตะเสะ – ทาอากาศยานดอนเมือง CTS – DMK XJ621 09.55-16.30
เชา

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานดอนเมือง
20.30น.
23.55น.

 พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3เคานเตอรสายการบิน THAI AIR
ASIA X (XJ) เจาหนาที่ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสาร ติกแท็กกระเปา
 นําทานเดินทางสูสนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุนโดยสายการบิน THAI AIR ASIA
X เที่ยวบินที่ XJ620 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบริการจําหนาย)

วันที่สอง สนามบินนิวชิโตะเสะ – โชวะชินซังปารค - นั่งกระเชา Usuzan Ropeway - ลาน Snow Mobile –
โทยะ/ยูบาริ ออนเซ็น อาหาร กลางวัน, เย็น
08.40 น.

เที่ยง
บาย

เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็ว
กวาเมืองไทย 2 ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาของทานเพือความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) ผ า นพิ ธี ก ารตรวจคนเข า เมื อ งและศุ ล กากร สํ า คั ญ !!! ประเทศญี่ ปุ น ไม
อนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝา
ฝนจะมีโทษจับและปรับ รับกระเปาเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว จากนั้นนํา
ทานเดินทางสู โชวะชินซัง ปารค (Showa Shinzan Park) นําทานนั่งกระเชาอุสุ
ซัง (Usuzan Ropeway) (ขอสงวนสิทธิ์ไมขึ้นในกรณีที่อากาศไมเอื้ออํานวยโดยจะ
เปลี่ยนเขาฟารมหมีสีน้ําตาลแทน) ชมภูเขาไฟอุสึและใกลกัน ภูเขาไฟโชวะชินซัง
เป น ภู เ ขาไฟที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม มี อ ายุ น อ ยที่ สุ ด ในประเทศญี่ ปุ น เกิ ด ขึ้ น จากการเกิ ด
แผนดินไหวและกอตัวขึ้นบนพื้นที่ราบทุงขาวสาลี สูง 290 เมตร ในระหวางป 19431945 สมัยจักรรพรรดิโชวะ ปจจุบันยังคงมีควันกํามะถันลอยอยูเหนือปลองภูเขาไฟ
ตั้งอยูใกลกับภูเขาไฟอุสุ ปจจุบันอยูในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเปน อนุสรณ
ทางธรรมชาติแหงพิเศษอิสระใหทานชมและบันทึกภาพเปนที่ระลึกตามอัธยาศัย หรือทานสามารถชมแหลงอนุรักษหมีสีน้ําตาล
หรือเรียกวา ฮิกุมะ (คาทัวรไมรวมคาเขาชมฟารมหมีประมาณ 850 เยน) เปนพันธุหมีที่หาไดยากในปจจุบัน ซึ่งจะพบเฉพาะใน
เกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมูเกาะคูรินเทานั้นใหทานตื่นตากับความนารักของนองหมีตัวเล็กที่มีอายุตั้งแต 2 ขวบจนถึงหมีตัว
โตอายุ 12 ขวบ เปนหมีแสนรูที่ทําทาทางตลกๆและอิสระใหทานสามารถซื้อของที่ระลึกของฝากที่รานคาบริเวณโชวะะชิ นซังปารคได
ตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1)
นําทานเดินทางไป ลานสโนวโมบิล WATTS SNOW WORLD ใหทานสัมผัสประสบการณพิเศษขับสโนวโมบิล Snowmoblie ซึ่ง
เปนหนึ่งกิจกรรมที่สนุกสนานและไมควร
พลาดเมื่อมาถึงฮอกไกโด ทานสามารถ
สนุกสนานไปกับการขับรถบนหิมะดวย
รถสโนวโ มบิลซึ่งสามารถเลน ไดเฉพาะ
ประเทศที่มีหิมะตกเทานั้น การเลนสโนว
โมบิลนั้นขับขี่ไมยากเพียงแคใชคันเรงและเบรคก็สามารถบังคับตัวรถไดอยางงายดาย
สําหรับวิธีเลนจะมีครูฝก ของลานขับสอนวิธีให จากนั้นอิสระใหทานสนุกสนานตาม
อัธยาศัย หรือทานสามารถเลือกถายรูป ชมวิว และสนุกสนานกับหิมะ หรือกิจกรรมอื่นๆ
ที่ลานไดเชน เลนBanana Boat (หมายเหตุ:คาทัวรไมรวมคากิจกรรมตางๆและไมรวม
คาsnowmobile ทานละประมาณ 10,000 - 15000 เยน ทานที่มีความประสงคเลน

เย็น

กิจกรรมแจงกับไกดหนางาน) กรณีหิมะทับถมไมเพียงพอ หรือลานขับ ยังไมเปดหรือปด หรือมีปรับเสนทางทองเที่ยวทางบริ ษัทขอ
ปรับเปลี่ยนไปลานขับอื่นๆที่อยูในเสนทางแทน หรือไปเที่ยวโนโบริเบทสึ หุบเขาจิโกคุดานิแทน ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม )
สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูที่พักโทยะ/ยูบาริ ออนเซ็น
 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่2)
หลังทานอาหารใหทานไดผอนคลายกับการ แชออนเซ็น เพื่อผอนคลายความเมื่อยลาและจะทําให ผิวพรรณสวยงามและยังชวยให
ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกดวย
ที่พัก: Jozankei Onsen Hotel /Yubari Hotel Shuparo หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจง
พรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)

วันที่สาม

คิโรโระสกีรีสอรท - โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – เครื่องแกวโอตารุ –
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - Duty Free - ทานุกิโคจิ  อาหารเชา,กลางวัน,เย็น (บุฟเฟตปู+ชาบูหมู)

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อที่ 3)
นําทานเดินทางไปสัมผัสกับ ลานสกีรีสอรท KIRORO SKI RESORT ตั้งอยูทามกลางขุนเขาที่ปกคลุม
ดวยหิมะแสนนุม ใหทานสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจง ณ ลานสกี เพลิดเพลินกับกิจกรรมสกีที่หลากหลา
ย เชน สกี, สโนวบอรด,กระดานเลื่อนหิมะ ฯลฯ (หมายเหตุ: คาทัวรไมรวมคากิจกรรมตางๆ ไมรวมคา
อุปกรณและไมรวมคากระเชากอนโดลา) หรือทานจะเลือกชอปปงที่โซนพลาซาคิโรโระ รีสอรทที่ถูกเลือกเปน
โ ล เ ค ชั่ น ห ลั ก ใ น ภ า พ ย น ต
เรื่ อ ง “แฟนเดย แฟนกั น แค
วันเดี ยว”เรื่ องแรกของคายจี ดี
เอช ไดเปดมุมสวยทั่วสกีรีสอรท
ใ ช เ ป น ส ถ า น ที่ ถ า ย ทํ า ใ น
location ตางๆ เชน ระฆังแหงความรัก (Love Bell) ตั้งอยูบนยอดเขาอะซาริ (Asari
Peak) ของคิโรโระ รีสอรท ระฆังนี้มีตํานานของความรั กอันศักดิ์สิทธิ์ นักทองเที่ยวมักจะมา
สั่นระฆัง แลวอธิษฐานขอพรใหความรักสมหวังตลอดไป การเดินทางขึ้นไปยัง ระฆังแหง
ความรัก ตองนั่งกระเชากอนโดลาขึ้นสูยอดเขาโดยระหวางทางจะเห็นตนไมและวิวหุบเขา
กวางใหญ และเมื่อขึ้นไปถึงก็จะพบความสวยงามปรากฏตรงหนา พรอม ระฆังแหงความรัก ตั้งตระหงานอยู นอกจากจะเปนจุดให
คูรักมา ตีระฆังขอพรเรื่องความรักแลว ยังเปนจุ ดถายรูปที่สวยงามมากที่สุดแหงหนึ่งดวย ลานสกี สําหรับนักสกีมืออาชีพและ
สมัครเลน สามารถเพลิดเพลินกับการเลนสกีและสโนวบอรด สมาชิกตัวนอยก็สามารถเลนสนุกไดเพราะมี Annie Kids Ski
Academy โรงเรียนสอนสกีสําหรับเด็ก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแสนสนุกในลานหิมะขนาดใหญ Snow Parkและสุดทาย คิโรโระ รี
สอรท มารเก็ต แหลงรวมขนมอรอยเเละสิ นคาที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโดไวครบซึ่งทานสามารถชอปปงกลับไปเปนของฝากได หมาย
เหตุ:กิจกรรมเลนสกีและกระเชากอนโดลาขึ้นอยูกับปริมาณการทับถมของหิมะและสภาพอากาศ

เที่ยง
บาย

เย็น

 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4)
นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ เมืองทาเจริญรุงเรืองในฐานะที่เปนเมือง
คาขายในชวงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เมืองทาเล็กๆที่มีบรรยากาศสุด
แสนโรแมนติก ซึ่งมีรานขายของอยูตลอดสองขางทาง ดวยบรรยากาศ
โดยรอบ รวมถึงการตกแตงของบานเรือนนั้นสว นใหญ ไดถูกออกแบบ
เปนตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจาก การทํา
การคาระหวางประเทศญี่ปุนเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ
นําทานเที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรม
อันมีเสนหชวนใหคนหา ดวยควา มเปนเอกลักษณแหงวีถีชีวิต 2 ฝง
คลองที่ยังคงความเปนญี่ปุนแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสรางเพื่อใหเรือเล็กลําเลียงสินคา
จากทาเรือเอามาเก็บไวในโกดังที่อยูตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญกาวหนาเรือ
ใหญจึงเปลี่ยนไปเขาทาที่ใหญและขนสงเขาโกดัง ไดงายขึ้น ตึกเกาเก็บสินคาริมคลอง
เหลานี้ จึงถูกดัดแปลงเปนรานอาหารสไตลตางๆ และพิพิธภัณฑ นําทานเที่ยวชม ชม
เครื่องแกวโอตารุ แหลงทําเครื่องแกวที่มีชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแกว
หลากสีสันดังอยูในโลกของจินตนาการ แหลงเครื่องแกวชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแกวหลากหลายใหทานชื่นชม และเลือ กซื้อ
ได เมืองนี้มีชื่อเสียงในดานการทําเครื่องแกวตางๆ จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี Otaru Music Box Museum ใหทาน
ไดทองไปในดินแดนแหงเสียงดนตรีและบทกวีที่แสนออนหวานชวนใหนาหลงใหล ดวยกลองดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมาย
หลากหลายและงดงามที่จะทําใหทานผอนคลายอยางดีเยี่ยม ทานจะไดชมกลองดนตรีมากมายหลายหลายแบบนารักๆ เต็มไปหมด
มากกวา 3,000 แบบ รวมถึงทานยังสามารถเลือกทํากลองดนตรีแบบที่ทานตองการไดดวย ทานสามารถเลือกกลองใส ตุกตาเซรามิก
และเพลงมาประกอบกัน มีบริการนําเพลงกลองดนตรีทั้งเพลงญี่ปุนและเพลงสากลมาอัดเปนซีดีโปสการดสงไดโดยตรงจากทาง
พิพิธภัณฑ ใหทานไดสัมผัสและชื่นชมกลองดนตรีนารักมากมาย ใหทานไดทํากลองดนตรีนารักๆในแบบที่ทานชื่นชอบดวยตัวทาน
เอง จากนั้นนําทานเดินทางสูซัปโปโร ศูนยกลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด ระหวางทางนําทานไปชม โรงงานช็อกโกแลตอิชิ
ยะ (คาทัวรไมรวมการเขาชมการผลิตดานใน) แหลงผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุน ตัวอาคารของโรงงานถูกสรางขึ้นในสไตล
ยุโรปแวดลอมไปดวยสวนดอกไม ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานไป ดิวตี้ฟรี ใหทานเลือกซื้อของฝาก
ราคาถูก อาทิเชน เครื่องสําอางค เครื่องไฟฟา ผลิตภัณฑจากน้ํามันมา โฟมลางหนาถานหิน ผลิตภัณฑแบรนด 4GF 5GF และ
6GF หรือวิตามินบํารุงรางกายอยาง Natto สารสกัดจากถั่ว หรือน้ํามันตับปลาฉลาม ยาของดร.โนงุจิ เปนตน
 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) เมนูบุฟเฟตขาปู+ชาบูหมู
หลังอาหารเย็นอิสระให
ทานชอปปงยานทานุกิ
โกจิ เปนยานที่คึกคักมี
ชี วิ ต ชี วิ ต โดยเฉพาะใน

เวลาค่ําคืนที่บรรดาปายไฟโฆษ ณาบนตึกตาง ๆ เปดไฟสลับสีแขงขันประชันสินคากันรอบๆ บริเวณนี้มีรานอาหาร ภัตตาคาร สถาน
บันเทิงเริงรมยยามราตรี ทั้งไนทคลับ บาร คาราโอเกะ รวมกันมากกวา 4,000 ราน ตั้งอยูในตรอกซอกซอย บางรานก็ซอนอยูในตึก
ตองขึ้นลิฟตไป แตก็มีพนักงานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบริการของรานตนเองอยูริมถนนเต็มไปหมด บริเวณใกลกันทาน
สามารถเดินไปชอปปงยานซูซูกิโนะได จากนั้นเดินทางเขาสูที่พักแรม
ทีพัก: Tmark City Hotel Sapporo/Vessel Inn Nakajimakoen Sapporo
(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)
วันที่สี่ ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกดบริการพาไปชม) หรืออิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อOption Tour
 อาหารเชา
เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อที่ 6)
อิสระฟรีเดยทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันหรือทานสามารถไปชม
ตลาดปลาโจไกได
หมายเหตุ: มีบริการรถและไกดไปตลาดปลาโจไก กรณีทานประสงคไปตลาด
ปลา กรุณาแจงความประสงคกับไกดหนางาน ไมมีคาใชจายในการเดินทาง
>> ตลาดปลาโจไกอิจิบะ เปนตลาดอาหารทะเลที่ใหญที่สุดในซัปโปโร เปนตลาดที่คึกคักและมากมายไปดวยของฝากของดีของซัป
โปโรและผลิตภัณฑจากทั่วฮอกไกโด ทานสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ที่ราน ราคาไมแพง ที่สั่งตรงมาจากที่ตางๆของ
ออกไกโดและทานสามารถซื้ออาหารทะเลและของฝากตางๆไดที่นี่ (อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ใหทานเลือกชิมอาหาร
ทะเลสดๆ)
จนไดเวลานําทานมาสงที่โรงแรมหรือ JR ทาวนเวอร อิสระใหทานอิสระชอปปงหรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ
ตามอัธยาศัยอาทิเชน
>> อาคารเจอารทาวเวอร (JR TOWER) เปนตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยูติดกับสถานีเจอาร ซัปโปโร เปนทั้งหางสรรพสินคา
โรงแรม โรงภาพยนตร และศูนยอาหาร มีราน BIG CAMERA จําหนายกลองดิจิตอล, เครื่องใชไฟฟาและอิเล็คทรอนิคส ,ราน100เยน
,ราน UNIQLO ขายเสื้อผาแฟชั่นวัยรุน,ราน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอาง อาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยู
ที่ชั้น 38 เรียกวา T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับ ความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงาม
ทั้งกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตั้งอยูกลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ จากกลุมตึก ยานซูซูกิโนะ สอง
สวางที่จุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เป น ศูนยรวมรานราเมน ซึ่งมีอยูประมาณ 10 ราน ใหเลือกชิมอรอยไมแพ
ตรอกราเมนในยาน ซูซูกิโน (ไมรวมตั๋วขึ้นจุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)
>> ยานซูซูกิโนะ ตั้งอยูในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยูถัด
ลง มาทางใตของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป นยานที่คึกคักและมี
ชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามคํ่าคืนที่มีการเป ดไฟตามปายไฟโฆษณาสีสัน
ตางๆ บนตึกที่ตั้งอยูในยานแหงนี้ นอกจากนั้นยังเป นแหลงชอปปง รานอาหาร ภัตตาคาร
สถานบั น เทิง เริ ง รมย ยามราตรี ตา งๆ ทั้ ง ไนท ค ลั บ บาร คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด

มากกวา 4,000 ราน ตามตรอกซอกซอย จึงไมแปลกที่นักทองเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แหงนี - ทานุกิโคจิเปนแหลงชอปป งอาเขต
บนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มี ความยาว 7 บล็อกถนน มีรานคาตั้งเรียงรายอยูกวา 200 รานคาตั้งขวางใน
แนว ตะวันออก-ตะวันตก อยูระหวางสถานี Subway Odori และ Susukin เพื่อไมเป นการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารกลางวัน
และอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
>> มิตซุยเอาทเล็ท Mitsui Outlet เพลิดเพลินกับการชอปปงสินค ามากมายแบรนดดังระดับโลก และแบรนดญี่ปุน อาทิ MK
MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเปาไฮไซ BALLY, PRADA,
GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยาง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT,
TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทาแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินคา
สําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสินคาอื่นๆอีกมากมายในราคาลด 30-80% ซึ่งภายในยังมีรานอาหาร
รานกาแฟ สําหรับใหทานไดนั่งผอนคลายอีกดวย วิธีไป
• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi Station ประมาณ 19 นาทีโดยรถประจําทาง ลงที่ปาย “InterVillage Omagari”
• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Tozai Line Oyachi Station ประมาณ 25 นาทีโดยรถประจําทาง ลงที่ปาย “Mitsui
Outlet Park Entrance”
• (เสารอาทิตยและวันหยุด) จากบริเวณ Tokyu-Ura Boarding Area หนาสถานี Sapporo Station ประมาณ 40 โดยรถประจําทาง
โดยตรง ลงที่ปาย “Mitsui Outlet Park Entrance”
>> เที่ยวงานเทศกาลพิเศษตางๆของซัปโปโร
- ซัปโปโร ไวท อิลลูมิเนชั่น
ระยะเวลาจัดงาน 22 พฤศจิกายน ~ 25 ธันวาคม ป ค.ศ.2018 หนาสถานีรถไฟซัปโปโร
22 พฤศจิกายน ~ 11 กุมภาพันธ ปค.ศ.2019 ถนนมินามิ 1 โจ
- Munich Christmas Market in Sapporo
ระยะเวลาจัดงาน 22 พฤศจิกายน ~ 25 ธันวาคม ค.ศ.2018 สถานที่จัดงานแซตเทิลไลท โอโดริ 2 โจเมะ (ที่วางของ
ทางเดินใตดินของถนนหนาสถานีรถไฟซัปโปโร ซัปโปโรทีวีทาวเวอร
ซัปโปโร แฟคตอรี่)
- ไหวพระวันปใหมที่ศาลเจาฮอกไกโด
- ชิโตเซะ ชิโคซึโคะ งานเทศกาลเฮียวโต
ระยะเวลาจัดชวงตนเดือนมกราคม ~ ในกลางเดือนกุมภาพันธ ค.ศ.2019 จัดที่บอน้ํารอนที่ชิโคซึโคะ ชิโตเซะชิ
 เลือกซื้อ Option Tour (มีบัสและไกด) หมายเหตุ: รายการทัวรเสริมนี้เปนการเสนอขายบัสเสริมวันอิสระเบื้องตน ทางบริษัทและ
ไกดไมสามารถบังคับซื้อใดๆไดทั้งสิ้น ขึ้นอยูกับความสมัครใจและความตองการเดินทางของลูกคาแตละทานเทานั้น
อัตราคาบริการ /ทาน
เดินทาง 15-20 ทาน ราคา 3,000 บาท/ทาน
เดินทาง 21-25 ทาน ราคา 2,500 บาท/ทาน

เดินทาง 26-30 ทาน ราคา 2,000 บาท/ทาน
เดินทาง 31 ทานขึ้นไป ราคา 1,500 บาท/ทาน
Option Tour
Option 1 >> ศาลเจาฮอกไกโด - ตลาดปลาโจไก – ตึกแดงทําเนียบรัฐบาลเกา - หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – พิพิธภัณฑเบียร
ซัปโปโร - ชอปปง Mitsui Outlet Park - ซัปโปโร
Option 2 >> ศาลเจาฮอกไกโด - ตลาดปลาโจไก – เนินพระพุทธเจา - ชอปปง Mitsui Outlet Park – จุดชมวิวภูเขาโมอิวะ (ไม
รวมคากระเชาประมาณ 1,700 เยน) - ซัปโปโร
โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม ไกดจะเช็คจํานวนผูเดินทาง สรุปโปรแกรมเดินทางและชําระเงินกับไกด หนางาน
(หมายเหตุ: อาหารเที่ยงและเย็นอิสระตามอัธยาศัย กรณีมีคาเขาชม ราคาดังกลาวไมรวมคาเขาชม)
ทีพัก: Tmark City Hotel Sapporo/Vessel Inn Nakajimakoen Sapporo
(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)
วันที่หา

ซัปโปโร - ทาอากาศยานนิวชิโตเสะ - ทาอากาศยานดอนเมือง
 อาหารเชา

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก หรือบริการแบบ Set Box (มื้อที่ 7)
หมายเหตุ: กรณีหองอาหารเชาที่โรงแรมไมสามารถเปดบริการชวง06.00น.ได เพื่อความสะดวกในเรื่องระยะเวลาในการเดินทางมา
สนามบินทางบริษัทขอปรับเปน Set Box แทน)

09.55 น.

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินนิวชิโตเสะเพื่อเช็คอินเตรียมเดินทางกลับ
ออกเดินทางสูทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการ THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ621
(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบริการจําหนาย )

16.30 น.

เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
+++++++++++++++++++++++++

หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวง
เทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทาน
เปนหลัก เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถ
ใหบริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เทากับ
30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิ่มขึ้น
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัด
ไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการ
ตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุน )
ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน
เงื่อนไขการใหบริการ
1. การเดินทางครั้งนี้จะตองมีผูโดยสารจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง
- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา
- หรือสงจอยนทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน
2. ในกรณี ที่ ลู ก ค า ต อ งออกตั๋ ว โดยสารภายในประเทศ กรุ ณ าติ ด ต อ เจ า หน า ที่ ข องบริ ษั ท ฯ ก อ นทุ ก ครั้ ง มิ ฉ ะนั้ น ทาง
บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3.การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง 20วัน
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน***
กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม
คืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5.อัตราคาบริการนี้  รวม
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
ที่นั่งเปนไปตามการจัดสรรของสายการบินไมสามารถเลือกระบุทนี่ ั่งได

2. คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหนาที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.  คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระโหลดใตเครื่องที่สายการบิน Thai Air Asia X กําหนดทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่อง
ไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่ม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทานั้นพรอมชําระคาน้ําหนัก**
- ซื้อน้ําหนักเพิ่ม 5 กก. ชําระเพิ่ม 600 บาท /เพิ่ม10กก. ชําระเพิ่ม 1,000 บาท/เพิ่ม20กก. ชําระเพิ่ม 2,000 บาท
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเปาเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถ
รับผิดชอบได)
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ
500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มไดจากบริษัทประกันทั่วไป

7. อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ
2. คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรีด คาโทรศัพทเปนตน
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
5. คา Vat 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
6. คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม
7. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 4,000 เยนตอทริป สําหรับกรุปที่มีหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในบริการ
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย
(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํา นักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
2.สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน)
3.ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให)
4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน
2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น
3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน
4.เป น ผู ที่ ไ ม มี ป ระวั ติ ก ารถู ก ส ง ตั ว กลั บ จากประเทศญี่ ปุ น มิ ไ ด อ ยู ใ นระยะเวลาของการถู ก ปฏิ เ สธไม ใ ห เ ข า ประเทศ และไม
เขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและ
บริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 30ทาน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน ,การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจาก
ความประมาทของนักทองเที่ยวเอง

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรม
จัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยน
หองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู มีอํานาจของผูจัด
กํากับเทานั้น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจ ารณาใน
การตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป นแบบ แยก
2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอป
ปงแตละสถานที่นอยลง โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตอง
เรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทางรวมจํานวน 2 ขวด
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเชน เริ่มงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา
18.00-20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท องเที่ยว ตามพ.ร.บ การ
ทองเที่ยวเทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานได
เขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควร
ศึ ก ษ า เ งื่ อ น ไ ข ค ว า ม คุ ม ค ร อ ง ใ ห ล ะ เ อี ย ด )
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัด
กํากับเทานั้น
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาใน
การตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

