
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 

 
20.30 น. พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง ช ัน้ 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ๊กซ ์

เคานเ์ตอร ์4 เพือ่เตรยีมตวัเดนิทาง และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ 
23.55 น. เดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ 620  

 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ ัง่ 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 
(นํา้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้นํา้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 

วนัทีส่อง ฮอกไกโด - อาซาฮยิามา่ - หมูบ่า้นราเมน - สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ - ออิอน 

 
08.55 น.   เดนิทางถงึสนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

ของประเทศญีปุ่่ นแลว้จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่RAMEN VILLAGE หรอื หมูบ่า้นราเมน หมูบ่า้นชือ่ดัง
ของเกาะฮอกไกโด นับยอ้นหลังไปตัง้แต่สมัยตน้โชวะ ซึง่ชว่งเวลานัน้เป็นชว่งเวลาทีถ่อืกําเนดิราเมนขึน้ 
ณ เมอืงซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมีห่ลากหลายชนิดของประเทศจีนเขา้ดว้ยกัน และต่อมาหลัง
สงครามโลกครัง้ที ่2 ไดเ้สร็จสิน้ลงราเมนของเมอืงอาซาฮกิาว่า ก็ไดถ้อืกําเนดิขึน้จากความคดิสรา้งสรรค์
ตา่งๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั อาทเิชน่ วธิกีารคงความรอ้นของน้ําซปุใหอ้ยูไ่ดน้านขึน้โดยเคลอืบผวิน้ําซปุดว้ยน้ํามัน
หม ูหรอืจะเป็นน้ําซปุซอี ิ๊วทีเ่คีย่วจากกระดกูหมแูละน้ําสต๊อคซฟีู้ด ปลาซารด์นีแหง้ หรอื “นโิบะช”ิ และเสน้
บะหมีท่ีม่สีว่นผสมของน้ํานอ้ยกวา่ปกตแิละดว้ยความโดง่ดังและมเีอกลักษณ์ของราเมน เมอืงอาซาฮกิาว่า
แหง่นีเ้ป็นทีช่ ืน่ชอบของชาวญีปุ่่ น  

 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นราเม็ง (ทา่นละ  1,000 เยน) 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่เมอืงอาซาฮกิาว่า นําท่านชม สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ ซึง่ไดรั้บความนยิมมากทีสุ่ดใน

ญีปุ่่ น ซึง่ในแต่ละปีจะมผีูเ้ขา้ชมความน่ารักของสัตวต์่างๆ ทีไ่ม่ไดถู้กกักขังในกรงแบบทีท่่านเคยเห็นใน
สวนสัตวท์ั่ว ๆ ไปถงึกว่าปีละ 3 ลา้นคนจากทั่วโลก โดยสวนสัตวแ์ห่งนี้ไดม้แีนวความคดิทีว่่า สัตวต์่างๆ 
ควรทีจ่ะอาศัยอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีด่แีละเป็นไปตามธรรมชาตขิองสตัวนั์น้ๆ จงึทําใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสถงึ
ชวีติความเป็นอยูท่ีแ่ทจ้รงิของสัตวแ์ต่ละประเภท อาทเิชน่ หมขีาวจากขัว้โลก นกเพนกวนิสายพันธุต์่างๆ 
รวมถงึครอบครัวลงิอลุังอตุังแสนรู ้  



 

 

 
 

หมายเหตุ : เนือ่งจาก สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ ปิดใหบ้รกิารระหวา่งวนัที ่30 ธ.ค. – 01 ม.ค.63 
บริษทัขอสงวนสิทธิ์ นําท่านเข้าชมพิพิธภณัฑ์หิมะ ซึ่ง พิพิธภณัฑ์นี้เป็นรูปแบบในสไตล ์
Byzantine ทีเ่มอืงอะซะฮกิาวา่ บนเกาะฮอกไกโด โดยพพิธิภณัฑน์ีถู้กออกแบบโดยใชค้อนเซ็ป 
“หมิะ” 

 
ทีพ่กั  โรงแรม ART ASAHIKAWA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

หลังจากเขา้ทีพั่กแลว้ นําทา่นชอ้ปป้ิงยงัหา้งสรรพสนิคา้ หา้งจัสโกอ้อิอน  ใหท้่านไดซ้ือ้ของฝากมากมาย
หลากหลายชนดิ อาทเิชน่ ขนมชนดิตา่งๆ ผลไมต้ามฤดกูาล และพเิศษสดุกับรา้น 100 เยน ททีุกอยา่งใน
รา้นราคาเพยีง 100 เยนเท่านัน้  **อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้
สนิคา้** 

 

วนัทีส่าม โอตารุ - คลองโอตารุ  - พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี- พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ - ถนนซาไกมาช ิ- 
ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด - หอนาฬกิาซปัโปโร - ดวิตีฟ้ร ี- บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุซึง่ถอืเป็นเมอืงท่าทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ รวมถงึการตกแต่งของ

บา้นเรอืนนัน้ สว่นใหญไ่ดถ้กูออกแบบเป็นสไตลต์ะวนัตกเนือ่งจากในอดตี เมอืงโอตารไุดรั้บอทิธพิลมาจาก
การทําการคา้ระหว่างประเทศญีปุ่่ นและประเทศในแถบยโุรป อสิระใหท้่านเดนิชมความสวยงามของเมอืง
เลยีบคลองโอตารอุนัสวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารเุป็นคลองทีเ่กดิขึน้จากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมือ่
ปี ค.ศ. 1923 เพือ่เป็นเสน้ทางขนถ่ายสนิคา้จากเรอืใหญ่สู่โกดังในเมอืง ภายหลังเลกิใชจ้งึถมคลอง
ครึง่หนึง่เป็นถนนสําหรับนักท่องเทีย่วแทนโกดังต่างๆ ซึง่เป็นอาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็นสัญลักษณ์ของ
เมอืง และไดป้รับปรงุเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึน่ันเอง  

 



 

 
เทีย่ง                บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนั้นนําท่านชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีซึง่มีอายุเกือบรอ้ยปี ท่าน

สามารถชมกล่องดนตรใีนรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายทีถู่กสะสมมาจาก
อดตีจนถงึปัจจบุนั อกีทัง้ยงัสามารถเลอืกคดิแบบทํากลอ่งดนตรใีนสไตลข์อง
ตัวเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย 

 นอกจากนี้ดา้นหนา้พพิธิภัณฑย์ังม ี“นาฬกิาไอนํา้โบราณ” สไตล์
องักฤษ ทีเ่หลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลกเท่านัน้ ซึง่เป็นของทีร่ะลกึที่
เมอืง Vancouver มอบใหแ้ก่เมอืง Otaru นาฬกิานี้จะพ่นไอน้ํา
ประกอบกับมเีสยีงดนตรดีังขึน้ทุกๆ 15 นาท ีเหมอืนกับนาฬกิาไอน้ํา
อกีเรอืนหนึง่ทีป่ระเทศแคนนาดา ถา้มาฮอกไกโดแลว้ไมม่าชม ตอ้ง
ไปชมทีแ่คนนาดากนันะจ๊ะ 

 อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ เลอืกชมสนิคา้มากมาย กบัถนนซาไกมาช ิ 
โดยดา้นขวามอืก็ตอ้งสะดุดตา สะดุดใจ ไปกับความน่ารักของเจา้
แมวนอ้ยคติตี ้ทีท่า้ทายรอใหทุ้กๆท่านเขา้ไปเยีย่มชม ผ่านมาแลว้จะผ่านเลยไปไดอ้ยา่งไรกัน แวะชมกัน
สกัหน่อยสคิ่ะ เมือ่เขา้ไปในรา้นทุกท่านสามารถเลอืกแกว้เป็นลวดลายตามใจชอบแต่ละท่านไดเ้ลยนะจ๊ะ 
ซึง่ขา้งหลังแกว้จะมกีารสกรนีคําวา่ otaru ตดิไวด้ว้ยนะคะ ซึง่แกว้ก็จะมมีากมายหลากหลายแบบใหเ้ลอืก 
ราคาก็จะแตกต่างกันออกไป เมือ่ซือ้แกว้พรอ้มเครือ่งดืม่เรยีบรอ้ยแลว้สามารถเตมิเครือ่งดืม่ฟรไีดอ้กีรอบ
ดว้ยนะคะ เลอืกเครือ่งดืม่เรยีบรอ้ยแลว้ เชญิเลอืกทีน่ั่งตามอัธยาศัยทีบ่รเิวณชัน้สองไดเ้ลยจา้ หรอืถา้ใคร
ไม่อยากน่ังบรเิวณชัน้หนึง่จะเป็นโซนขายของทีร่ะลกึ หรอืจะสนุกสนานไปกับการหมุนตูก้าชาปองเสีย่ง
ทายหาของฝากไปฝากคนทีค่ณุรักก็ตามแตส่ะดวกเลยคะ่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกจากรา้นคาเฟ่คติตีไ้มท่ันไร ก็จะเจอรา้นถัดมาทีเ่รยีกกันว่า มาฮอกไกโด ทัง้ทตีอ้งไมพ่ลาด LETAO 
กันนะจ๊ะ เป็นคา่เฟ่ใหน้ ัง่ทานและสามารถส ัง่กลบัได ้ ซ ึง่บางวันอาจจะตอ้งรอควิกันสักนิดนึง  สิง่
ตอ้งหา้มก็คอื หา้มพลาดทีจ่ะลิม้รส และหา้มพลาดทีจ่ะหิว้กลับมาเป็นของฝากบคุคลอันเป็นทีรั่กยิง่โดย
เด็ดขาด LETAO ทีค่วรค่าแก่การทานคอืชสีเคก้น่ันเอง สัมผัสลิน้ทีนุ่่มละมนุ กลิน่หอมหวาน ใหร้สชาติ
หวานพอด ีลิม้รสพรอ้มกบัจบิชาและชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ไมม่อีะไรจะฟินไปยิง่กวา่นีแ้ลว้ววว 

 มากนัทีร่า้นแนะนํารา้นสดุทา้ยกนัคะ่ รา้นนีก้็คอื คาเฟ่สนปูป้ี เอาใจคนรกัสนปูป้ี ซึง่จดุเดน่ของรา้นนีก้็คอื
ไอศกรมีน่ันเองค่ะ ซึง่มหีลากหลายรสชาตใิหเ้ลอืกชมิ เป็นซอฟทค์รมีเนื้อนุ่มละมนุ ภายในรา้นแบง่เป็น
สองชัน้ ซึง่ชัน้ทีส่องจะเป็นโซนรา้นอาหาร การตกแต่งรา้นก็ไม่พลาดที่จะตกแต่งไปดว้ยสนูปป้ีทัง้รา้น
แน่นอนคะ่ นอกจากอาหาร ของหวาน เครือ่งดืม่แลว้ ทางรา้นยงัจําหน่ายของทีร่ะลกึเกีย่วกบัสนูปป้ีเพือ่เอา
ใจคนรักสนูปป้ีกนัดว้ยคะ่ มใีหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้อยา่งมากมาย 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนคิในแบบต่างๆ จงึทําใหเ้ครือ่งแกว้ที่

ออกมามรีูปแบบและสทีีแ่ตกต่างกัน  ซึง่ภายในพพิธิภัณฑน์ี้ยังมบีรกิารสนิคา้หลากหลายชนดิ ใหท้่านได ้
เลือกซือ้ไปเป็นของฝาก ของที่ระลกึกันอีกดว้ย ไม่ว่าจะเป็นแกว้น้ําลายพเิศษ แจกันดอกได ้กระถาง
ดอกไม ้ของตกแต่งบา้น พวงกุญแจ และอืน่ๆอกีมากมายซึง่ทํามาจากแกว้ทัง้ส ิน้  ของด ีของเด็ด ของ



 

เมืองโอตารุ ยังไม่หมดนะจ๊ะ เดินออกมาเล็กนอ้ยก็จะมองเห็นรา้นไอศกรีมที่ช ื่อว่า VENETIAN 
CAFETERIA รา้นนีม้เีมนูยอดฮติน่ันก็คอื ไอศกรมีสายรุง้ 7 สน่ัีนเอง เป็นซอฟทค์รมี 7 ส ีเสริฟ์ใสโ่คน 7 
ชัน้ ชัน้ละ 1 ส ีอนัไดแ้ก ่องุน่ สตอเบอรร์ี ่ชาเขยีว เมลอน ช็อคโกแลต นม และลาเวนเดอร ์ดว้ยรสชาตทิี่
เขม้ขน้ของไอศกรมีบวกกบัโคนคกุกีแ้สนอรอ่ย ผา่นมาทัง้ทหีา้มพลาดนะจ๊ะ  
จากนัน้ นําทา่นชมดา้นนอกของ ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคาร
สไตลน์โีอบาร็อคอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิทีทํ่ามาจากหมูบ่า้นซโิรอชิแิละโทโยชริา่ ตกึ
นีผ้่านก  ารใชง้าน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามทีเ่ห็นนัน้ไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหมห่ลังจากถูก
ไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ. 2454 แตด่ว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลอือยูไ่มก่ีแ่ห่ง จงึไดรั้บการขึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัทิางวัฒนธรรมสําคัญของชาตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512  

 

 
 
นําทา่นชม หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แกแ่ละเป็นอกีสัญลักษณ์ทีสํ่าคัญของเมอืงซปัโปโร
อกีแหง่หนึง่ สรา้งตัง้แตปี่ พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัย ฮอกไกโด แต่ไดป้รับเปลีย่น
สรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆงัตบีอกเวลาตัง้แต ่พ.ศ.2424 จนถงึปัจจบุนัก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และ
ดว้ยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมอืงซัปโปโรมานานจงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่
สําคัญอกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น 
 

 
 
 จากนั้นนําท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องสําอางค์ อาหารเสรมิ เครื่องประดับคุณภาพดีที่รา้นคา้ปลอดภาษี 

DUTY FREE สามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย ซึง่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น 
เครือ่งสําอางแบรนดด์ัง ทัง้ของต่างประเทศและแบรนดด์ังของญีปุ่่ น หรอืว่าจะเป็นอาหารเสรมิคุณภาพดี
ซึง่ไมว่ามารถหาซือ้จากทีไ่หนได ้นอกจากรา้นคา้ปลอดภาษีเทา่นัน้ อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ตามอธัยาศัย 



 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษกบัเมน ูบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งปู 3 ชนดิ และอาหารทะเลนานาชนดิ 
อาทเิชน่ ปซููไว ปขูน ปทูาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชมิสิดๆ และซูชหินา้ตา่งๆ 

ทีพ่กั   โรงแรม RED PLANET SAPPORO OR SMILE PREMIUM HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่  โนโบรเิบทส ึ- หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ- น ัง่กระเชา้ชมววิภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมโีชวะชนิซงั - ช้

อปป้ิงทานกุโิคจ ิ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ โนโบรเิบทส”ึเมอืงทีเ่ป็นเมอืงตากอากาศชือ่ดังแห่งหนึง่ของญีปุ่่ น มชีือ่เสยีง

ดา้นออนเซ็น เป็นเมอืงทีเ่หมาะสําหรับไปพักคา้งคนืและเขา้ออนเซ็นเป็นอยา่งยิง่ นําท่านชม จโิกคดุาน ิ
หรอื หุบเขานรก ภายในบรเิวณนี้ประกอบไปดว้ยบ่อน้ําพุรอ้นและบ่อโคลนเดือดเกดิขึน้ตามธรรมชาต ิ 
จากการระเบดิของภูเขาไฟเมือ่หนึง่พันปีกอ่น ทําใหม้ลีักษณะคลา้ยกระทะทองแดง  ซึง่จะมคีวันพวยพุ่ง
อยูต่ลอดเวลา  จากใตพ้ภิพ ทําใหผู้ค้นขนานนามทีแ่ห่งนี้ว่า หุบเขานรก และทีน่ี่ยังเป็นตน้กําเนดิบอ่ออน
เซนทีม่ปีระโยชนต์อ่สขุภาพและผวิพรรณแหง่เมอืงโนโบรเิบทส ึทีม่ชี ือ่สยีงทีส่ดุบนเกาะฮอกไกโดอกีดว้ย 

 

 
 
เทีย่ง                บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนัน้นําทกุทา่น น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าสูภ่เูขาไฟอสุซุาน (Usuzan) เป็นภเูขาไฟทีทํ่าใหเ้กดิทะเลสาบโท

ยะขึน้มา จากหลักฐานพบว่า ภูเขาไฟลูกนี้มกีารปะทุขึน้มาทุกๆ 20-50 ปี ดังนั้นจงึทําใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงภมูทิัศนข์องพืน้ทีแ่ถบนีอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ลา่สดุมกีารปะทไุปเมือ่ปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็น
ปากปลอ่งภเูขาไฟทีย่งัคกุรุน่มคีวันสขีาวลอยขึน้มาตลอดเวลา (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) ภเูขาไฟอสุแุห่งนี ้
มคีวามสงู 737 เมตร เมือ่ขึน้กระเชา้ขึน้สูย่อดแลว้จะมองเห็นทวิทัศน์ของภเูขาอสุ ุโอะกะรยิะมะ โคะอุส ุ
และกนินุมะ คะโคะ ซึง่ทัง้หมดเกดิจากการปะทขุองภเูขา  

 

 
 



 

จากนัน้นําท่านสู ่สวนหมโีชวะชนิซงั ตัง้อยุใ่กลก้ับสถานีกระเชา้ภเูขาไฟอสุ ุซึง่ทีน่ี่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
หมสีน้ํีาตาล ใหท้่านอสิระเดนิเทีย่วชมในสวนหมเีพือ่ชมความน่ารัก
ฉลาดแสนรูข้องหมสีน้ํีาตาลนับ 100 ตัว ที่ใกลสู้ญพันธุแ์ละหาดูได ้
ยาก ในญีปุ่่ นนีจ้ะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านัน้ ชาวไอนุเชือ่กัน
ว่าหมีสน้ํีาตาลนี่ถือเป็นสัตว์เทพเจา้ของพวกเขาอีกดว้ย ส่วนท่าน
ไหนทีต่อ้งการชมแบบใกลช้ดิสามารถชมผ่านกระจกใสได ้หากยังไม่
จุใจสามารถเดนิมายังโซนหอ้งสังเหตุการณ์พเิศษไดอ้ีกดว้ย ซึง่
เรยีกวา่ “กรงมนุษย”์ ท่านจะไดเ้ห็นหมสีน้ํีาตาลเดนิผ่านไปมา ไดย้นิ
เสยีงและไดก้ลิน่ของหมผีาสนรุระบายอากาศเล็กๆ ประหนึง่ว่าไดอ้ยู่
ใกลก้บัหมรีะยะประชดิ ทีส่วนหมนีีม้คีวามพเิศษตรงทีท่า่นสามารถป้อนอาหารหมทีัง้หลายเหล่านี้ดว้ยขนม
ปัง และแอปเป้ิล ซึง่มจีดุจําหน่ายบรกิารไวบ้รเิวณทางเขา้และดา้นใน  
 
จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิงที ่ทานุกโิคจ ิเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลังคามงุบังแดดบังฝน
และหมิะ  มคีวามยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้เรยีงรายอยู่กว่า 200 รา้นคา้ Susukin  มรีา้น BIG 
CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน, รา้นUNIQLO ขาย
เสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุน่,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งสําอาง  
 

 
 

คํา่  เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั   โรงแรม RED PLANET SAPPORO OR SMILE PREMIUM HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้ ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีณ สวนฮริาโอกะ  - ตลาดปลาซปัโปโรโจไง - อทุยานโมอาย - พระใหญอ่ะตา
มะ ไดบตุส ึมติซุย เอา้ทเ์ล็ต  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้นําท่าน ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีณ สวนฮริาโอกะ  สวนพฤกษศาสตรแ์ห่งหนึง่ในเมอืงซบัโปโร ทีน่ี่มี

ตน้เมเป้ิลอยูก่วา่ 800 ตน้ และขึน้ชือ่ในเรือ่งของอโุมงคเ์มเป้ิลความยาวประมาณ 150 เมตร และเป็นพันธุ์
ทีใ่บปกตมิสีแีดงอยูแ่ลว้ชือ่ว่าพันธุ ์Nomura Momichi ปกตกิ็แดงอยูแ่ลว้ พอเป็นชว่งใบไมแ้ดงจะ ทวี
ความแดงเขา้ไปอกี 3 เทา่ อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชม และเก็บภาพประทับใจตามอธัยาศัย 

 



 

 
หมายเหตุ : หากกรณีใบไมเ้ปลีย่นสตีน้แปะก๊วยหมดช่วงฤดูแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์นําทา่น
เดนิทางสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด ศาลเจา้ประจําเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชนิโต ทีส่รา้งต ัง้แต่ปี 
1871 ซึง่แตเ่ดมิศาลเจา้นีม้ชีือ่วา่ศาลเจา้ซปัโปโร และชาวฮอกไกโดตา่งใหค้วามเลือ่มใสศรทัธา
มาก เพราะเชือ่กนัวา่เป็นทีส่ถติของเทพเจา้โยฮะชริะ ผูพ้ทิกัษเ์กาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์
รกัษาชาวเมอืงบนเกาะมาต ัง้แตยุ่คบุกเบกิดนิแดนแหง่นี ้ดงัน ัน้คนทอ้งถิน่จงึนยิมไปสกัการะไม่
ขาดสาย เพือ่เป็นขวญัและกําลงัใจ 

 
จากนัน้นําท่านสู่ ตลาดซปัโปโรโจไก ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกว่า 80 รา้น เรยีงรายตลอด
บล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายสง่ซปัโปโร เป็นหนึง่ในตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืง รา้นคา้ตา่งๆจําหน่ายอาหาร
ทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล์ ผลผลติอืน่ๆใน
ทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝร่ังตามฤดูกาล อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื อาหารทะเลสดๆเสริฟ์
พรอ้มขา้ว เรยีกวา่ donburi 
 

 
 
เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

ขึน้ชือ่ว่าตลาดปลา ไมไ่ดม้แีต่ปลาสดนะจ๊ะ นอกจากจะมปีลาสด ปู
ทาราบะ ปขูน ปซูไูว อาหารทะเลนานาชนดิแลว้ และยงัมผีลไมต้ามฤดกูาล
อกีดว้ย ทีต่ลาดปลาแห่งนี้ยังมรีา้นอาหารสําหรับน่ังทานใหท้่านไดเ้ลอืก
ทานตามอัธยาศัยมากมาย อาหารทีแ่นะนําก็คือ ซาซมิ ิขา้วหนา้ปลาดบิ 



 

จนถงึหนา้ปลายา่ง ซึง่มเีมนูน่าทาน น่าสนใจ ราคายอ่มเยาวม์ากมาย 
บา่ย จากนัน้นําท่านชม อุทยานโมอาย ทีอ่อกแบบโดย Tadao anda สถาปนกิชือ่ดังของโลก กอ่สรา้งตัง้แต ่

ค.ศ. 1982 ไอเดยีคลา้ยวัฒนธรรมจากโมอายและอยีปิต ์ออกแบบรูปร่างตัง้ใหอ้ยูใ่นภเูขาของดอกลาเวน
เดอร์ พระพุทธรูปเป็นแนวคดิโครงสรา้งจากการเรียงลําดับของจติวญิญาณ องค์พระมีชือ่ว่า Atama 
Daibutsu เปิดใหเ้ขา้ชมอยา่งเป็น ทางการ เมือ่วันที ่17 ก.ค. 2559 ทีผ่า่นมา  

 

 
 

อุทยานโมอาย มีพื้นที่ประมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุ่มของที่บรรจุอัฐแิละรองรับได ้
70,000 กลุ่ม (ชาวญีปุ่่ นไมม่กีารฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซือ้ทีด่นิใวเ้ก็บ"อัฐ"ิเก็บแบบทัง้ตระกูลรวมไว)้ 
โมอายแหง่ญีปุ่่ น เป็นชือ่ทีผู่ค้นเรยีกขาน เป็นหนึง่ในสสุานทีใ่หญท่ีส่ดุในฮอกไกโด  
  

 
 

จากนัน้นําท่าน ชอ้ปป้ิงทีม่ติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยร์วมแฟชัน่ทันสมัยแหล่งรวมพล
ของสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังจากทั่วโลกประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 128 แบรนด ์อาทเิชน่ Coach Armani, 
Ralph Lauren, Seigo เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทุกคนตัง้แต่สนิคา้แฟชัน่หญงิชาย และเด็ก จนถงึ
อปุกรณ์กฬีา และสนิคา้ทั่วไป นอกจากนี้ภายในหา้ง ยังมศีูนยอ์าหารขนาดใหญ่ ทีจุ่ได ้650 ทีน่ั่ง และม ี
Hokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย   

คํา่  เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่  โรงแรม RED PLANET SAPPORO OR SMILE PREMIUM HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
 
 



 

 
 

วนัทีห่ก  สนามบนิชโิตเสะ – กรงุเทพฯ  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  นําทุกท่านเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ เพือ่เตรยีมตัว
เดนิทาง    
                       กลับสูป่ระเทศไทย 
09.55 น. นําทกุทา่นเหริฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 621 
15.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

05 - 10 ตลุาคม  2562 31,999 8,000 21,999 

09 - 14 ตลุาคม  2562 31,999 8,000 21,999 

12 - 17 ตลุาคม  2562 32,999 8,000 22,999 

16 - 21 ตลุาคม  2562 31,999 8,000 21,999 

19 - 24 ตลุาคม  2562 32,999 8,000 22,999 

26 - 31 ตลุาคม  2562 31,999 8,000 21,999 

29 ต.ค. - 03 พ.ย.  2562 30,999 8,000 20,999 

30 ต.ค. - 04 พ.ย.  2562 30,999 8,000 20,999 

31 ต.ค. - 05 พ.ย.  2562 30,999 8,000 20,999 

01 - 06 พฤศจกิายน 2562 27,999 8,000 17,999 

05 - 10 พฤศจกิายน 2562 29,999 8,000 19,999 

06 - 11 พฤศจกิายน 2562 29,999 8,000 19,999 

07 - 12 พฤศจกิายน 2562 29,999 8,000 19,999 

08 - 13 พฤศจกิายน 2562 29,999 8,000 19,999 

12 - 17 พฤศจกิายน 2562 29,999 8,000 19,999 

13 - 18 พฤศจกิายน 2562 29,999 8,000 19,999 

14 - 19 พฤศจกิายน 2562 29,999 8,000 19,999 

15 - 20 พฤศจกิายน 2562 29,999 8,000 19,999 

19 - 24 พฤศจกิายน 2562 29,999 8,000 19,999 

20 - 25 พฤศจกิายน 2562 29,999 8,000 19,999 

21 - 26 พฤศจกิายน 2562 29,999 8,000 19,999 

22 - 27 พฤศจกิายน 2562 29,999 8,000 19,999 

23 - 28 พฤศจกิายน 2562 29,999 8,000 19,999 

** บรกิารนํา้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 



 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่
ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจ่ายคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น
ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจํา
ท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษี
นํา้มนัทีย่งัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิ
สด บตัรเครดติ) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัร์
จดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะ
พํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ีซา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยี
คา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
 
เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผู ้

มชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่



 

เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่า
กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิ
ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิาร
ตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ําระแลว้ ***ใน

กรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ําระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight 
กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  
และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีทีจ่ะชําระ
ค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา
ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอื
เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย
ของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ

จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย 

ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอืน่ 

เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่า
ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่
กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนดิเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที่
สงูมาก 
 




