
  

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

            

 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง  

 
23.50 น. พรอ้มกนัที�สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ั!น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ NOK 

SCOOT เจา้หนา้ที
ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
 

วนัที�สอง สนามบนิชโิตเซะ - โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑเ์ครื�องแกว้ - ถนนซาไกมาช ิ

 
04.00 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงซปัโปโร ประเทศญี
ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� XW146 ไมม่บีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 

สายการบนิ NOK SCOOT ใชเ้ครื�อง Boeing 777-200 จาํนวน 415 ที�น ั�ง 
จดัที�น ั�งแบบ 3-4-3 คา่ทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครื�อง ส ั�งซื!อบนเครื�องเทา่น ั!น 

(นํ !าหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื!อนํ !าหนกัเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
12.15 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี
ปุ่ น หลงัจากผา่นขั 0นตอนศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุโอตารเุป็นเมอืงทา่สําคญัสําหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตั 0งอยูบ่นที
ลาดตํ
าของ
ภเูขาเท็งงุ ซ ึ
งเป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวที
มชี ื
อเสยีง คลองโอตารุ หรอื โอตารอุุนงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร 
ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท!์!! 
บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คลองแหง่นี0สรา้งเมื
อปี 1923 โดยสรา้งขึ0นจากการถมทะเล เพื
อใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทาง
การขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ี
โกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึ
งหนึ
งเพื
อทําถนนหลวงสาย 17 แลว้
เหลอือคีรึ
งหนึ
งไวเ้ป็นสถานที
ทอ่งเที
ยว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

 

 
 

จากนั0นนําท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีซึ
งมอีายเุกอืบรอ้ยปี ทา่นสามารถชมกลอ่งดนตรใีนรูปแบบตา่งๆ สวยงาม
มากมายที
ถูกสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจุบัน อกีทั 0งยังสามารถเลอืกคดิแบบทํากล่องดนตรใีนสไตลข์องตัวเองขึ0นมา
เป็นที
ระลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย 

»» นอกจากนี0ดา้นหนา้พพิธิภัณฑย์ังม ี“นาฬกิาไอนํ !าโบราณ” สไตลอ์งักฤษ ที
เหลอือยูเ่พยีง 
2 เรอืนบนโลกเทา่นั0น ซึ
งเป็นของที
ระลกึที
เมอืง Vancouver มอบใหแ้กเ่มอืง Otaru นาฬกิานี0จะ
พ่นไอนํ0าประกอบกับมีเสยีงดนตรดีังขึ0นทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอนํ0าอกีเรอืนหนึ
งที

ประเทศแคนนาดา ถา้มาฮอกไกโดแลว้ไมม่าชม ตอ้งไปชมที
แคนนาดากนันะจ๊ะ 



  

 

 

            

 

 

อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื0อ เลอืกชมสนิคา้มากมาย กบั ถนนซาไกมาช ิ โดยดา้นขวามอืก็ตอ้งสะดดุตา สะดดุใจ ไปกบัความน่ารักของเจา้
แมวนอ้ยคติตี0 ที
ทา้ทายรอใหท้กุๆทา่นเขา้ไปเยี
ยมชม ผ่านมาแลว้จะผ่านเลยไปไดอ้ยา่งไรกนั แวะชมกนัสกัหน่อยสคิะ่ 
เมื
อเขา้ไปในรา้นทุกท่านสามารถเลอืกแกว้เป็นลวดลายตามใจชอบแต่ละท่านไดเ้ลยนะจ๊ะ ซึ
งขา้งหลังแกว้จะมกีาร
สกรนีคําวา่ otaru ตดิไวด้ว้ยนะคะ ซึ
งแกว้ก็จะมมีากมายหลากหลายแบบใหเ้ลอืก ราคาก็จะแตกตา่งกนัออกไป เมื
อซื0อ
แกว้พรอ้มเครื
องดื
มเรยีบรอ้ยแลว้สามารถเตมิเครื
องดื
มฟรไีดอ้กีรอบดว้ยนะคะ เลอืกเครื
องดื
มเรยีบรอ้ยแลว้ เชญิเลอืกที

นั
งตามอัธยาศัยที
บรเิวณชั 0นสองไดเ้ลยจา้ หรอืถา้ใครไม่อยากนั
งบรเิวณชั 0นหนึ
งจะเป็นโซนขายของที
ระลกึ หรอืจะ
สนุกสนานไปกบัการหมนุตูก้าชาปองเสี
ยงทายหาของฝากไปฝากคนที
คณุรักก็ตามแตส่ะดวกเลยคะ่  

 

 
 

ออกจากรา้นคาเฟ่คติตี0ไม่ทันไร ก็จะเจอรา้นถัดมาที
เรียกกันว่า มาฮอกไกโด ทั 0งทีตอ้งไม่
พลาด LETAO กนันะจ๊ะ เป็นคา่เฟ่ใหน้ ั�งทานและสามารถส ั�งกลบัได ้ ซ ึ
งบางวนัอาจจะตอ้ง
รอควิกันสักนดินงึ  สิ
งตอ้งหา้มก็คอื หา้มพลาดที
จะลิ0มรส และหา้มพลาดที
จะหิ0วกลับมาเป็น
ของฝากบุคคลอันเป็นที
รักยิ
งโดยเด็ดขาด LETAO ที
ควรค่าแก่การทานคือชสีเคก้นั
นเอง 
สัมผัสลิ0นที
นุ่มละมุน กลิ
นหอมหวาน ใหร้สชาติหวานพอดี ลิ0มรสพรอ้มกับจิบชาและชม
บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ไมม่อีะไรจะฟินไปยิ
งกวา่นี0แลว้ววว 

 มากันที
รา้นแนะนํารา้นสดุทา้ยกันค่ะ รา้นนี0ก็คอื คาเฟ่สนูปปี!  เอาใจคนรกัสนูปปี!  ซึ
งจุดเด่นของรา้นนี0ก็คอืไอศกรมี
นั
นเองคะ่ ซึ
งมหีลากหลายรสชาตใิหเ้ลอืกชมิ เป็นซอฟทค์รมีเนื0อนุ่มละมนุ ภายในรา้นแบง่เป็นสองชั 0น ซึ
งชั 0นที
สองจะ
เป็นโซนรา้นอาหาร การตกแต่งรา้นก็ไม่พลาดที
จะตกแต่งไปดว้ยสนูปปี0ทั 0งรา้นแน่นอนค่ะ นอกจากอาหาร ของหวาน 
เครื
องดื
มแลว้ ทางรา้นยังจําหน่ายของที
ระลกึเกี
ยวกับสนูปปี0 เพื
อเอาใจคนรักสนูปปี0กันดว้ยค่ะ มใีหท้่านไดเ้ลอืกซื0อ
อยา่งมากมาย 

 

 
  
 จากนั0นนําท่านชม พพิธิภณัฑเ์ครื�องแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนคิในแบบต่างๆ จงึทําใหเ้ครื
องแกว้ที
ออกมามี

รูปแบบและสทีี
แตกตา่งกัน  ซึ
งภายในพพิธิภัณฑน์ี0ยังมบีรกิารสนิคา้หลากหลายชนดิ ใหท้่านไดเ้ลอืก
ซื0อไปเป็นของฝาก ของที
ระลกึกนัอกีดว้ย ไมว่า่จะเป็นแกว้นํ0าลายพเิศษ แจกนัดอกได ้กระถางดอกไม ้
ของตกแตง่บา้น พวงกญุแจ และอื
นๆอกีมากมายซึ
งทํามาจากแกว้ทั 0งสิ0น  ของด ีของเด็ด ของเมอืงโอ
ตาร ุยังไมห่มดนะจ๊ะ เดนิออกมาเล็กนอ้ยก็จะมองเห็นรา้นไอศกรมีที
ชื
อวา่ VENETIAN CAFETERIA 
รา้นนี0มเีมนูยอดฮตินั
นก็คอื ไอศกรมีสายรุง้ 7 สนัี
นเอง เป็นซอฟทค์รมี 7 ส ีเสริฟ์ใสโ่คน 7 ชั 0น ชั 0นละ 1 



  

 

 

            

 

 

ส ีอันไดแ้ก ่องุ่น สตอเบอรร์ี
 ชาเขยีว เมลอน ช็อคโกแลต นม และลาเวนเดอร ์ดว้ยรสชาตทิี
เขม้ขน้ของไอศกรมีบวก
กบัโคนคกุกี0แสนอรอ่ย ผา่นมาทั 0งทหีา้มพลาดนะจ๊ะ  

คํ�า อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
พกัที� โรงแรม   APA HOTEL & RESORT SAPPORO HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที�สาม โนโบรเิบทส ึ- หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ- ภเูขาไฟโชวะ - สวนหมภีเูขาไฟโชวะ - จดุชมววิทะเลสาบโทยะ -  
                         ชอ้ปปิ! งทานกุโิคจ ิ

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่โนโบรเิบทส”ึเมอืงที
เป็นเมอืงตากอากาศชื
อดังแหง่หนึ
งของญี
ปุ่ น มชีื
อเสยีงดา้นออนเซ็น เป็นเมอืง
ที
เหมาะสําหรับไปพักคา้งคนืและเขา้ออนเซ็นเป็นอยา่งยิ
ง นําทา่นชม จโิกคดุาน ิหรอื หุบเขานรก ภายในบรเิวณนี0
ประกอบไปดว้ยบอ่นํ0าพุรอ้นและบอ่โคลนเดอืดเกดิขึ0นตามธรรมชาต ิ จากการระเบดิของภเูขาไฟเมื
อหนึ
งพันปีกอ่น ทํา
ใหม้ลีกัษณะคลา้ยกระทะทองแดง  ซึ
งจะมคีวนัพวยพุง่อยูต่ลอดเวลา  จากใตพ้ภิพ ทําใหผู้ค้นขนานนามที
แหง่นี0วา่ หบุ
เขานรก และที
นี
ยังเป็นตน้กําเนดิบ่อออนเซนที
มปีระโยชน์ต่อสขุภาพและผวิพรรณแห่งเมอืงโนโบรเิบทส ึที
มชี ื
อสยีง
ที
สดุบนเกาะฮอกไกโดอกีดว้ย 
 

 
 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั0นนําทุกท่าน น ั�งกระเชา้ไฟฟ้าสูภู่เขาไฟอุสุซาน (Usuzan) เป็นภูเขาไฟที
ทําใหเ้กดิทะเลสาบโทยะขึ0นมา 
จากหลักฐานพบวา่ ภเูขาไฟลกูนี0มกีารปะทุขึ0นมาทุกๆ 20-50 ปี ดังนั0นจงึทําใหเ้กดิการเปลี
ยนแปลงภมูทิัศน์ของพื0นที

แถบนี0อย่างตอ่เนื
อง ล่าสดุมกีารปะทุไปเมื
อปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปลอ่งภเูขาไฟที
ยังคกุรุ่นมคีวันสขีาว
ลอยขึ0นมาตลอดเวลา (ขึ0นอยูก่บัสภาพอากาศ) ภเูขาไฟอสุแุหง่นี0 มคีวามสงู 737 เมตร เมื
อขึ0นกระเชา้ขึ0นสูย่อดแลว้จะ
มองเห็นทวิทัศนข์องภเูขาอสุ ุโอะกะรยิะมะ โคะอสุ ุและกนินุมะ คะโคะ ซึ
งทั 0งหมดเกดิจากการปะทขุองภเูขา  



  

 

 

            

 

 

 
 

จากนั0นนําท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ ชนิซงั นําท่านเขา้ชม สวนหมภีูเขาไฟโชวะ
ชิน ซ ัน  (Showa-Shinzan Bear Park) เป็ น ส ถ าน ที
 เพ าะ พั น ธุ์ห มี สี นํ0 าต าล 
นักท่องเที
ยวสามารถเยี
ยมชมลูกหมสีนํี0าตาลไดอ้ย่างใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมหีมโีต
เต็มวัยที
ไมด่รุา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักทอ่งเที
ยว เป็นภาพที
น่ารักน่าเอ็นดทูเีดยีว 
หากใครตอ้งการใกลช้ดิกวา่นี0ก็สามารถเขา้ไปยังหอ้งสงัเกตการณ์พเิศษ กรงมนุษย ์ซึ
งจะ
มองเห็นหมสีนํี0าตาลเดนิผ่านไปมา และไดย้นิเสยีงและกลิ
นของหมผี่านรูระบายอากาศ
เล็กๆ นอกจากนี0ยังยังขายขนมปัง และแอปเปิ0ล ใหนั้กทอ่งเที
ยวไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย  
(ราคารวมคา่ขึ!นกระเชา้และสวนหมเีรยีบรอ้ยแลว้) 

 
จากนั0นนําท่านเดนิทางสู ่จดุชมววิทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นจุดชมววิทะเลสาบโทยะ แบบพาโนรามา่ และ
ยังสามารถมองเห็นภูเขานอ้ยใหญ่ที
อยู่รายรอบ ทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มเีสน้รอบวงยาว
ประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิจากปากปลอ่งภเูขาไฟ ตั 0งอยูใ่กลก้บัทะเลสาบชโิกส ึ  

 
จากนั0นอสิระชอ้ปปิ0ง ถนนทานุกโิคจ ิเป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมอืงซัปโปโร โดยมพีื0นที
ทั 0งหมด 7 บล็อก ภายใน
นอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน เครื�องดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมี
รา้นอาหารมากมาย ท ั!งยงัเป็นศูนยร์วมของเหล่าวยัรุ่นดว้ย เนื�องจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นีบตุ๊กตา
มากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนั0นที
นี
ยังมกีารตกแตง่บนหลงัคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ ่
 

 
 



  

 

 

            

 

 

คํ�า  อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั  เพื�อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น  
ที�พกั   โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที�ส ี� อทุยานโมอาย - พระใหญอ่ะตามะ ไดบตุส ึ- ชมใบไมเ้ปลี�ยนส ีณ สวนฮริาโอกะ  - มติซุย เอา้ทเ์ล็ต - ดวิตี!ฟร ี
- เต็มอิ�มกบับฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์3 ชนดิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั0นนําทา่นชม อทุยานโมอาย ที
ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนกิชื
อดงัของโลก กอ่สรา้งตั 0งแต ่ค.ศ. 1982 
ไอเดยีคลา้ยวฒันธรรมจากโมอายและอยีปิต ์ออกแบบรปูรา่งตั 0งใหอ้ยูใ่นภเูขาของดอกลาเวนเดอร ์พระพทุธรปูเป็น
แนวคดิโครงสรา้งจากการเรยีงลําดบัของจติวญิญาณ องคพ์ระมชีื
อวา่ อะตามะ ไดบตุส ึเปิดใหเ้ขา้ชมอยา่งเป็น 
ทางการ เมื
อวนัที
 17 ก.ค. 2559 ที
ผา่นมา  
 

 
 
อทุยานโมอาย มพีื0นที
ประมาณ 540,000 ตารางเมตร ม ี40,000 กลุม่ของที
บรรจุอฐัแิละรองรับได ้70,000 กลุม่ (ชาว
ญี
ปุ่ นไม่มกีารฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซื0อที
ดนิใวเ้ก็บ"อัฐ"ิเก็บแบบทั 0งตระกลูรวมไว)้ โมอายแห่งญี
ปุ่ น เป็นชื
อที
ผูค้น
เรยีกขาน เป็นหนึ
งในสสุานที
ใหญท่ี
สดุในฮอกไกโด   
 

 



  

 

 

            

 

 

 
 จากนั0นนําท่าน ชมใบไมเ้ปลี�ยนส ีณ สวนฮริาโอกะ  สวนพฤกษศาสตรแ์หง่หนึ
งในเมอืงซบัโปโร ที
นี
มตีน้เมเปิ0ลอยู่

กวา่ 800 ตน้ และขึ0นชื
อในเรื
องของอโุมงคเ์มเปิ0ลความยาวประมาณ 150 เมตร และเป็นพันธุท์ี
ใบปกตมิสีแีดงอยู่แลว้
ชื
อวา่พันธุ ์Nomura Momichi ปกตก็ิแดงอยูแ่ลว้ พอเป็นชว่งใบไมแ้ดงจะ ทวคีวามแดงเขา้ไปอกี 3 เท่า อสิระใหท้่าน
ไดเ้ดนิชม และเก็บภาพประทับใจตามอธัยาศยั 

 

 
หมายเหต ุ: หากกรณีใบไมเ้ปลี�ยนสไีมม่ใีหเ้ห็นแลว้ ดว้ยเนื�องจากสภาพอากาศ บรษิทัขอสงวนสทิธิp นําทา่น
เดนิทางสู ่ศาลเจา้ฮอกไกโด ศาลเจา้ประจําเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชนิโต ที�สรา้งต ั!งแตปี่ 1871 ซึ�งแต่
เดมิศาลเจา้นี!มชีื�อวา่ศาลเจา้ซปัโปโร และชาวฮอกไกโดตา่งใหค้วามเลื�อมใสศรทัธามาก เพราะเชื�อกนัวา่เป็น
ที�สถติของเทพเจา้โยฮะชริะ ผูพ้ทิกัษเ์กาะฮอกไกโดและคอยปกปักษร์กัษาชาวเมอืงบนเกาะมาต ั!งแต่ยุค
บกุเบกิดนิแดนแหง่นี! ดงัน ั!นคนทอ้งถิ�นจงึนยิมไปสกัการะไมข่าดสาย เพื�อเป็นขวญัและกําลงัใจ 

 
เที�ยง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนั0นนําท่าน ชอ้ปปิ! งที�มติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศนูยร์วมแฟชั
นทันสมัยแหลง่รวมพลของสนิคา้แบ
รนดเ์นมชื
อดังจากทั
วโลกประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 128 แบรนด ์อาทเิช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo 
เพียบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทุกคนตั 0งแต่สนิคา้แฟชั
นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสนิคา้ทั
วไป 
นอกจากนี0ภายในหา้ง ยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญ่ ที
จุได ้650 ที
นั
ง และม ีHokkaido Roko Farm Bridge ซี
งเป็นพื0นที

ที
มสีนิคา้ทอ้งถิ
นและสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย  
จากนั0นนําท่าน ชอ้ปปิ0งสนิคา้เครื
องสําอางค ์อาหารเสรมิ เครื
องประดับคุณภาพดทีี
รา้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE 
สามารถเลอืกซื0อสนิคา้ไดต้ามอัธ ยาศัย ซึ
งมสีนิคา้ใหเ้ลอืกซื0อมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื
องสําอางแบรนดด์ัง ทั 0งของ
ต่างประเทศและแบรนดด์ังของญี
ปุ่ น หรอืว่าจะเป็นอาหารเสรมิคุณภาพดซี ึ
งไม่วามารถหาซื0อจากที
ไหนได ้นอกจาก
รา้นคา้ปลอดภาษีเทา่นั0น 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร พเิศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตปิ์! งยา่งปู 3 ชนดิ และอาหารทะเลนานาชนดิ อาทเิช่น 
ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชมิสิดๆ และซูชหินา้ต่างๆ หมายเหตุ ไม่รวม
เครื�องดื�มแอลกฮอล ์  

 

  



  

 

 

            

 

 

 
พกัที�  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
 
 
 

วนัที�หา้  อสิระชอ้ปปิ! งตามอธัยาศยั (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระเต็มวัน ใหท้่านอสิระชอ้ปปิ0 ง หรอืเดนิทางสู่สถานที
ท่องเที
ยวอื
น ๆ โดยมไีกดค์อยใหคํ้าแนะนําในการเดนิทาง 
อาท ิ
- อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึที
สงูที
สดุในซัปโปโร ตั 0งอยู่ตดิกับสถานีเจอาร ์ซัปโปโร เป็นทั 0ง

หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีรา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดิจิตอล, 
เครื
องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,รา้น100เยน, รา้นUNIQLO ขายเสื0อผา้แฟชั
นวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครื
องสําอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมววิตั 0งอยู่ที
ชั 0น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three 
Eight) ที
ระดบัความสงู 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศนเ์หนอืเมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั 0งกลางวนักลางคนื 
โดยเฉพาะยามคํ
าคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ั 0งอยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุ่มตกึ ย่านซซูกูโินะ สอ่ง
สวา่งที
จดุกลางเมอืงตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึ
งที
ชั 0น 10 เป็นศนูยร์วมรา้นราเมน ซึ
งมอียูป่ระมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิ
อรอ่ยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่นซซูกูโิน่ (ไมร่วมตัyวขึ0น จดุชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน)  

- ย่านซูซูกโินะ ตั 0งอยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซูซูกโินะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลงมาทางใตข้อง
สวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึ
งถอืเป็นยา่นที
คกึคกัและมชีวีติชวีาที
สดุของซปัโปโร โดยเฉพาะในยาม
คํ
าคนืที
มกีารเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีันต่างๆ บนตกึที
ตั 0งอยู่ในย่านแห่งนี0 นอกจากนั0นยังเป็นแหล่งชอ้ปปิ0ง 
รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเรงิรมย์ยามราตรีต่างๆ ทั 0งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด 
มากกวา่ 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไมแ่ปลกที
นักทอ่งเที
ยวจะนยิมมา ณ สถานที
แหง่น ี

- ตลาดปลานโิจ ตลาดอาหารทะเลที
ใหญ่ที
สดุของเมอืงซปัโปโร ตลาดปลาแหง่นี0 สรา้งขึ0นเมื
อปี ค.ศ. 1903 และ
ตลาดแหง่นี0รูจั้กกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมอืงซัปโปโร” เพราะสัตวท์ะเลที
จับไดส้ว่นใหญ่จะหาไดจ้ากทะเล
แถบนี0ทั 0งส ิ0น ซึ
งจะมคีวามสดมากเหมอืนไปเดนิซื0อที
 ท่าเรอืเลยทีเดยีว ลูกคา้ส่วนใหญ่จะมทีั 0งนักท่องเที
ยวใน
ประเทศและต่างประเทศรวมถงึชาวบา้นเขา้ มาจับจ่ายใชส้อยกันเสมอ ที
นี
ยังขึ0นชื
อเรื
อง ไข่หอยเม่นและไข่
ปลาแซลมอน 

เพื�อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อาหารกลางวนัและอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
 



  

 

 

            

 

 

 
 
พกัที�  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที�หก  หอนาฬกิา - สวนโอโดร ิ- ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก  - สนามบนิซบัโปโร - กรงุเทพฯ  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านผ่านชม หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาที
เกา่แกแ่ละเป็นอกีสัญลักษณ์ที
สําคัญของเมอืงซปัโปโรอกีแห่ง
หนึ
ง สรา้งตั 0งแตปี่ พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัย ฮอกไกโด แตไ่ดป้รับเปลี
ยนสรา้งเป็นหอนาฬกิา
และมรีะฆังตบีอกเวลาตั 0งแต ่พ.ศ.2424 จนถงึปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู่ และดว้ยความเกา่แกท่ี
อยูคู่ก่บัเมอืง
ซปัโปโรมานานจงึไดรั้บการขึ0นทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมที
สําคญัอกีแหง่หนึ
งของญี
ปุ่ น 
 



  

 

 

            

 

 

 
 
นําท่านผ่านชม สวนโอโดร ิสวนสวยใจกลางเมอืงที
ทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมคีวามยาว 1,400 เมตร 
คนสว่นใหญใ่ชเ้วลามาพักผ่อนหยอ่นใจ สวนโอโดรเิป็นที
รูจั้กในฐานะสวนสาธารณะแตท่ี
จรงิแลว้เป็นถนนโดยในปีค.ศ.
1871 (ปีเมจทิี
 4) มกีารสรา้งแนวกันไฟที
แยกใจกลางเมอืงซัปโปโรออกเป็นฝั
งเหนือใตซ้ ึ
งต่อมาไดช้ื
อวา่ถนนชริเิบชิ
และถกูเปลี
ยนชื
อใหมเ่ป็นโอโดร ิสถานที
เป็นที
พักผ่อนหยอ่นใจแบบสบายๆ ในยามปกต ิและยังเป็นที
จัดงานเทศกาล
ขึ0นชื
อของฮอกไกโดอกีดว้ย  สามารถที
จะสนุกสนานเพลดิเพลนิไดต้ลอดทุกฤดกูาล ในฤดใูบไมผ้ลมิเีทศกาลดอกไล
แล็ค ฤดรูอ้นมเีทศกาล YOSAKOI โซรันและเบยีรก์ารเ์ดน้ ฤดใูบไมร้ว่งมเีทศกาลออทั
มเฟสซึ
งรวบรวมเอาอาหารของฮ
อกไกโดมาไว ้และในฤดหูนาวมเีทศกาลหมิะซึ
งพัฒนามาเป็นเทศกาลระดบัโลก 
 

 
จากนั0นนําท่านสู ่ตลาดปลาซปัโปโรโจไก ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขึ0น
ไปนอกตลาดขายสง่ซัปโปโร เป็นหนึ
งในตลาดที
ใหญ่ที
สดุของเมอืง รา้นคา้ต่างๆจําหน่ายอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ ่
เชน่ ป ูหอยเมน่ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอื
นๆในทอ้งถิ
น เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมัน
ฝรั
งตามฤดกูาล อาหารทอ้งถิ
นที
ข ึ0นชื
อคอื อาหารทะเลสดๆเสริฟ์พรอ้มขา้ว เรยีกวา่ donburi 

 



  

 

 

            

 

 

 
 
เที�ยง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

ขึ0นชื
อวา่ตลาดปลา ไมไ่ดม้แีตป่ลาสดนะจ๊ะ นอกจากจะมปีลาสด ปทูาราบะ ปขูน ปซูไูว อาหารทะเลนานาชนดิ
แลว้ และยังมีผลไมต้ามฤดูกาลอกีดว้ย ที
ตลาดปลาแห่งนี0ยังมีรา้นอาหารสําหรับนั
งทานใหท้่านไดเ้ลอืกทานตาม
อัธยาศัยมากมาย อาหารที
แนะนําก็คอื ซาซมิ ิขา้วหนา้ปลาดบิ จนถงึหนา้ปลาย่าง ซึ
งมเีมนูน่าทาน น่าสนใจ ราคา
ยอ่มเยาวม์ากมาย 
 

 
 
14.55 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เที
ยวบนิที
 XW145 ไมม่บีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 
20.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 
 
 

** หากทา่นที
ตอ้งออกตัyวภายใน (เครื
องบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามที
เจา้หนา้ที
ทกุครั 0งกอ่นทําการ 
ออกตัyวเนื
องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี
ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุที�เลอืกใชบ้รกิาร ** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยวเพิ�ม ราคาไมร่วม 



  

 

 

            

 

 

หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ต ัxวเครื�องบนิ 

26 – 31 ตลุาคม 2562 27,999 10,000 20,999 

28 ต.ค. - 02 พ.ย. 2562 27,999 10,000 20,999 

02 – 07 พฤศจกิายน 2562 27,999 10,000 20,999 

04 - 09 พฤศจกิายน 2562 26,999 10,000 19,999 

09 – 14 พฤศจกิายน 2562 27,999 10,000 20,999 

11 - 16 พฤศจกิายน 2562 27,999 10,000 20,999 

16 – 21 พฤศจกิายน 2562 27,999 10,000 20,999 

18 - 23 พฤศจกิายน 2562 27,999 10,000 20,999 

** บรกิารนํ !าดื�มวนัละ 1 ขวดในวนัที�มรีายการทอ่งเที�ยว** 
** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเที�ยวทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ั!งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึ!นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิp
ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั!น ไมเ่ชน่น ั!นทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ั!งส ิ!น เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ต ัxวไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี�ถว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุคร ั!ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิpในการคนืมดัจําท ั!งหมด 
เนื�องจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัxวเครื�องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที�เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํี !ามนัที�ยงัมไิดชํ้าระ คา่
ทวัรส์ว่นที�เหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ต ัxวเมื�อออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาโปรโมช ั�น 
 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพาํนกัระยะส ั!นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั!นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี! 
 
1. ต ัxวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. ส ิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ!นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
 

อตัราคา่บรกิารนี!รวม 
� คา่ตัyวเครื
องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ   � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที
ม ี
� คา่นํ0าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. � คา่รถรับ-สง่ และนําเที
ยวตามรายการ 
� คา่ที
พักตามที
ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น � คา่เขา้ชมสถานที
ตา่งๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื0อที
ระบใุนรายการ   � คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื
อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 



  

 

 

            

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี!ไมร่วม 
� คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี
ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี
ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี
ประสงคจ์ะพํานักระยะสั 0นใน
ประเทศญี
ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีที
ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทําวซีา่เพิ
ม ทา่นละ 
1,700 บาท** 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที
ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื
องดื
มที
สั
งเพิ
มนอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
� คา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเที�ยวทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ
ม 7% และภาษีหกั ณ ที
จา่ย 3% 
� คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี
ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี
ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี
ประสงคจ์ะพํานักระยะสั 0นใน
ประเทศญี
ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 
 
เง ื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเที
ยวหรอืเอเจนซี
ตอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพื
อสํารองที
นั
ง  

2. นักท่องเที
ยวหรอืเอเจนซี
ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที
เหลอืทั 0งหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเที
ยวหรอืเอ
เจนซี
ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเที
ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์0นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี0 วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที
รัฐบาล
ประกาศในปีนั0นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที
นักท่องเที
ยวหรอืเอเจนซี
ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื
อนการเดนิทาง นักท่องเที
ยวหรอืเอเจนซี
(ผูม้ชี ื
อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที
บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ
งเพื
อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที
ยวหรอืเอเจนซี
ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที
ยวหรอืเอเจนซี
 (ผูม้ชี ื
อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที
บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ
งเพื
อทําเรื
องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที

ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื
อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี0 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที
ชําระแลว้ ***ในกรณีที�วนัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที
ชําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที
ชําระแลว้ทั 0งหมด 
ทั 0งนี0 ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที
ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที
ชําระแลว้เนื
องในการเตรยีมการจัดการนําเที
ยวใหแ้กนั่กท่องเที
ยว 
เชน่ การสํารองที
นั
งตัyวเครื
องบนิ การจองที
พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที
ตอ้งการันตมัีดจําหรอืซื0อขาดแบบมเีงื
อนไข หรอืเที
ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั 0งหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี0 วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที
รัฐบาล
ประกาศในปีนั0นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที
ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 

1. ทัวรน์ี0สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื
อการทอ่งเที
ยวเทา่นั0น 
2. ทัวรน์ี0เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที
ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทั 0งหมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั 0งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที
มีนักท่องเที
ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเที
ยวหรอืเอเจนซี
ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที
ไม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศที
มวีซีา่  แต่หากทางนักท่องเที
ยวทุกท่านยนิดทีี
จะชําระคา่บรกิารเพิ
มจากการที
มนัีกท่องเที
ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที
ทางบรษัิทกําหนดเพื
อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี
จะใหบ้รกิารตอ่ไป 



  

 

 

            

 

 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื
อ นามสกุล คํานําหนา้ชื
อ เลขที
หนังสอื
เดนิทาง และอื
นๆ เพื
อใชใ้นการจองตัyวเครื
องบนิ ในกรณีที
นักทอ่งเที
ยวหรอืเอเจนซี
มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท
พรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี
ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื
อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัที
เดนิทางจรงิของประเทศที
เดนิทาง ทั 0งนี0 บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที
ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที
เพิ
มขึ0นของนักทอ่งเที
ยวที
มไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี
ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื
น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี0คํานวณจากอัตราแลกเปลี
ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที
ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั0น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ
มขึ0น ในกรณีที
มกีารเปลี
ยนแปลงอัตราแลกเปลี
ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัyวเครื
องบนิ ค่าภาษี
เชื0อเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี
ยนแปลงเที
ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั0น  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที
จะนําตดิตัวขึ0นเครื
องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ0น และรวมกันทุกชิ0นไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ
งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที
ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั0น ถา้สิ
งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที
กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครื
องบนิเทา่นั0น  
 

2. สิ
งของที
มลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลด
ใตท้อ้งเครื
องบนิเทา่นั0น  
 

3. ประเทศญี
ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑท์ี
ทํามาจากพชื และเนื0อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื0อสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพื
อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที
จะมาจากสิ
งเหลา่นี0 หากเจา้หนา้ที
ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที
สงูมาก 

ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที
สงูมาก 

 


