
 

 
 
 

 

 
 
วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

 
20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประตหูมายเลข 4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ ์เคานเ์ตอร ์4 เพือ่

เตรยีมตวัเดนิทาง และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ 

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

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(นํา้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้นํา้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

23.55 น. เดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ 620  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง ฟรูาโน ่– โทมติะ ฟารม์ – สวนชกิไิซโนะโอกะ – บอ่นํา้สฟ้ีา – อาซาฮกิาวา่ - ชอ้ปป้ิงออิอน 

 
08.55 น.   เดนิทางถงึสนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศ

ญีปุ่่ นแลว้จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟูราโน่ เมืองทีอ่ยู่ในแอ่งกระทะ หอ้มลอ้มดว้ยเทือกเขาไทเซ็ทส ึและ
เทือกเขายูบาร ิทําใหเ้มืองฟูราโน่มีอากาศเย็นและแหง้ประกอบกับดนิแถบนัน้เป็นดนิภูเขาไฟ จงึเหมาะแก่การ
เพาะปลกูผลติภัณฑท์างการเกษตรโดยเฉพาะดอกไม ้นําทา่นสู ่โทมติะ ฟารม์ ฟารม์ของนักบกุเบกิรุ่นแรกๆ ของฮ
อกไกโด ท่านจะไดพ้บกับดอกไมน้านาชนดิตามฤดูกาล (ขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ) อาท ิดอกฮามานะสใึนเดอืน
มถินุายน, ดอกลาเวนเดอรแ์ละดอกป๊อปป้ี ในเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม, กลางเดอืนสงิหาคมไปแลว้เป็นดอกคอสมอส 
ซึง่แต่ละเดือนจะมีชนิดดอกไมต้่างกันไป***ช่วงเวลาดอกลาเวนเดอรบ์านเต็มที ่(ประมาณปลายเดอืน 
กรกฎาคม-เดอืน สงิหาคม)  อสิระใหท้่านชืน่ชมความงามของทุ่งดอกไมท้ีไ่กลสดุลกูหลูกูตา จนขนานนามกันวา่
เนนิเขาสายรุง้  

 
 
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่สวนชกิไิซโนะโอกะ ซึง่เป็นเนนิสวนดอกไม ้4 ฤดู ทีม่โีรลคุงและ โรลจัง หุ่นฟางขนาด
ใหญ่ สัญลักษณ์ของสวน ชกิไิซ โนะ โอกะคอยตอ้นรับนักท่องเทีย่ว ชมดอกไมน้านาพันธุช์นดิ รวมถงึดอกลาเวน
เดอร์ และทุ่งดอกไมห้ลากสี ที่ไดรั้บคํานิยมและคําชมว่าจัดสวนไล่สีไดส้วยงามที่สุด นอกจากนี้ยังมีกจิกรรม
หลากหลายไวบ้รกิารแดท่กุท่าน เชน่ ขับรถ ATV รถไฟชมฟารม์ หรอืฟารม์เลีย้ง Alpaca เป็นตน้ *หมายเหต ุราคา
ทวัรน์ีไ้มร่วมคา่กจิกรรมในสวนดอกไม*้   
 



 

 
 
 

 
 
เทีย่ง  บรกิารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นชม บอ่นํา้สฟ้ีา หรอื BLUE POND บอ่น้ําสฟ้ีาทีเ่กดิจากความบังเอญิทีเ่กดิจากการสรา้งเขือ่นเพือ่ไมใ่หโ้คลน
ภเูขาไฟทีเ่กดิจากการปะทขุองภเูขาไฟ Tokachi เมือ่ปี ค.ศ.1988 ไหลเขา้สูเ่มอืง โดยทีก่น้บอ่น้ําแหง่นีจ้ะมแีร่ธาตทุี่
เกดิจากโคลนภูเขาไฟทําใหม้สีฟ้ีาหรอืเขยีวมรกตสดใส และมกีิง่ไมท้ีโ่ผล่ออกมาจากพืน้ผวิน้ํา ทําใหม้คีวามสวย
แปลกตาไปอกีแบบ อกีทัง้สขีองบอ่น้ําแหง่นีจ้ะมคีวามสวยงามแตกตา่งไปตามแตล่ะฤดกูาลอกีดว้ย  จากนัน้นําท่าน
เดนิทางสูเ่มอืงอาซาฮกิาวา่เพือ่เขา้สูท่ีพั่ก 

 
 

ทีพ่กั  โรงแรม SMILE HOTEL ASAHIKAWA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
หลังจากเขา้ที่พักแลว้ นําท่านชอ้ปป้ิงยังหา้งสรรพสินคา้ หา้งจัสโกอ้ิออน  ใหท้่านไดซ้ื้อของฝากมากมาย
หลากหลายชนดิ อาทเิชน่ ขนมชนดิต่างๆ ผลไมต้ามฤดกูาล และพเิศษสดุกับรา้น 100 เยน ททีุกอย่างในรา้นราคา
เพยีง 100 เยนเทา่นัน้  **อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้** 

 



 

 
 
 

วนัทีส่าม โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภนัฑเ์ครือ่งแกว้ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– ดวิตีฟ้ร ี- บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ ซึง่ถอืเป็นเมอืงทา่ทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืน

นัน้ ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวันตกเนื่องจากในอดตี เมอืงโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจากการทําการคา้
ระหว่างประเทศญีปุ่่ นและประเทศในแถบยุโรป อสิระใหท้่านเดนิชมความสวยงามของเมอืงเลยีบคลองโอตารุอัน
สวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุเป็นคลองทีเ่กดิขึน้จากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1923 เพือ่เป็นเสน้ทาง
ขนถา่ยสนิคา้จากเรอืใหญสู่โ่กดงัในเมอืง ภายหลงัเลกิใชจ้งึถมคลองครึง่หนึง่เป็นถนนสําหรับนักทอ่งเทีย่วแทนโกดัง
ตา่งๆ ซึง่เป็นอาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง และไดป้รับปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ
น่ันเอง  

 

 
 
 จากนัน้นําท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีซึง่มอีายุเกอืบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ 

สวยงามมากมายทีถู่กสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจุบัน อกีทัง้ยังสามารถเลอืกคดิแบบทํากล่องดนตรใีนสไตลข์อง
ตวัเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 นอกจากนีด้า้นหนา้พพิธิภัณฑย์ังม ี“นาฬกิาไอนํา้โบราณ” สไตลอ์ังกฤษ ทีเ่หลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลก
เทา่นัน้ ซึง่เป็นของทีร่ะลกึทีเ่มอืง Vancouver มอบใหแ้กเ่มอืง Otaru นาฬกิานีจ้ะพน่ไอน้ําประกอบกบัมเีสยีงดนตรี
ดงัขึน้ทกุๆ 15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอน้ําอกีเรอืนหนึง่ทีป่ระเทศแคนนาดา ถา้มาฮอกไกโดแลว้ไมม่าชม ตอ้งไปชม
ทีแ่คนนาดากนันะจ๊ะ 

 
 

 
 
เทีย่ง                บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 หลังจากเดนิเทีย่วชมและเพลดิเพลนิไปกบักลอ่งดนตรทีีห่ลากหลายและถา่ยรูปกับหอนาฬกิาไอน้ําโบราณเรยีบรอ้ย

แลว้ เดนิขา้มถนนมาอกีสกัเล็กนอ้ย แลว้มาพักเหนือ่ยกบัรา้นคา่เฟ่น่ารักๆกนัดกีวา่ ไปประเดมิดว้ยรา้นแรกกนัเลยจา้ 

 เดนิขา้มถนนมาประมาณ 50 เมตร ดา้นขวามอืก็ตอ้งสะดดุตา สะดดุใจ ไปกบัความน่ารักของเจา้แมวนอ้ยคติตี ้ทีท่า้
ทายรอใหท้กุๆทา่นเขา้ไปเยีย่มชม ผา่นมาแลว้จะผา่นเลยไปไดอ้ยา่งไรกนั แวะชมกนัสกัหน่อยสคิะ่ เมือ่เขา้ไปในรา้น
ทกุท่านสามารถเลอืกแกว้เป็นลวดลายตามใจชอบแตล่ะทา่นไดเ้ลยนะจ๊ะ ซึง่ขา้งหลังแกว้จะมกีารสกรนีคําวา่ otaru 
ตดิไวด้ว้ยนะคะ ซึง่แกว้ก็จะมีมากมายหลากหลายแบบใหเ้ลอืก ราคาก็จะแตกต่างกันออกไป เมื่อซือ้แกว้พรอ้ม
เครือ่งดืม่เรยีบรอ้ยแลว้สามารถเตมิเครือ่งดืม่ฟรไีดอ้กีรอบดว้ยนะคะ เลอืกเครือ่งดืม่เรยีบรอ้ยแลว้ เชญิเลอืกทีน่ั่งตาม
อธัยาศยัทีบ่รเิวณชัน้สองไดเ้ลยจา้ หรอืถา้ใครไมอ่ยากน่ังบรเิวณชัน้หนึง่จะเป็นโซนขายของทีร่ะลกึ หรอืจะสนุกสนาน
ไปกบัการหมนุตูก้าชาปองเสีย่งทายหาของฝากไปฝากคนทีค่ณุรักก็ตามแตส่ะดวกเลยคะ่  



 

 
 
 

 

 ออกจากรา้นคาเฟ่คติตีไ้มท่ันไร ก็จะเจอรา้นถัดมาทีเ่รยีกกนัวา่ มาถงึฮอกไกโดทัง้ทตีอ้งไมพ่ลาด LETAO กนันะจ๊ะ 
เป็นคา่เฟ่ใหน่ั้งทานและสามารถสั่งกลับไดซ้ ึง่บางวันอาจจะตอ้งรอควิกันสักนดินงึ  สิง่ตอ้งหา้มก็คอื หา้มพลาดทีจ่ะ
ลิม้รส และหา้มพลาดทีจ่ะหิว้กลับมาเป็นของฝากบคุคลอันเป็นทีรั่กยิง่โดยเด็ดขาด LETAO ทีค่วรคา่แกก่ารทานคอื
ชสีเคก้น่ันเอง สัมผัสลิน้ทีนุ่่มละมุน กลิน่หอมหวาน ใหร้สชาตหิวานพอด ีลิม้รสพรอ้มกับจบิชาและชมบรรยากาศสดุ
แสนโรแมนตกิ ไมม่อีะไรจะฟินไปยิง่กวา่นีแ้ลว้ววว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  
เดนิตอ่กนัมาอกีนดิใหอ้าหารกอ่นหนา้นีไ้ดย้่อย ก็จะเดนิมาเจอกบัรา้น KITAKARO เป็นรา้นคาเฟ่ขนมหวาน เมนูที่
แนะนํานัน้ก็คอื ซูวค์รมี ซึง่จะคลา้ยเอแคลบ์า้นเราน่ันเอง แตเ่รือ่งรสชาตนัิน้ไมต่อ้งพูดถงึ อร่อยมากกวา่แน่นอน ซึง่
ตัวแป้งดา้นนอกนัน้จะใหส้มัผัสทีก่รอบนอกนุ่มในตัดกบัรสครมีทีห่วานละมนุกลมกลอ่มชิน้เดยีวไมเ่คยพอ มาถงึฮอก
ไกโดแลว้ควรลองทานกันนะคะ ทานทีเ่มอืงไหนก็ไม่อร่อยเท่าทีฮ่อกไกโดจรงิๆคะ่ ซึง่แตล่ะมอืงจะมเีอลักษณ์โดด
เดน่เฉพาะตวัของมันเอง เพราะฉะนัน้มาแลว้ตอ้งหา้มพลาดคะ่ 
 

  

 ไหนๆก็เดนิทางมากับสายของหวานแลว้ก็ทานของหวานกันใหเ้ต็มทีจุ่ใจกนัไปเลยคะ่ มากนัที่รา้นแนะนํารา้นสดุทา้ย
กนัคะ่ รา้นนีก็้คอื คาเฟ่สนูปป้ี เอาใจคนรักสนูปป้ี ซึง่จุดเดน่ของรา้นนีก็้คอืไอศกรมีน่ันเองคะ่ ซึง่มหีลากหลายรสชาติ
ใหเ้ลอืกชมิ เป็นซอฟทค์รมีเนื้อนุ่มละมุน ภายในรา้นแบง่เป็นสองชัน้ ซึง่ชัน้ทีส่องจะเป็นโซนรา้นอาหาร การตกแตง่
รา้นก็ไม่พลาดทีจ่ะตกแต่งไปดว้ยสนูปป้ีทัง้รา้นแน่นอนค่ะ นอกจากอาหาร ของหวาน เครื่องดืม่แลว้ ทางรา้นยัง
จําหน่ายของทีร่ะลกึเกีย่วกบัสนูปป้ีเพือ่เอาใจคนรักสนูปป้ีกนัดว้ยคะ่ มใีหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้อยา่งมากมาย 

 

 



 

 
 
 

 
 จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนคิในแบบตา่งๆ จงึทําใหเ้ครือ่งแกว้ทีอ่อกมามี

รูปแบบและสทีีแ่ตกตา่งกนั  ซึง่ภายในพพิธิภัณฑน์ีย้ังมบีรกิารสนิคา้หลากหลายชนดิ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ไปเป็นของ
ฝาก ของทีร่ะลกึกนัอกีดว้ย ไมว่า่จะเป็นแกว้น้ําลายพเิศษ แจกนัดอกได ้กระถางดอกไม ้ของตกแตง่บา้น พวงกญุแจ 
และอืน่ๆอกีมากมายซึง่ทํามาจากแกว้ทัง้ส ิน้ 

 ออกมาจากพพิธิภัณฑเ์ครือ่งแกว้ ของด ีของเด็ด ของเมอืงโอตารุ ยังไม่หมดนะจ๊ะ เดนิออกมาเล็กนอ้ยก็จะมองเห็น
รา้นไอศกรมีทีช่ ือ่วา่ VENETIAN CAFETERIA รา้นนีม้เีมนูยอดฮติน่ันก็คอื ไอศกรมีสายรุง้ 7 สน่ัีนเอง เป็นซอฟท์
ครมี 7 ส ีเสริฟ์ใสโ่คน 7 ชัน้ ชัน้ละ 1 ส ีอันไดแ้ก ่องุน่ สตอเบอรร์ี ่ชาเขยีว เมลอน ช็อคโกแลต นม และลาเวนเดอร ์
ดว้ยรสชาตทิีเ่ขม้ขน้ของไอศกรมีบวกกบัโคนคกุกีแ้สนอรอ่ย ผา่นมาทัง้ทหีา้มพลาดนะจ๊ะ  

 

 
 
 จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งสําอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคณุภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE 

สามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย ซึง่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย ไมว่า่จะเป็น เครือ่งสําอางแบรนดด์ัง ทัง้ของ



 

 
 
 

ตา่งประเทศและแบรนดด์ังของญีปุ่่ น หรอืวา่จะเป็นอาหารเสรมิคณุภาพดีซึง่ไมว่ามารถหาซือ้จากทีไ่หนได ้นอกจาก
รา้นคา้ปลอดภาษีเทา่นัน้ อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 

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

ทีพ่กั   โรงแรม RAFFINATO HOTEL SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่ อทุยานโมอาย– ตลาดซปัโปโรโจไก – มติซุยเอา้ทเ์ล็ท- ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด– สวนโอโดร ิ  
                        ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นําทา่นชม อทุยานโมอาย ทีอ่อกแบบโดย Tadao anda สถาปนกิชือ่ดังของโลก กอ่สรา้งตัง้แต ่ค.ศ. 1982 
ไอเดยีคลา้ยวัฒนธรรมจากโมอายและอยีปิต ์ออกแบบรูปร่างตัง้ใหอ้ยู่ในภเูขาของดอกลาเวนเดอร ์พระพุทธรูปเป็น
แนวคดิโครงสรา้งจากการเรยีงลําดับของจติวญิญาณ องคพ์ระมชีือ่วา่ Atama Daibutsu เปิดใหเ้ขา้ชมอยา่งเป็น 
ทางการ เมือ่วนัที ่17 ก.ค. 2559 ทีผ่า่นมา  

 
 
อุทยานโมอาย มพีืน้ทีป่ระมาณ 540,000 ตารางเมตร ม ี40,000 กลุ่มของทีบ่รรจุอัฐแิละรองรับได ้70,000 กลุ่ม 
(ชาวญีปุ่่ นไมม่กีารฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซือ้ทีด่นิใวเ้ก็บ"อัฐ"ิเก็บแบบทัง้ตระกลูรวมไว)้ โมอายแหง่ญีปุ่่ น เป็นชือ่ที่
ผูค้นเรยีกขาน เป็นหนึง่ในสสุานทีใ่หญท่ีส่ดุในฮอกไกโด   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

จากนัน้นําทา่นสู ่ตลาดซปัโปโรโจไก ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขึน้ไป
นอกตลาดขายสง่ซปัโปโร เป็นหนึง่ในตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืง รา้นคา้ตา่งๆจําหน่ายอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ ่เชน่ 
ป ูหอยเมน่ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอืน่ๆในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝร่ัง
ตามฤดกูาล อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื อาหารทะเลสดๆเสริฟ์พรอ้มขา้ว เรยีกวา่ donburi 
 

 
 
เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

ขึน้ชือ่ว่าตลาดปลา ไม่ไดม้แีต่ปลาสดนะจ๊ะ นอกจากจะมปีลาสด ปูทาราบะ ปูขน ปูซไูว อาหารทะเลนานา
ชนดิแลว้ และยังมผีลไมต้ามฤดกูาลอกีดว้ย ทีต่ลาดปลาแหง่นีย้ังมรีา้นอาหารสําหรับน่ังทานใหท้า่นไดเ้ลอืกทานตาม
อัธยาศัยมากมาย อาหารทีแ่นะนําก็คอื ซาซมิ ิขา้วหนา้ปลาดบิ จนถงึหนา้ปลาย่าง ซึง่มเีมนูน่าทาน น่าสนใจ ราคา
ยอ่มเยาวม์ากมาย 
 

 
 

จากนัน้นําทา่น ชอ้ปป้ิงทีม่ติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศนูยร์วมแฟชัน่ทันสมัยแหลง่รวมพลของสนิคา้
แบรนดเ์นมชือ่ดังจากทั่วโลกประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 128 แบรนด ์ อาทเิชน่ Coach Armani, Ralph Lauren, 
Seigo เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทกุคนตัง้แตส่นิคา้แฟชัน่หญงิชาย และเด็ก จนถงึอปุกรณ์กฬีา และสนิคา้ทั่วไป 
นอกจากนีภ้ายในหา้ง ยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญ ่ทีจุ่ได ้650 ทีน่ั่ง และม ีHokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็น
พืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย  จากนัน้ นําทา่นชมดา้นนอกของ ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮ



 

 
 
 

อกไกโด เริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์โีอบาร็อคอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิที่
ทํามาจากหมู่บา้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ตกึนีผ้่านก  ารใชง้าน มายาวนานกวา่ 80 ปีแตค่วามงดงามทีเ่ห็นนัน้ไดรั้บการ
บรูณะซอ่มแซมใหมห่ลงัจากถกูไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ. 2454 แตด่ว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลอือยูไ่มก่ี่
แหง่ จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัทิางวฒันธรรมสําคญัของชาตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512  

 

 
 
นําท่านผ่านชม สวนโอโดร ิสวนสวยใจกลางเมอืงทีท่อดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมคีวามยาว 1,400 
เมตร คนสว่นใหญใ่ชเ้วลามาพักผ่อนหยอ่นใจ สวนโอโดรเิป็นทีรู่จั้กในฐานะสวนสาธารณะแตท่ีจ่รงิแลว้เป็นถนนโดย
ในปีค.ศ.1871 (ปีเมจทิี ่4) มกีารสรา้งแนวกนัไฟทีแ่ยกใจกลางเมอืงซปัโปโรออกเป็นฝ่ังเหนือใตซ้ ึง่ตอ่มาไดช้ือ่วา่
ถนนชริเิบชแิละถกูเปลีย่นชือ่ใหมเ่ป็นโอโดร ิสถานทีเ่ป็นทีพ่ักผ่อนหยอ่นใจแบบสบายๆ ในยามปกต ิและยังเป็นทีจั่ด
งานเทศกาลขึน้ชือ่ของฮอกไกโดอกีดว้ย  สามารถทีจ่ะสนุกสนานเพลดิเพลนิไดต้ลอดทุกฤดูกาล ในฤดูใบไมผ้ลมิี
เทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอ้นมเีทศกาล YOSAKOI โซรันและเบยีรก์ารเ์ดน้ ฤดูใบไมร้่วงมเีทศกาลออทั่มเฟสซึง่
รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดหูนาวมเีทศกาลหมิะซึง่พัฒนามาเป็นเทศกาลระดบัโลก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงที ่ทานุกโิคจ ิเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลังคามุงบังแดดบังฝนและหมิะ  มี
ความยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้เรยีงรายอยูก่วา่ 200 รา้นคา้ Susukin  มรีา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้ง
ดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน, รา้นUNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครือ่งสําอาง  

 
คํา่  เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่  โรงแรม RAFFINATO HOTEL SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้ อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
อสิระเต็มวัน ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่วอืน่ ๆ โดยมไีกดค์อยใหคํ้าแนะนําในการเดนิทาง 
อาท ิ
- อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซปัโปโร ตัง้อยูต่ดิกบัสถานเีจอาร ์ซปัโปโร เป็นทัง้

หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนยอ์าหาร มรีา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน, รา้นUNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชั่นวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครือ่งสําอางอาคาร JR TOWER มจีุดชมววิตัง้อยูท่ีช่ัน้ 38 เรยีกวา่ T38 (Tower Three 
Eight) ทีร่ะดับความสงู 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศน์เหนือเมอืงซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวัน
กลางคนื โดยเฉพาะยามคํา่คนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุม่ตกึ ยา่นซซูกู ิ
โนะ สอ่งสวา่งทีจุ่ดกลางเมอืงตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็นศนูยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียูป่ระมาณ 10 รา้น 
ใหเ้ลอืกชมิอรอ่ยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่นซซูกูโิน่ (ไมร่วมตัว๋ขึน้ จดุชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน)  

- ยา่นซูซูกโินะ ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซูซูกโินะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลงมาทางใตข้อง
สวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็นยา่นทีค่กึคักและมชีวีติชวีาทีส่ดุของซปัโปโร โดยเฉพาะใน
ยามคํา่คนืทีม่กีารเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีนัตา่งๆ บนตกึทีต่ัง้อยูใ่นยา่นแหง่นี ้นอกจากนัน้ยังเป็นแหลง่ชอ้ป
ป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรตีา่งๆ ทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด 
มากกวา่ 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไมแ่ปลกทีนั่กทอ่งเทีย่วจะนยิมมา ณ สถานทีแ่หง่นี 

- ตลาดปลานโิจ ตลาดอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงซปัโปโร ตลาดปลาแหง่นี้ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1903 
และตลาดแหง่นีรู้จั้กกนัในนาม “ครัวทะเลของชาวเมอืงซปัโปโร” เพราะสตัวท์ะเลทีจั่บไดส้ว่นใหญจ่ะหาไดจ้าก
ทะเลแถบนีท้ัง้ส ิน้ ซึง่จะมคีวามสดมากเหมอืนไปเดนิซือ้ที ่ทา่เรอืเลยทเีดยีว ลกูคา้สว่นใหญจ่ะมทีัง้นักทอ่งเทีย่ว
ในประเทศและตา่งประเทศรวมถงึชาวบา้นเขา้ มาจับจ่ายใชส้อยกนัเสมอ ทีน่ีย่ังขึน้ชือ่เรือ่ง ไขห่อยเม่นและไข่
ปลาแซลมอน 

เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อาหารกลางวนัและอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 



 

 
 
 

 
 
ทีพ่กั   โรงแรม RAFFINATO HOTEL SAPPORO หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีห่ก  สนามบนิชโิตเสะ – กรงุเทพฯ  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
09.55 น. นําทกุทา่นเหริฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ ์ 

เทีย่วบนิที ่XJ 621 
15.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 
 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการ 

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

14 – 19 สงิหาคม 2562 30,999 8,000 

17 – 22 สงิหาคม 2562 27,999 8,000 

21 – 26 สงิหาคม 2562 30,999 8,000 

24 – 29 สงิหาคม 2562 27,999 8,000 

28 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 29,999 8,000 

31 ส.ค. – 05 ก.ย. 2562 29,999 8,000 

04 – 09 กนัยายน 2562 29,999 8,000 

07 – 12 กนัยายน 2562 25,999 8,000 

11 – 16 กนัยายน 2562 29,999 8,000 

14 – 19 กนัยายน 2562 27,999 8,000 

18 – 23 กนัยายน 2562 29,999 8,000 

21 – 26 กนัยายน 2562 29,999 8,000 

25 – 30 กนัยายน 2562 29,999 8,000 

 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์
ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 
กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจําท ัง้หมด 
เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีา้มนัทีย่งัมไิดชํ้าระ คา่
ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 2. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพิม่ ทา่นละ 

1,700 บาท** 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ
เจนซีไ่มช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาต ิหรือ

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคณุสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

2. สิ่งที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

 
 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว 
เชน่ การสํารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่น
ใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่า
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์ไส ้

กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 


