
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 

 
23.00 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมอืง ช ั�น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ๊กซ ์เคานเ์ตอร ์4 เพื�อ

เตรยีมตวัเดนิทาง และผา่นข ั�นตอนการเช็คอนิ  
  

วนัที�สอง สนามบนิซปัโปโร - เมอืงอาซาฮกิาวา่ - หมูบ่า้นราเมน - สวนสตัวอ์าซาฮกิาวา่ - ออิอน มอลล ์  

 
02.10 น. เดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� XJ 620 บรกิารอาหารและเครื�องดื�ม

บนเครื�อง 
 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จาํนวน 377 ที�น ั�ง 
จดัที�น ั�งแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ั�งขาไปและขากลบั 

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

 
 
10.40 น.   เดนิทางถงึสนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น หลังจากผ่านขั !นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศ

ญี�ปุ่ นแลว้  นําท่านเดนิทางสู่ RAMEN VILLAGE หรอื หมู่บ ้านราเมน ”หมู่บา้นชื�อดังของเกาะฮอกไกโด นับ
ยอ้นหลังไปตั !งแตส่มัยตน้โชวะ ซึ�งชว่งเวลานั!นเป็นชว่งเวลาที�ถอืกําเนดิราเมนขึ!น ณ เมอืงซปัโปโรโดยการผสมผสาน
บะหมี�หลากหลายชนดิของประเทศจนีเขา้ดว้ยกนั และตอ่มาหลงัสงครามโลกครั !งที� 2 ไดเ้สร็จสิ!นลงราเมนของเมอืงอา
ซาฮกิาวา่ ก็ไดถ้อืกําเนดิขึ!นจากความคดิสรา้งสรรคต์า่งๆ เขา้ไวด้ว้ยกัน อาทเิชน่ วธิกีารคงความรอ้นของนํ!าซปุใหอ้ยู่
ไดน้านขึ!นโดยเคลอืบผวินํ!าซปุดว้ยนํ!ามันหม ูหรอืจะเป็นนํ!าซปุซอีิ6วที�เคี�ยวจากกระดกูหมแูละนํ!าสตอ๊คซฟีู้ด ปลาซารด์นี
แหง้ หรอื “นโิบะช”ิ และเสน้บะหมี�ที�มสีว่นผสมของนํ!านอ้ยกวา่ปกตแิละดว้ยความโดง่ดังและมเีอกลักษณ์ของราเมน 
เมอืงอาซาฮกิาวา่แหง่นี!เป็นที�ชื�นชอบของชาวญี�ปุ่ น 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (คนืเงนิทา่นละ 1,000 เยน) ซึ�งในหมูบ่า้นราเมนนี�มรีา้นบรกิารใหท้า่น

อยา่งมากมายและหลากหลายเมนู อสิระใหท้า่นเลอืกทานราเมนตามสไตลข์องทา่นซึ�งแตล่ะรา้นจะมเีมนูและ
รสชาตทิี�แตกตา่งกนัออกไป แตท่ี�เหมอืนกนัทุกรา้นน ั�นคอืความเขม้ขน้ของนํ �าซุปและเสน้ที�เหนยีวนุม่แบบ
ฉบบัตน้ตาํรบัญี�ปุ่ นอยา่งแนน่อน 
 
นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงอาซาฮกิาวา่ นําท่านชม สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ ซึ�งไดรั้บความนยิมมากที�สดุในญี�ปุ่ น ซึ�งในแต่
ละปีจะมผีูเ้ขา้ชมความน่ารักของสตัวต์า่งๆ ที�ไมไ่ดถ้กูกกัขงัในกรงแบบที�ทา่นเคยเห็นในสวนสตัวท์ั�ว ๆ ไปถงึกวา่ปีละ 3 
ลา้นคนจากทั�วโลก โดยสวนสัตวแ์ห่งนี!ไดม้แีนวความคดิที�ว่า สัตวต์่างๆ ควรที�จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดลอ้มที�ดแีละ
เป็นไปตามธรรมชาตขิองสัตวนั์!นๆ จงึทําใหทุ้กท่านไดส้มัผัสถงึชวีติความเป็นอยู่ที�แทจ้รงิของสัตวแ์ตล่ะประเภท อาทิ
เช่น หมีขาวจากขั !วโลก นกเพนกวนิสายพันธุ์ต่างๆ รวมถงึครอบครัวลงิอุลังอุตังแสนรู ้ ไฮไลท์!!! ทุกท่านจะได ้
เพลดิเพลนิกบัขบวนพาเหรดนกเพนกวนิ  ซึ�งทางสวนสตัวจ์ะใหนั้กทอ่งเที�ยวตั !งแถวสองขา้งถนนเพื�อรอรับดาราตวันอ้ย
ออกมาเดนิโชวต์วักนั จดุเริ�มตน้ของ เพนกวนิ พาเหรด ที�สวนสตัวน์ี!ก็คอื พฤตกิรรมทางธรรมชาตขิองเพนกวนิที�จะออก
เดนิไปยังทะเล เพื�อไปหาอาหารเป็นหมู่ ทางสวนสัตวจ์งึนําพฤตกิรรมนี! บวกกับ ความตอ้งการที�อยากใหเ้พนกวนิได ้
ออกกําลงักายในฤดหูนาว มารวมกนั และกลายมาเป็นพาเหรดน่ารักๆ  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 
 
คํ�า อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
ที�พกั   โรงแรม SMILE HOTEL ASAHIKAWA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

หลังจากเขา้ที�พักแลว้ นําท่านชอ้ปปิ!ง ณ หา้งสรรพสนิคา้ หา้งจสัโกอ้อิอน ซึ�งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของ
ญี�ปุ่ น มสีนิคา้มากมายหลากหลายชนิดใหท้่านไดเ้ลอืกซื!อกัน ไม่ว่าจะเป็นโซนเครื�องซําอางค ์ของใชเ้ด็ก ของเล่น 
เสื!อผา้ กระเป๋า รองเทา้ ยาสามัญประจําบา้นหรือแมก้ระทั�งผลไมส้ดๆจากไร่ของญี�ปุ่ นก็มีจําหน่ายที�นี�ดว้ยเช่นกัน  
พเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน ททีกุอยา่งในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเท่านั!น ซึ�งเป็นรา้นยอดฮติของคนญี�ปุ่ นกนัเลยทเีดยีว   
**อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยัเพื�อความสะดวกในการเลอืกซื�อสนิคา้** 

 

วนัที�สาม ลานกจิกรรมหมิะ - โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- ถนนซาไกมาช ิ- ดวิตี�ฟร ี- ทานกุโิคจ ิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ลานกจิกรรมหมิะ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบั กจิกรรมหมิะใหเ้ลน่ เชน่ สโนวโ์มบลิ และสโนสเลด 

หรอืจะเลอืกเลน่ผาดโผนในสไตลท์า่นเอง (ไมร่วมคา่อปุกรณ์ และคา่เครื�องเลน่ ประมาณ 5,000-15,000 เยน) 
** ท ั�งนี�การเลน่กจิกรรมหมิะตา่งๆน ั�น ข ึ�นกบัสภาพภมูอิากาศ และปรมิาณความหนาของหมิะ ณ เวลาน ั�น* 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุซึ�งถอืเป็นเมอืงท่าที�มบีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืนนั!น 

ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวันตกเนื�องจากในอดตี เมอืงโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจากการทําการคา้ระหว่าง
ประเทศญี�ปุ่ นและประเทศในแถบยุโรป อสิระใหท้่านเดนิชมความสวยงามของเมอืงเลยีบคลองโอตารุอันสวยงามน่า
ประทับใจ คลองโอตารุเป็นคลองที�เกดิขึ!นจากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมื�อปี ค.ศ. 1923 เพื�อเป็นเสน้ทางขนถา่ยสนิคา้
จากเรอืใหญ่สูโ่กดังในเมอืง ภายหลังเลกิใชจ้งึถมคลองครึ�งหนึ�งเป็นถนนสําหรับนักท่องเที�ยวแทนโกดังตา่งๆ ซึ�งเป็น
อาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง และไดป้รับปรงุเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของที�ระลกึนั�นเอง  

 

 
 
จากนั!นนําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีซึ�งมอีายเุกอืบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกลอ่งดนตรใีนรูปแบบตา่งๆ สวยงาม
มากมายที�ถูกสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจุบัน อกีทั !งยังสามารถเลอืกคดิแบบทํากล่องดนตรใีนสไตลข์องตัวเองขึ!นมา
เป็นที�ระลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 นอกจากนี!ดา้นหนา้พิพิธภัณฑ์ยังมี “นาฬิกาไอนํ �าโบราณ” สไตล์อังกฤษ ที�
เหลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบนโลกเท่านั!น ซึ�งเป็นของที�ระลกึที�เมอืง Vancouver มอบ
ใหแ้กเ่มอืง Otaru นาฬกิานี!จะพ่นไอนํ!าประกอบกบัมเีสยีงดนตรดีังขึ!นทกุๆ 15 นาท ี
เหมอืนกับนาฬกิาไอนํ!าอกีเรอืนหนึ�งที�ประเทศแคนนาดา ถา้มาฮอกไกโดแลว้ไม่มา
ชม ตอ้งไปชมที�แคนนาดากนันะจ๊ะ 

 
 

อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื!อ เลอืกชมสนิคา้มากมาย กับถนนซาไกมาช ิ โดยดา้นขวามอืก็ตอ้งสะดดุตา สะดดุใจ ไปกับ
ความน่ารักของเจา้แมวนอ้ยคติตี! ที�ทา้ทายรอใหทุ้กๆท่านเขา้ไปเยี�ยมชม ผ่านมาแลว้จะผ่านเลยไปไดอ้ย่างไรกัน แวะ
ชมกนัสกัหน่อยสคิะ่ เมื�อเขา้ไปในรา้นทกุทา่นสามารถเลอืกแกว้เป็นลวดลายตามใจชอบแตล่ะทา่นไดเ้ลยนะจ๊ะ ซึ�งขา้ง
หลังแกว้จะมกีารสกรนีคําวา่ otaru ตดิไวด้ว้ยนะคะ ซึ�งแกว้ก็จะมมีากมายหลากหลายแบบใหเ้ลอืก ราคาก็จะแตกต่าง
กันออกไป เมื�อซื!อแกว้พรอ้มเครื�องดื�มเรียบรอ้ยแลว้สามารถเตมิเครื�องดื�มฟรีไดอ้ีกรอบดว้ยนะคะ เลือกเครื�องดื�ม
เรยีบรอ้ยแลว้ เชญิเลอืกที�นั�งตามอัธยาศัยที�บรเิวณชั !นสองไดเ้ลยจา้ หรอืถา้ใครไม่อยากนั�งบรเิวณชั !นหนึ�งจะเป็นโซน
ขายของที�ระลกึ หรอืจะสนุกสนานไปกับการหมุนตูก้าชาปองเสี�ยงทายหาของฝากไปฝากคนที�คณุรักก็ตามแต่สะดวก
เลยคะ่ 

  

 
  

  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 ออกจากรา้นคาเฟ่คติตี!ไมท่ันไร ก็จะเจอรา้นถัดมาที�เรยีกกนัวา่ มาฮอกไกโด ทั !งทตีอ้งไมพ่ลาด LETAO กนันะจ๊ะ เป็น
คา่เฟ่ใหน้ ั�งทานและสามารถส ั�งกลบัได ้ ซ ึ�งบางวนัอาจจะตอ้งรอควิกนัสกันดินงึ  สิ�งตอ้งหา้มก็คอื หา้มพลาดที�จะลิ!ม
รส และหา้มพลาดที�จะหิ!วกลับมาเป็นของฝากบคุคลอนัเป็นที�รักยิ�งโดยเด็ดขาด LETAO ที�ควรคา่แกก่ารทานคอืชสีเคก้
นั�นเอง สัมผัสลิ!นที�นุ่มละมุน กลิ�นหอมหวาน ใหร้สชาตหิวานพอด ีลิ!มรสพรอ้มกับจบิชาและชมบรรยากาศสุดแสนโร
แมนตกิ ไมม่อีะไรจะฟินไปยิ�งกวา่นี!แลว้ววว  

 
 มากันที�รา้นแนะนํารา้นสดุทา้ยกันค่ะ รา้นนี!ก็คอื คาเฟ่สนูปปี�  เอาใจคนรกัสนูปปี�  ซึ�งจุดเด่นของรา้นนี!ก็คอืไอศกรมี

นั�นเองคะ่ ซึ�งมหีลากหลายรสชาตใิหเ้ลอืกชมิ เป็นซอฟทค์รมีเนื!อนุ่มละมนุ ภายในรา้นแบง่เป็นสองชั !น ซึ�งชั !นที�สองจะ
เป็นโซนรา้นอาหาร การตกแต่งรา้นก็ไม่พลาดที�จะตกแต่งไปดว้ยสนูปปี!ทั !งรา้นแน่นอนค่ะ นอกจากอาหาร ของหวาน 
เครื�องดื�มแลว้ ทางรา้นยังจําหน่ายของที�ระลกึเกี�ยวกับสนูปปี! เพื�อเอาใจคนรักสนูปปี!กันดว้ยค่ะ มใีหท้่านไดเ้ลอืกซื!อ
อยา่งมากมาย 

 

 
 

จากนั!นนําท่าน ชอ้ปปิ!งสนิคา้เครื�องสําอางค ์อาหารเสรมิ เครื�องประดับคุณภาพดทีี�รา้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE 
สามารถเลอืกซื!อสนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย ซึ�งมสีนิคา้ใหเ้ลอืกซื!อมากมาย ไม่วา่จะเป็น เครื�องสําอางแบรนดด์ัง ทั !งของ
ต่างประเทศและแบรนดด์ังของญี�ปุ่ น หรอืว่าจะเป็นอาหารเสรมิคุณภาพดซี ึ�งไม่วามารถหาซื!อจากที�ไหนได ้นอกจาก
รา้นคา้ปลอดภาษีเท่านั!น และนําท่านชอ้ปปิ!งที� ทานุกโิคจ ิเป็นแหล่งชอ้ปปิ!งอาเขตบนถนนคนเดนิที�มหีลังคามุงบัง
แดดบังฝนและหมิะ  มคีวามยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตั !งเรยีงรายอยูก่วา่ 200 รา้นคา้ Susukin  มรีา้น BIG CAMERA 
จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครื�องใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส,์รา้น100เยน, รา้นUNIQLO ขายเสื!อผา้แฟชั�นวัยรุ่น,รา้น 
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื�องสําอาง  
 

 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร พเิศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตปิ์� งยา่งปู 3 ชนดิ และอาหารทะเลนานาชนดิ อาทเิช่น 
ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชมิสิดๆ และซูชหินา้ตา่งๆรวมถงึเครื�องดื�มซอฟท์
ดร ิ�งไวบ้รกิารทา่นอยา่งเต็มอิ�ม หมายเหต ุไมร่วมเครื�องดื�มแอลกฮอล ์  

 
 
ที�พกั  โรงแรม TOKYU EXCEL HOTEL SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนัระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที�ส ี� อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตส ึ- ตลาดปลา  ซปัโปโรโจไง - ทําเนยีบรฐับาลเก่าฮอกไกโด - หอ
นาฬกิาซปัโปโร - สวนโอโดร ิ- มติซุย เอา้ทเ์ล็ต   

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั!นนําท่านชม อุทยานโมอาย ที�ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนกิชื�อดังของโลก กอ่สรา้งตั !งแต่ ค.ศ. 1982 
ไอเดยีคลา้ยวัฒนธรรมจากโมอายและอยีปิต ์ออกแบบรูปร่างตั !งใหอ้ยู่ในภูเขาของดอกลาเวนเดอร ์พระพุทธรูปเป็น
แนวคดิโครงสรา้งจากการเรียงลําดับของจติวญิญาณ องค์พระมีชื�อว่า Atama Daibutsu เปิดใหเ้ขา้ชมอย่างเป็น 
ทางการ เมื�อวนัที� 17 ก.ค. 2559 ที�ผา่นมา  
 

 
 

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



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
จากนั!นนําทา่นสู ่ตลาดซปัโปโรโจไง ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขึ!นไปนอก
ตลาดขายสง่ซปัโปโร เป็นหนึ�งในตลาดที�ใหญท่ี�สดุของเมอืง รา้นคา้ตา่งๆจําหน่ายอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ ่เชน่ ป ู
หอยเมน่ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอื�นๆในทอ้งถิ�น เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝรั�งตาม
ฤดกูาล อาหารทอ้งถิ�นที�ข ึ!นชื�อคอื อาหารทะเลสดๆเสริฟ์พรอ้มขา้ว เรยีกวา่ donburi 
 

 
 
เที�ยง  เพื�อไมเ่ป็นการเสยีเวลาอสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลาซปัโปโรโจไง ใหท้า่นไดเ้ลอืกทาน

อาหารไดต้ามใจชอบในแบบของทา่นไมว่า่จะเป็นปทูาราบะ ปซููไซ หรอืจะเลอืกทานเป็นซูช ิซาซมิ ิขา้วหนา้
ปลาดบิ รบัรองวา่สด สะอาด ถกูใจทกุทา่นที�ชอบทานอาหารญี�ปุ่ นแนน่อน 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ขึ!นชื�อวา่ตลาดปลา ไมไ่ดม้แีตป่ลาสดนะจ๊ะ นอกจากจะมปีลาสด ปทูาราบะ ปขูน ปซูไูว อาหารทะเลนานาชนดิ
แลว้ และยังมีผลไมต้ามฤดูกาลอกีดว้ย ที�ตลาดปลาแห่งนี!ยังมีรา้นอาหารสําหรับนั�งทานใหท้่านไดเ้ลอืกทานตาม
อัธยาศัยมากมาย อาหารที�แนะนําก็คอื ซาซมิ ิขา้วหนา้ปลาดบิ จนถงึหนา้ปลาย่าง ซึ�งมเีมนูน่าทาน น่าสนใจ ราคา
ยอ่มเยาวม์ากมาย 
 

 
 

 
จากนั!นนําทา่นชม  ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เริ�มกอ่สรา้งเมื�อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์โีอบาร็อคอเมรกิา
ที�ใชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิที�ทํามาจากหมูบ่า้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ตกึนี!ผ่านการใชง้าน มายาวนานกวา่ 80 
ปีแตค่วามงดงามที�เห็นนั!นไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหมห่ลงัจากถกูไฟไหมเ้มื�อปี พ.ศ. 2454 แตด่ว้ยความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมที�หลงเหลอือยู่ไม่กี�แห่ง จงึไดรั้บการขึ!นทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมสําคัญของชาตเิมื�อปีพ.ศ. 
2512  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

นําท่านผ่านชม หอนาฬิกาซปัโปโร 
เป็นหอนาฬิกาที� เก่าแก่และเป็นอีก
สัญลักษณ์ที�สําคัญของเมอืงซปัโปโรอกี
แหง่หนึ�ง สรา้งตั !งแตปี่ พ.ศ. 2421 เดมิที
เป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัย ฮอกไก
โด แตไ่ดป้รับเปลี�ยนสรา้งเป็นหอนาฬกิา
และมรีะฆังตบีอกเวลาตั !งแต่ พ.ศ.2424 
จนถงึปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได ้
อยู่ และดว้ยความเก่าแก่ที�อยู่คู่กับเมือง
ซัปโปโรมานานจงึไดรั้บการขึ!นทะเบยีน 
ใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมที�สําคัญอีก
แหง่หนึ�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
ขึ!นชื�อของฮอกไกโดอกีดว้ย  สามารถที�จะสนุกสนานเพลดิเพลนิไดต้ลอดทุกฤดกูาล ในฤดใูบไมผ้ลมิเีทศกาลดอกไล
แล็ค ฤดรูอ้นมเีทศกาล YOSAKOI โซรันและเบยีรก์ารเ์ดน้ ฤดใูบไมร้ว่งมเีทศกาลออทั�มเฟสซึ�งรวบรวมเอาอาหารของฮ
อกไกโดมาไว ้และในฤดหูนาวมเีทศกาลหมิะซึ�งพัฒนามาเป็นเทศกาลระดบัโลก 
 

 
 
จากนั!นนําท่าน ชอ้ปปิ� งที�มติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศนูยร์วมแฟชั�นทันสมัยแหลง่รวมพลของสนิคา้แบ
รนดเ์นมชื�อดังจากทั�วโลกประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 128 แบรนด ์อาทเิช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo 
เพียบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทุกคนตั !งแต่สนิคา้แฟชั�นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสนิคา้ทั�วไป 
นอกจากนี!ภายในหา้ง ยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญ่ ที�จุได ้650 ที�นั�ง และม ีHokkaido Roko Farm Bridge ซี�งเป็นพื!นที�
ที�มสีนิคา้ทอ้งถิ�นและสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย  

คํ�า เพื�อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
พกัที�  โรงแรม TOKYU EXCEL HOTEL SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนัระดบัเดยีวกนั 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

วนัที�หา้  สนามบนิชโิตเสะ - กรงุเทพฯ  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ เพื�อเตรยีมตวัเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
11.55 น. นําทกุทา่นเหริฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ ์เที�ยวบนิที� XJ 621 บรกิารอาหารและ

เครื�องดื�มบนเครื�อง 
18.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 
 

** หากทา่นที�ตอ้งออกตั}วภายใน (เครื�องบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุครั !งกอ่นทําการ 
ออกตั}วเนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุที�เลอืกใชบ้รกิาร ** 

 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดี�ยว 
เพิ�ม 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัiวเครื�องบนิ 

04 – 08 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

05 – 09 มกราคม 2563 27,999 8,000 19,999 

06 – 10 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

07 – 11 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

08 – 12 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

09 – 13 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

10 – 14 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

11 – 15 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

12 – 16 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

13 – 17 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

14 – 18 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

15 – 19 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

16 – 20 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

17 – 21 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

18 – 22 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

19 – 23 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

20 – 24 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

21 – 25 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

22 – 26 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

23 – 27 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

24 – 28 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

25 – 29 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

26 – 30 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

27 – 31 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

10 – 14 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 

11 – 15 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 

12 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 

13 – 17 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 

14 – 18 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 

15 – 19 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 

16 – 20 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 

17 – 21 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 

18 – 22 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 

19 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 

20 – 24 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 

21 – 25 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 

22 – 26 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 

23 – 27 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 

24 – 28 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 

25 – 29 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 

26 ก.พ.-01 ม.ีค. 2563 29,999 8,000 21,999 

27 ก.พ.-02 ม.ีค. 2563 29,999 8,000 21,999 

28 ก.พ.-03 ม.ีค. 2563 29,999 8,000 21,999 

29 ก.พ.-04 ม.ีค. 2563 29,999 8,000 21,999 

01 – 05 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

02 – 06 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

03 – 07 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

04 – 08 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

05 – 09 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

06 – 10 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

07 – 11 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

08 – 12 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

09 – 13 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

10 – 14 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

11 – 15 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

12 – 16 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

13 – 17 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

14 – 18 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

15 –19 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

16 – 20 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

17 – 21 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

18 – 22 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

19 – 23 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

20 – 24 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

21 – 25 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

22 – 26 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

23 – 27 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

24 – 28 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

XJ620  DMK – CTS  02.10 – 10.40 
XJ621  CTS – DMK  09.40 – 15.10 

26 – 30 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

27 – 31 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

XJ620  DMK – CTS  23.55 – 08.25 
XJ621  CTS – DMK  09.40 – 15.10 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2563 29,999 8,000 21,999 

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

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเที�ยวทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิl
ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั�น ไมเ่ชน่น ั�นทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ั�งส ิ�น เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ต ัiวไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี�ถว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุคร ั�ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิlในการคนืมดัจําท ั�งหมด 
เนื�องจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัiวเครื�องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที�เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํี �ามนัที�ยงัมไิดชํ้าระ คา่
ทวัรส์ว่นที�เหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ต ัiวเมื�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 ัiวเครื�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 
� คา่ตั}วเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
� คา่นํ!าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  � คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  � คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื!อที�ระบใุนรายการ    � คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
� คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั !นใน
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 1500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 
 
เง ื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 

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

2. นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั !งหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอ
เจนซี�ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์!นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี! วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั!นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

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�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี! 
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 !งหมด 
ทั !งนี! ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กท่องเที�ยว 
เชน่ การสํารองที�นั�งตั}วเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมัีดจําหรอืซื!อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั !งหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี! วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั!นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

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

1. ทัวรน์ี!สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั!น 
2. ทัวรน์ี!เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทั !งหมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั !งหมดใหแ้กท่า่น 
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�อใชใ้นการจองตั}วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท
พรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

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

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



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

7. อัตราคา่บรกิารนี!คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั!น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ!น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั}วเครื�องบนิ ค่าภาษี
เชื!อเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั!น  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ!นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ!น และรวมกันทุกชิ!นไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั!น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั!น  
2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลด
ใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั!น  
3. ประเทศญี�ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑท์ี�ทํามาจากพชื และเนื!อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื!อสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพื�อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี! หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที�สงูมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


