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วนัแรก  กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 

23.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประตหูมายเลข 4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ ์
เคานเ์ตอร ์4 เพือ่เตรยีมตวัเดนิทาง และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ  

  

วนัทีส่อง สนามบนิซปัโปโร - เมอืงฮาโกดาเตะ - สวนสาธารณะโกเรยีวคาค ุ- โกดงัอฐิแดงรมินํา้ - เนนิฮา
จมินัซากะ 

02.20 น. เดนิทางสู ่ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด  ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที่  XJ 620 บรกิารอาหาร
และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

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) 

 
10.40 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง
ของประเทศญีปุ่่ นแลว้  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาโกดาเตะ(Hakodate) ซึง่เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 3 ของภมูภิาคฮ
อกไกโด ตัง้อยูป่ลายสดุทางตอนใตข้องเกาะ มชีือ่เสยีงดา้นทวิทัศนท์ีส่วยงามของภเูขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสด
ใหมใ่นอดตีเป็นเมอืงหนึง่ทีม่ทีา่เรอืสําหรับเปิดการคา้ระหวา่งประเทศในชว่งหลังจากยคุแยกประเทศ เมอืงฮาโกดาเตะจงึ
ไดรั้บอทิธพิลจากตา่งประเทศเป็นอยา่งมาก  
 จากนัน้นําทา่นชม  สวนสาธารณะโกเรยีวคาคุ  ทีไ่ดรั้บเลอืกใหเ้ป็นแหลง่ประวัตศิาสตรแ์หง่ชาต ิปัจจบุนัเป็น
สวนสาธารณะทีโ่อบลอ้มดว้ยธรรมชาต ิทา่นสามารถเพลดิเพลนิไปกบัการเดนิชมทัศนยีภาพอนัสวยงามไดต้ลอดสีฤ่ด:ู 
ชมซากรุะบานในฤดใูบไมผ้ล,ิ พฤกษาเขยีวขจใีนฤดรูอ้น, ไมผ้ลัดใบในฤดใูบไมร้ว่งและหมิะในฤดหูนาว ชัน้จดุชมววิทีต่ดิ
กบัหอคอยโกเรยีวคาคเุป็นจดุชมววิมมุกวา้งขวางทีส่ามารถมองเห็นป้อมปราการรปูดาวขนาดมหมึา (สะพานขา้มเขา้ไป
ในพืน้ทีร่ปูดาวเปิด 09.00-19.00 ไมร่วมคา่ขึน้หอคอยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 900 เยน) 
 

 



    

 

 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่โกดงัอฐิแดงรมินํา้ ตัง้อยูท่ีร่มิแมน้ํ่าของอา่วฮาโกดาเตะ ในเมอืงฮาโกดาเตะของฮอกไกโด
โกดังอฐิแดงของทีน่ีนั่น้เรยีกไดว้า่ศนูยร์วมแหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร และสถานบนัเทงิทีใ่หบ้รรยากาศเกา่ๆ ดว้ย
สิง่กอ่สรา้งทีด่คูลาสสกิทีแ่มจ้ะดเูกา่แกแ่ตก่็มคีลาสในเวลาเดยีวกนั โดยเดมิททีีน่ีเ่คยเป็นคลังสนิคา้อฐิสแีดงทีเ่คยใช ้

คา้ขายในปลายสมยัเอโดะ ภายหลังจากทีไ่มไ่ดใ้ชง้านเป็นคลังสนิคา้อกีตอ่ไปแลว้

 
 
 



    

 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เนนิฮาจมินัซากะ ซึง่เป็นเนนิทีท่อดยาวโดยมวีวิทา่เรอือนังดงามอยูป่ลายทางแหง่นี ้ไดรั้บ
เลอืกใหเ้ป็นอนัดับ 1 ใน "เนนิของญีปุ่่ นทีน่่าเทีย่วมากทีส่ดุ" เป็นเนนิซึง่เป็นสญัลักษณ์หนึง่ของฮอกไกโดเลย ในชว่งฤดู
หนาว ตน้ไมบ้รเิวณรมิถนนทัง้สองขา้งทางจะมกีารไลทอ์พั ประดับไฟสอ่งแสงสวยงามควบคูไ่ปกบัแสงไฟจากทา่เรอืทีอ่ยู่
ไกลออกไป กลายเป็นววิทวิทัศนท์ีแ่สนโรแมนตกิทีส่ดุ 

 
คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  
ทีพ่กั   โรงแรม HOTEL HAKODATE ROYAL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ศาลากลางฮาโกดาเตะเกา่ - น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าสูภ่เูขาไฟอสุซุาน – ภเูขาไฟโชวะ – สวนหมภีเูขา
ไฟโชวะ - ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ- บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์3 ชนดิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําทา่นเดนิชมบรเิวณดา้นนอก ศาลาประชาคมเกา่ของฮาโกดาเตะ ซึง่อาคารแหง่นีม้ชี ือ่เสยีงและมี
ความสําคัญทางประวัตศิาสตรใ์นฮาโกดาเตะ ทีถ่กูกําหนดใหเ้ป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมทีสํ่าคัญ ทีน่ีม่หีอประชมุใหญ่
ตระการตาและหอ้งตา่งๆ ทีส่งวนไวสํ้าหรับแขกพเิศษ สมาชกิราชวงศข์องญีปุ่่ นเคยเขา้พักในหอ้งเหลา่นีม้าแลว้ เมือ่คราว
เสด็จมาเยอืนฮาโกดาเตะ (ไมร่วมคา่เขา้ชมทา่นละ 300 เยน) 
 

 



    

 

 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้นําทกุทา่น น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าสูภ่เูขาไฟอสุซุาน  เป็นภเูขาไฟทีทํ่าใหเ้กดิทะเลสาบโทยะขึน้มา จากหลักฐาน
พบวา่ ภเูขาไฟลกูนีม้กีารปะทขุึน้มาทกุๆ 20-50 ปี ดังนัน้จงึทําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงภมุทิัศนข์องพืน้ทีแ่ถบนีอ้ยา่ง
ตอ่เนือ่ง ลา่สดุมกีารปะทไุปเมือ่ปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปลอ่งภเูขาไฟทีย่งัคกุรุน่มคีวันสขีาวลอยขึน้มา
ตลอดเวลา (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) (รวมคา่ขึน้กระเชา้และคา่เขา้สวนหมแีลว้) 

 
จากนัน้นําทา่นเขา้ชม สวนหมภีเูขาไฟโชวะชนิซนั ( Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานทีเ่พาะพันธุห์มสีี

น้ําตาล นักทอ่งเทีย่วสามารถเยีย่มชมลกูหมสีน้ํีาตาลไดอ้ยา่งใกลช้ดิผา่นกระจกใส และมหีมโีตเต็มวัยทีไ่มด่รุา้ยโชวล์ลีา
ออ้นขออาหารจากนักทอ่งเทีย่ว เป็นภาพทีน่่ารักน่าเอ็นดทูเีดยีว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกวา่นีก้็สามารถเขา้ไปยงัหอ้ง

 



    

 

 

สงัเกตการณ์พเิศษ กรงมนุษย์  ซึง่จะมองเห็นหมสีน้ํีาตาลเดนิผา่นไปมา และไดย้นิเสยีงและกลิน่ของหมผีา่นรรูะบาย
อากาศเล็กๆ นอกจากนีย้งัยงัขายขนมปัง และแอปเป้ิล ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย  

 
นําทา่นชอ้ปป้ิงที ่ทานกุโิคจ ิเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลังคามงุบงัแดดบงัฝนและหมิะ  มคีวามยาว 7 
บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้เรยีงรายอยูก่วา่ 200 รา้นคา้ Susukin  มรีา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิติอล , 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส์ ,รา้น100เยน, รา้นUNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุน่ ,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI 
ขายยาและเครือ่งสําอาง  

 
 



    

 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษกบัเมน ู บฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งป ู 3 ชนดิ และอาหารทะเลนานา
ชนดิ อาทเิชน่ ปซููไว ปขูน ปทูาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชมิสิดๆ และซูชหินา้ตา่งๆรวมถงึ
เครือ่งดืม่ซอฟทด์ริง้ไวบ้รกิารทา่นอยา่งเต็มอิม่ หมายเหต ุไมร่วมเครือ่งดืม่แอลกฮอล ์ 

 
ทีพ่กั   โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ ลานกจิกรรมหมิะ – เมอืงโอตาร ุ- คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- ถนนซาไกมาช ิ- 
ดวิตีฟ้ร ี- ออิอน  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ ลานกจิกรรมหมิะ  ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบั กจิกรรมหมิะใหเ้ลน่ เชน่ สโนวโ์มบลิ และส
โนสเลด หรอืจะเลอืกเลน่ผาดโผนในสไตลท์า่นเอง (ไมร่วมคา่อปุกรณ์ และคา่เครือ่งเลน่ ประมาณ 5,000-15,000 
เยน) ** ท ัง้นีก้ารเลน่กจิกรรมหมิะตา่งๆน ัน้ ข ึน้กบัสภาพภมูอิากาศ และปรมิาณความหนาของหมิะ ณ เวลา
น ัน้* 
 

 



    

 

 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโอตารุ  ซึง่ถอืเป็นเมอืงทา่ทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืนนัน้  
สว่นใหญไ่ดถ้กูออกแบบเป็นสไตลต์ะวันตกเนือ่งจากในอดตี เมอืงโอตารไุดรั้บอทิธพิลมาจากการทําการคา้ระหวา่ง
ประเทศญีปุ่่ นและประเทศในแถบยโุรป  อสิระใหท้า่นเดนิชมความสวยงามของเมอืงเลยีบคลองโอตารอุนัสวยงามน่า
ประทบัใจ คลองโอตารเุป็นคลองทีเ่กดิขึน้จากการถมทะเล  สรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1923 เพือ่เป็นเสน้ทางขนถา่ยสนิคา้
จากเรอืใหญสู่โ่กดังในเมอืง  ภายหลังเลกิใชจ้งึถมคลองครึง่หนึง่เป็นถนนสําหรับนักทอ่งเทีย่วแทนโกดังตา่งๆ  ซึง่เป็น
อาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง และไดป้รับปรงุเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึน่ันเอง  

 
 

 



    

 

 

จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี ซึง่มอีายเุกอืบรอ้ยปี  ทา่นสามารถชมกลอ่งดนตรใีนรปูแบบตา่งๆ  สวยงาม
มากมายทีถ่กูสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจบุนั อกีทัง้ยงัสามารถเลอืกคดิแบบทํากลอ่งดนตรใีนสไตลข์องตวัเองขึน้มาเป็นที่
ระลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย 

 
นอกจากนีด้า้นหนา้พพิธิภณัฑย์งัม ี“นาฬกิาไอนํา้โบราณ ” สไตลอ์งักฤษ ทีเ่หลอือยูเ่พยีง 
2 เรอืนบนโลกเทา่นัน้ ซึง่เป็นของทีร่ะลกึทีเ่มอืง Vancouver มอบใหแ้กเ่มอืง Otaru นาฬกิา
นีจ้ะพน่ไอน้ําประกอบกบัมเีสยีงดนตรดีังขึน้ทกุๆ 15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอน้ําอกีเรอืน
หนึง่ทีป่ระเทศแคนนาดา ถา้มาฮอกไกโดแลว้ไมม่าชม ตอ้งไปชมทีแ่คนนาดากนันะจ๊ะ 
 
 
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ เลอืกชมสนิคา้มากมาย กบั ถนนซาไกมาชิ   โดยดา้นขวามอืก็ตอ้งสะดดุตา สะดดุใจ ไปกบั
ความน่ารักของเจา้แมวนอ้ยคติตี ้ทีท่า้ทายรอใหท้กุๆทา่นเขา้ไปเยีย่มชม ผา่นมาแลว้จะผา่นเลยไปไดอ้ยา่งไรกนั แวะชม
กนัสกัหน่อยสคิะ่ เมือ่เขา้ไปในรา้นทกุทา่นสามารถเลอืกแกว้เป็นลวดลายตามใจชอบแตล่ะทา่นไดเ้ลยนะจ๊ะ ซึง่ขา้งหลัง
แกว้จะมกีารสกรนีคําวา่ otaru ตดิไวด้ว้ยนะคะ ซึง่แกว้ก็จะมมีากมายหลากหลายแบบใหเ้ลอืก ราคาก็จะแตกตา่งกนั
ออกไป เมือ่ซือ้แกว้พรอ้มเครือ่งดืม่เรยีบรอ้ยแลว้สามารถเตมิเครือ่งดืม่ฟรไีดอ้กีรอบดว้ยนะคะ เลอืกเครือ่งดืม่เรยีบรอ้ย
แลว้ เชญิเลอืกทีน่ั่งตามอธัยาศัยทีบ่รเิวณชัน้สองไดเ้ลยจา้ หรอืถา้ใครไมอ่ยากน่ังบรเิวณชัน้หนึง่จะเป็นโซนขายของที่
ระลกึ หรอืจะสนุกสนานไปกบัการหมนุตูก้าชาปองเสีย่งทายหาของฝากไปฝากคนทีค่ณุรักก็ตามแตส่ะดวกเลยคะ่ 
  

 



    

 

 

 
ออกจากรา้นคาเฟ่คติตีไ้มท่ันไร ก็จะเจอรา้นถัดมาทีเ่รยีกกนัวา่ มาฮอกไกโด ทัง้ทตีอ้งไมพ่ลาด LETAO กนันะจ๊ะ เป็น
คา่เฟ่ใหน้ ัง่ทานและสามารถส ัง่กลบัได้  ซึง่บางวันอาจจะตอ้งรอควิกนัสกันดินงึ  สิง่ตอ้งหา้มก็คอื หา้มพลาดทีจ่ะลิม้
รส และหา้มพลาดทีจ่ะหิว้กลับมาเป็นของฝากบคุคลอนัเป็นทีรั่กยิง่โดยเด็ดขาด LETAO ทีค่วรคา่แกก่ารทานคอืชสีเคก้
น่ันเอง สมัผัสลิน้ทีนุ่่มละมนุ กลิน่หอมหวาน ใหร้สชาตหิวานพอด ีลิม้รสพรอ้มกบัจบิชาและชมบรรยากาศสดุแสนโรแมน
ตกิ ไมม่อีะไรจะฟินไปยิง่กวา่นีแ้ลว้ววว  
มากนัทีร่า้นแนะนํารา้นสดุทา้ยกนัคะ่ รา้นนีก้็คอื คาเฟ่สนปูป้ี เอาใจคนรกัสนปูป้ี  ซึง่จดุเดน่ของรา้นนีก้็คอืไอศกรมี
น่ันเองคะ่ ซึง่มหีลากหลายรสชาตใิหเ้ลอืกชมิ เป็นซอฟทค์รมีเนือ้นุ่มละมนุ ภายในรา้นแบง่เป็นสองชัน้ ซึง่ชัน้ทีส่องจะเป็น
โซนรา้นอาหาร การตกแตง่รา้นก็ไมพ่ลาดทีจ่ะตกแตง่ไปดว้ยสนูปป้ีทัง้รา้นแน่นอนคะ่ นอกจากอาหาร ของหวาน 
เครือ่งดืม่แลว้ ทางรา้นยงัจําหน่ายของทีร่ะลกึเกีย่วกบัสนูปป้ีเพือ่เอาใจคนรักสนูปป้ีกนัดว้ยคะ่ มใีหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้อยา่ง
มากมาย 

 
จากนัน้นําทา่น  ชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งสําอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคณุภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษี  DUTY FREE 
สามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย ซึง่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย ไมว่า่จะเป็น เครือ่งสําอางแบรนดด์ัง ทัง้ของ
ตา่งประเทศและแบรนดด์ังของญีปุ่่ น หรอืวา่จะเป็นอาหารเสรมิคณุภาพดซี ึง่ไมว่ามารถหาซือ้จากทีไ่หนได ้นอกจาก
รา้นคา้ปลอดภาษีเทา่นัน้  

 



    

 

 

นําทา่นชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ หา้งจสัโกอ้อิอน  ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องญีปุ่่ น มสีนิคา้มากมาย
หลากหลายชนดิใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้กนั ไมว่า่จะเป็นโซนเครือ่งซําอางค ์ของใชเ้ด็ก ของเลน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ยา
สามญัประจําบา้นหรอืแมก้ระทั่งผลไมส้ดๆจากไรข่องญีปุ่่ นก็มจํีาหน่ายทีน่ีด่ว้ยเชน่กนั  พเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน ททีกุ
อยา่งในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นัน้ ซึง่เป็นรา้นยอดฮติของคนญีปุ่่ นกนัเลยทเีดยีว   **อสิระอาหารคํา่ตาม
อธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้** 
ทีพ่กั   โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้  อทุยานโมอาย - พระอะตะมะไดบตุส ึ-  ตลาดปลาซปัโปโรโจไง - ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด  
                        หอนาฬกิาซปัโปโร - สวนโอโดร ิ- มติซุยเอา้เล็ท  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้นําทา่นชม อทุยานโมอาย  ทีอ่อกแบบโดย Tadao anda สถาปนกิชือ่ดังของโลก กอ่สรา้งตัง้แต ่ค.ศ. 1982 
ไอเดยีคลา้ยวัฒนธรรมจากโมอายและอยีปิต ์ออกแบบรปูรา่งตัง้ใหอ้ยูใ่นภเูขาของดอกลาเวนเดอร ์พระพทุธรปูเป็น
แนวคดิโครงสรา้งจากการเรยีงลําดับของจติวญิญาณ องคพ์ระมชีือ่วา่ Atama Daibutsu เปิดใหเ้ขา้ชมอยา่งเป็น 
ทางการ เมือ่วันที ่17 ก.ค. 2559 ทีผ่า่นมา  

 
อทุยานโมอาย  มพีืน้ทีป่ระมาณ 540 ,000 ตารางเมตร ม ี40 ,000 กลุม่ของทีบ่รรจอุฐัแิละรองรับได ้70 ,000 กลุม่ (ชาว
ญีปุ่่ นไมม่กีารฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซือ้ทีด่นิใวเ้ก็บ"อฐั"ิเก็บแบบทัง้ตระกลูรวมไว)้ โมอายแหง่ญีปุ่่ น เป็นชือ่ทีผู่ค้นเรยีก
ขาน เป็นหนึง่ในสสุานทีใ่หญท่ีส่ดุในฮอกไกโด 
 

 



    

 

 

 
จากนัน้นําทา่นสู ่ตลาดซปัโปโรโจไง ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอก
ตลาดขายสง่ซปัโปโร เป็นหนึง่ในตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืง รา้นคา้ตา่งๆจําหน่ายอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ ่เชน่ ป ูหอย
เมน่ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอืน่ๆในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมนัฝร่ังตาม
ฤดกูาล อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื อาหารทะเลสดๆเสริฟ์พรอ้มขา้ว เรยีกวา่ donburi 

 
เทีย่ง  เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาอสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลาซปัโปโรโจไง ใหท้า่นไดเ้ลอืก
ทานอาหารไดต้ามใจชอบในแบบของทา่นไมว่า่จะเป็นปทูาราบะ ปซููไซ หรอืจะเลอืกทานเป็นซูช ิซาซมิ ิขา้ว
หนา้ปลาดบิ รบัรองวา่สด สะอาด ถกูใจทกุทา่นทีช่อบทานอาหารญีปุ่่ นแนน่อน 

 



    

 

 

ขึน้ชือ่วา่ตลาดปลา ไมไ่ดม้แีตป่ลาสดนะจ๊ะ นอกจากจะมปีลาสด ปทูาราบะ ปขูน ปซูไูว อาหารทะเลนานาชนดิ
แลว้ และยงัมผีลไมต้ามฤดกูาลอกีดว้ย ทีต่ลาดปลาแหง่นีย้งัมรีา้นอาหารสําหรับน่ังทานใหท้า่นไดเ้ลอืกทานตามอธัยาศัย
มากมาย อาหารทีแ่นะนําก็คอื ซาซมิ ิขา้วหนา้ปลาดบิ จนถงึหนา้ปลายา่ง ซึง่มเีมนูน่าทาน น่าสนใจ ราคายอ่มเยาว์
มากมาย 

 
จากนัน้นําทา่นชม  ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์โีอบาร็อคอเมรกิาที่
ใชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิทีทํ่ามาจากหมูบ่า้นซโิรอชิแิละโทโยชริา่ ตกึนีผ้า่นการใชง้าน มายาวนานกวา่ 80 ปีแต่
ความงดงามทีเ่ห็นนัน้ไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหมห่ลังจากถกูไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ. 2454 แตด่ว้ยความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลอือยูไ่มก่ีแ่หง่  จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัทิางวัฒนธรรมสําคัญของชาตเิมือ่ปีพ.ศ.  
2512  

 
 

 



    

 

 

นําทา่นผา่นชม หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แกแ่ละเป็นอกีสญัลักษณ์ทีสํ่าคัญของเมอืงซปัโปโรอกีแหง่หนึง่ 
สรา้งตัง้แตปี่ พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัย ฮอกไกโด แตไ่ดป้รับเปลีย่นสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมี
ระฆงัตบีอกเวลาตัง้แต ่พ.ศ.2424 จนถงึปัจจบุนัก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเกา่แกท่ีอ่ยูคู่ก่บัเมอืงซปัโปโร
มานานจงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีสํ่าคัญอกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น 

 
นําทา่นผา่นชม สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมอืงทีท่อดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมคีวามยาว 1,400 เมตร 
คนสว่นใหญใ่ชเ้วลามาพักผอ่นหยอ่นใจ สวนโอโดรเิป็นทีรู่จั้กในฐานะสวนสาธารณะแตท่ีจ่รงิแลว้เป็นถนนโดยในปีค.ศ.
1871 (ปีเมจทิี ่4) มกีารสรา้งแนวกนัไฟทีแ่ยกใจกลางเมอืงซปัโปโรออกเป็นฝ่ังเหนอืใตซ้ ึง่ตอ่มาไดช้ือ่วา่ถนนชริเิบชแิละ
ถกูเปลีย่นชือ่ใหมเ่ป็นโอโดร ิสถานทีเ่ป็นทีพั่กผอ่นหยอ่นใจแบบสบายๆ ในยามปกต ิและยงัเป็นทีจั่ดงานเทศกาลขึน้ชือ่
ของฮอกไกโดอกีดว้ย  สามารถทีจ่ะสนุกสนานเพลดิเพลนิไดต้ลอดทกุฤดกูาล ในฤดใูบไมผ้ลมิเีทศกาลดอกไลแล็ค ฤดู
รอ้นมเีทศกาล YOSAKOI โซรันและเบยีรก์ารเ์ดน้ ฤดใูบไมร้ว่งมเีทศกาลออทัม่เฟสซึง่รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมา
ไว ้และในฤดหูนาวมเีทศกาลหมิะซึง่พัฒนามาเป็นเทศกาลระดับโลก 
 

 



    

 

 

 
จากนัน้นําทา่น ชอ้ปป้ิงทีม่ติซุย เอา้ทเ์ล็ต  (MITSUI OUTLET) ศนูยร์วมแฟชัน่ทันสมยัแหลง่รวมพลของสนิคา้แบ
รนดเ์นมชือ่ดังจากทั่วโลกประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 128 แบรนด์ อาทเิชน่ Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo 
เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทกุคนตัง้แตส่นิคา้แฟชัน่หญงิชาย และเด็ก  จนถงึอปุกรณ์กฬีา และสนิคา้ทั่วไป นอกจากนี้
ภายในหา้ง ยงัมศีนูยอ์าหารขนาดใหญ ่ทีจ่ไุด ้ 650 ทีน่ั่ง และม ีHokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้
ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย  
คํา่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  
พกัที ่ โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก  สนามบนิชโิตเสะ - กรงุเทพฯ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบ SET BOX 
  นําทกุทา่นเดนิทางสู่  สนามบนิชโิตเสะ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 
11.55 น. นําทกุทา่นเหริฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ ์เทีย่วบนิที่  XJ 621 
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
18.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ...  
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ  
ออกตัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ **  

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 



    

 

 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 
 

กําหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

04 – 09 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 

05 – 10 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 

06 – 11 มกราคม 2563 29,999 10,000 21,999 

07 – 12 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 

08 – 13 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 

09 – 14 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 

10 – 15 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 

11 – 16 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 

12 – 17 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 

13 – 18 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 

14 – 19 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 

15 – 20 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 

16 – 21 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 

17 – 22 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 

18 – 23 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 

19 – 24 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 

20 – 25 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 

21 – 26 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 

22 – 27 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 

23 – 28 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 

24 – 29 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 

25 – 30 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 

26 – 31 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 

27 ม.ค. – 01 ก.พ. 2563 32,999 10,000 24,999 

28 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 32,999 10,000 24,999 

29 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563 32,999 10,000 24,999 

30 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563 32,999 10,000 24,999 

10 – 15 กมุภาพนัธ ์2563 32,999 10,000 24,999 

11 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 32,999 10,000 24,999 

 



    

 

 

12 – 17 กมุภาพนัธ ์2563 32,999 10,000 24,999 

13 – 18 กมุภาพนัธ ์2563 32,999 10,000 24,999 

14 – 19 กมุภาพนัธ ์2563 32,999 10,000 24,999 

15 – 20 กมุภาพนัธ ์2563 32,999 10,000 24,999 

16 – 21 กมุภาพนัธ ์2563 32,999 10,000 24,999 

17 – 22 กมุภาพนัธ ์2563 32,999 10,000 24,999 

18 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 32,999 10,000 24,999 

19 – 24 กมุภาพนัธ ์2563 32,999 10,000 24,999 

20 – 25 กมุภาพนัธ ์2563 32,999 10,000 24,999 

21 – 26 กมุภาพนัธ ์2563 32,999 10,000 24,999 

22 – 27 กมุภาพนัธ ์2563 32,999 10,000 24,999 

23 – 28 กมุภาพนัธ ์2563 32,999 10,000 24,999 

24 – 29 กมุภาพนัธ ์2563 32,999 10,000 24,999 

25 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 32,999 10,000 24,999 

26 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 32,999 10,000 24,999 

27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2563 32,999 10,000 24,999 

28 ก.พ. – 04 ม.ีค. 2563 32,999 10,000 24,999 

29 ก.พ. – 05 ม.ีค. 2563 32,999 10,000 24,999 

01 – 06 มนีาคม 2563 32,999 10,000 24,999 

02 – 07 มนีาคม 2563 32,999 10,000 24,999 

03 – 08 มนีาคม 2563 32,999 10,000 24,999 

04 – 09 มนีาคม 2563 32,999 10,000 24,999 

05 – 10 มนีาคม 2563 32,999 10,000 24,999 

06 – 11 มนีาคม 2563 32,999 10,000 24,999 

07 – 12 มนีาคม 2563 32,999 10,000 24,999 

08 – 13 มนีาคม 2563 32,999 10,000 24,999 

09 – 14 มนีาคม 2563 32,999 10,000 24,999 

10 – 15 มนีาคม 2563 32,999 10,000 24,999 

11 – 16 มนีาคม 2563 32,999 10,000 24,999 

12 – 17 มนีาคม 2563 32,999 10,000 24,999 

13 – 18 มนีาคม 2563 32,999 10,000 24,999 

14 – 19 มนีาคม 2563 32,999 10,000 24,999 

15 – 20 มนีาคม 2563 32,999 10,000 24,999 

 



    

 

 

16 – 21 มนีาคม 2563 32,999 10,000 24,999 

17 – 22 มนีาคม 2563 32,999 10,000 24,999 

18 – 23 มนีาคม 2563 32,999 10,000 24,999 

19 – 24 มนีาคม 2563 32,999 10,000 24,999 

20 – 25 มนีาคม 2563 32,999 10,000 24,999 

21 – 26 มนีาคม 2563 32,999 10,000 24,999 

22 – 27 มนีาคม 2563 32,999 10,000 24,999 

23 – 28 มนีาคม 2563 32,999 10,000 24,999 

XJ620  DMK – CTS  02.20 – 10.40 
XJ621  CTS – DMK  09.40 – 15.10 

25 – 30 มนีาคม 2563 32,999 10,000 24,999 

26 – 31 มนีาคม 2563 32,999 10,000 24,999 

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

28 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2563 32,999 10,000 24,999 
 

** บรกิารนํา้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 
** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทีย่วทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น *** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณี
ใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่น
การจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 1 1,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจําท ัง้หมด  
เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีา้มนัทีย่งัมไิดชํ้าระ 
คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ  
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่
จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนั
การมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให  ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ)  ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให  ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น  ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให  ้
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 



    

 

 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้
ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั)  **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพิม่ 
ทา่นละ 1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั
รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทีย่วทา่นละ 1500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 11,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง  
2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21  วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเจนซีไ่มช่าํระเงนิ หรอืชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ  ใหถ้อื
วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื 
โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชี
ธนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่  30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้  ***ในกรณีทีว่นั

เดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่าํระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 
การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสาย
การบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนั
กอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ี
นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

 



    

 

 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น
ใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้
ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ 
จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนือ้สตัว ์ไส ้
กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 

  
โปรดทราบ 

 
1. กรุณาชาํระคา่มัดจําทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่าํระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทนัหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทวัรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
  ดงันัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชาํระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเคร่งครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500  บาทตอ่ลกูคา้1 ทา่น  

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี  หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ - ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  

 



    

 

 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
 เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้าํระมาแลว้เต็มจํานวน)ยกเวน้คา่วซีา่ (ก รณีลกูคา้ชาํระดว้ยบตัรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด (และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่าํคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณ ี
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14. โปรแกรมทวัรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทวัร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ี้โดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจํา 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ 

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 
 

 


