
 
 
 

 
 
 

ฮอกไกโด สโนวห์รรษา 6วนั 4คนื 
โดยสายการบนิ NOK SCOOT (XW) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม - มนีาคม 2563 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

ไฮไลทท์วัร ์
สมัผสัประสบการณ์ตืน่ตาตืน่ใจกบัเทศกาลน า้แข็งโซอุนเคยีว 

ชมความนา่รกัของขบวนพาเหรดนกเพนกวนิ ณ สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ 
โอตารุ - พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- ถนนซาไกมาช ิ- หมูบ่า้นราเม็ง – บอ่ฟ้า 

พระใหญอ่ะตามะ ไดบุตส ึ- โมบาย - ตลาดปลาซปัโปโรโจไก 
มติซุยเอาทเ์ล็ท - อสิระ 1 วนั - ออิอน มอลล ์

พเิศษ!! บฟุเฟ่ตข์าป ู3 ชนดิ , อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ



 
 
 

 
 
 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง  
23.50 น. พรอ้มกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช ัน้  3 อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ NOK SCOOT เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวย

ความสะดวกในการเช็คอนิ 
 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเซะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- ถนนซาไกมาช ิ
04.00 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงซปัโปโร ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XW146  

ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 

สายการบนิ NOK SCOOT ใชเ้ครือ่ง Boeing 777-200 จ านวน 415 ทีน่ ัง่ 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 คา่ทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้ 
(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
12.15 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้  
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ โอตารุเป็นเมอืงท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร และบางสว่นของเมอืง
ตัง้อยู่บนที่ลาดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซึง่เป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มชี ือ่เสยีง คลองโอตารุ 

หรอื โอตารุอุนงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดังเก่า
บรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ 
คลองแหง่นี้สรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่าย

สนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 
แลว้เหลอือคีรึง่หนึ่งไวเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิ

เทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

น าท่านเดนิชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท์ หนึ่งใน
รา้นคา้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของพพิิธภัณฑก์ล่องดนตรีในญี่ปุ่ น โดยตัวอาคารมคีวามเก่าแก่สวยงาม และ
ถอืเป็นอกีหนึง่ในสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง  
 

 
 

 นอกจากนี้ดา้นหนา้พิพิธภัณฑ์ยังม ี“นาฬิกาไอน า้โบราณ” สไตล์อังกฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 

เรอืนบนโลกเท่านัน้ ซึง่เป็นของทีร่ะลกึทีเ่มอืง Vancouver มอบใหแ้กเ่มอืง Otaru นาฬกิานี้จะพ่น
ไอน ้าประกอบกับมเีสยีงดนตรดีังขึน้ทุกๆ 15 นาท ีเหมอืนกับนาฬกิาไอน ้าอกีเรอืนหนึ่งทีป่ระเทศ

แคนนาดา ถา้มาฮอกไกโดแลว้ไม่มาชม ตอ้งไปชมทีแ่คนนาดากันนะจ๊ะ 
อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ เลอืกชมสนิคา้มากมาย กับถนนซาไกมาช ิ โดยดา้นขวามอืก็ตอ้งสะดดุ
ตา สะดดุใจ ไปกับความน่ารักของเจา้แมวนอ้ยคติตี ้ทีท่า้ทายรอใหทุ้กๆท่านเขา้ไปเยีย่มชม ผ่าน

มาแลว้จะผ่านเลยไปไดอ้ย่างไรกัน แวะชมกันสักหน่อยสคิะ่ เมือ่เขา้ไปในรา้นทกุท่านสามารถ
เลอืกแกว้เป็นลวดลายตามใจชอบแตล่ะท่านไดเ้ลยนะจ๊ะ ซึง่ขา้งหลงัแกว้จะมกีารสกรนีค าวา่ 

otaru ตดิไวด้ว้ยนะคะ ซึง่แกว้ก็จะมมีากมายหลากหลายแบบใหเ้ลอืก ราคาก็จะแตกตา่งกัน
ออกไป เมือ่ซือ้แกว้พรอ้มเครือ่งดืม่เรยีบรอ้ยแลว้สามารถเตมิเครือ่งดืม่ฟรไีดอ้กีรอบดว้ยนะคะ 

เลอืกเครือ่งดืม่เรยีบรอ้ยแลว้ เชญิเลอืกทีน่ั่งตามอัธยาศัยทีบ่รเิวณชัน้สองไดเ้ลยจา้ หรอืถา้ใครไม่
อยากน่ังบรเิวณชัน้หนึง่จะเป็นโซนขายของทีร่ะลกึ หรอืจะสนุกสนานไปกับการหมุนตูก้าชาปอง
เสีย่งทายหาของฝากไปฝากคนทีค่ณุรักก็ตามแตส่ะดวกเลยคะ่ 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 ออกจากรา้นคาเฟ่คติตีไ้ม่ทันไร ก็จะเจอรา้นถัดมาทีเ่รียกกันว่า มาฮอกไกโด ทัง้ทตีอ้งไม่พลาด 
LETAO กันนะจ๊ะ เป็นค่าเฟ่ใหน่ั้งทานและสามารถส่ังกลับได ้ ซึง่บางวันอาจจะตอ้งรอควิกันสัก
นิดนึง  สิง่ตอ้งหา้มก็คอื หา้มพลาดทีจ่ะลิม้รส และหา้มพลาดทีจ่ะหิว้กลับมาเป็นของฝากบุคคล

อันเป็นที่รักยิง่โดยเด็ดขาด LETAO ที่ควรค่าแก่การทานคอืชสีเคก้น่ันเอง สัมผัสลิน้ที่นุ่มละมุน 
กลิน่หอมหวาน ใหร้สชาตหิวานพอด ีลิม้รสพรอ้มกับจบิชาและชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ไม่

มอีะไรจะฟินไปยิง่กวา่นี้แลว้ววว  
 มากันทีร่า้นแนะน ารา้นสดุทา้ยกันค่ะ รา้นนี้ก็คอื คาเฟ่สนูปป้ี เอาใจคนรกัสนูปป้ี ซึง่จุดเดน่ของ

รา้นนี้ก็คือไอศกรีมน่ันเองค่ะ ซึง่มีหลากหลายรสชาตใิหเ้ลือกชมิ เป็นซอฟท์ครีมเนื้อนุ่มละมุน 

ภายในรา้นแบ่งเป็นสองชัน้ ซึง่ชัน้ที่สองจะเป็นโซนรา้นอาหาร การตกแต่งรา้นก็ไม่พลาดที่จะ
ตกแต่งไปดว้ยสนูปป้ีทัง้รา้นแน่นอนค่ะ นอกจากอาหาร ของหวาน เครื่องดื่มแลว้ ทางรา้นยัง

จ าหน่ายของทีร่ะลกึเกี่ยวกับสนูปป้ีเพื่อเอาใจคนรักสนูปป้ีกันดว้ยค่ะ มีใหท้่านไดเ้ลือกซื้ออย่าง
มากมาย 

 

 
 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม หมูบ่า้นราเม็ง - สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ - บอ่น า้สฟ้ีา - เทศกาลน า้แข็งโซอุนเคยีว 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่RAMEN VILLAGE หรอื หมู่บา้นราเมน ”หมู่บา้นชือ่ดังของเกาะฮอกไกโด 
นับยอ้นหลังไปตัง้แตส่มัยตน้โชวะ ซึง่ชว่งเวลานัน้เป็นช่วงเวลาทีถ่อืก าเนิดราเมนขึน้ ณ เมอืงซัป
โปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลากหลายชนิดของประเทศจีน เขา้ดว้ยกัน และต่อมาหลัง

สงครามโลกครัง้ที ่2 ไดเ้สร็จสิน้ลงราเมนของเมอืงอาซาฮกิาว่า ก็ไดถ้อืก าเนิดขึน้จากความคดิ
สรา้งสรรคต์า่งๆ เขา้ไวด้ว้ยกัน อาทเิชน่ วธิกีารคงความรอ้นของน ้าซปุใหอ้ยู่ไดน้านขึน้โดยเคลอืบ

ผวิน ้าซปุดว้ยน ้ามันหมู หรอืจะเป็นน ้าซุปซอีิ๊วทีเ่คีย่วจากกระดกูหมูและน ้าสต๊อคซฟีู้ด ปลาซารด์นี
แหง้ หรือ “นิโบะช”ิ และเสน้บะหมีท่ีม่ีส่วนผสมของน ้านอ้ยกว่าปกตแิละดว้ยความโด่งดังและมี

เอกลักษณ์ของราเมน เมอืงอาซาฮกิาวา่แหง่นี้เป็นทีช่ ืน่ชอบของชาวญีปุ่่ น 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (คนืเงนิทา่นละ 1,000 เยน) ซึง่ในหมูบ่า้นราเมนนีม้ ี

รา้นบรกิารใหท้า่นอย่างมากมายและหลากหลายเมนู อสิระใหท้า่นเลอืกทานราเมนตาม
สไตลข์องทา่นซึง่แตล่ะรา้นจะมเีมนูและรสชาตทิีแ่ตกตา่งกนัออกไป แตท่ีเ่หมอืนกนัทุก
รา้นน ัน้คือความเข้มขน้ของน า้ซุปและเสน้ที่เหนียวนุ่มแบบฉบบัตน้ต ารบัญี่ปุ่ นอย่าง

แนน่อน 
น าท่านเดนิทางสู่เมอืงอาซาฮกิาว่า น าท่านชม สวนสตัวอ์าซาฮยิาม่า ซึง่ไดร้ับความนิยมมาก

ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น ซึง่ในแต่ละปีจะมผีูเ้ขา้ชมความน่ารักของสัตวต์่างๆ ทีไ่ม่ไดถู้กกักขังในกรงแบบที่
ท่านเคยเห็นในสวนสัตว์ทั่ว ๆ ไปถึงกว่าปีละ 3 ลา้นคนจากทั่วโลก โดยสวนสัตว์แห่งนี้ไดม้ี

แนวความคดิทีว่า่ สัตวต์่างๆ ควรทีจ่ะอาศัยอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีด่แีละเป็นไปตามธรรมชาตขิอง
สัตวนั์น้ๆ จงึท าใหทุ้กท่านไดสั้มผัสถงึชวีติความเป็นอยู่ทีแ่ทจ้รงิของสัตวแ์ตล่ะประเภท อาทเิช่น 
หมขีาวจากขัว้โลก นกเพนกวนิสายพันธุต์่างๆ รวมถงึครอบครัวลิงอุลังอตุังแสนรู ้ ไฮไลท!์!! ทุก

ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับขบวนพาเหรดนกเพนกวนิ  ซึง่ทางสวนสัตวจ์ะใหนั้กท่องเทีย่วตัง้แถว
สองขา้งถนนเพือ่รอรับดาราตัวนอ้ยออกมาเดนิโชวต์ัวกัน จุดเริม่ตน้ของ เพนกวนิ พาเหรด ทีส่วน

สัตวน์ี้ก็คอื พฤตกิรรมทางธรรมชาตขิองเพนกวนิทีจ่ะออกเดนิไปยังทะเล เพือ่ไปหาอาหารเป็นหมู่ 
ทางสวนสัตวจ์งึน าพฤตกิรรมนี้ บวกกับ ความตอ้งการทีอ่ยากใหเ้พนกวนิไดอ้อกก าลังกายในฤดู

หนาว มารวมกัน และกลายมาเป็นพาเหรดน่ารักๆ  
หมายเหตุ : เนื่องจาก สวนสตัวอ์าซาฮยิาม่า ปิดใหบ้รกิารระหว่างวนัที ่30 ธ.ค. – 01 
ม.ค. 2563 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑห์มิะ ซึ่ง พพิิธภณัฑน์ี้เป็น

รูปแบบในสไตล ์Byzantine ทีเ่มอืงอะซะฮกิาวา่ บนเกาะฮอกไกโด โดยพพิธิภณัฑน์ีถู้ก
ออกแบบโดยใชค้อนเซ็ป “หมิะ” 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 น าท่านชม บอ่น า้สฟ้ีา หรอื BLUE POND บ่อน ้าสฟ้ีาทีเ่กดิจากความบังเอญิทีเ่กดิจากการสรา้ง
เขือ่นเพื่อไม่ใหโ้คลนภเูขาไฟทีเ่กดิจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมือ่ปี ค.ศ.1988 ไหลเขา้

สูเ่มอืง โดยทีก่น้บอ่น ้าแห่งนี้จะมแีร่ธาตทุีเ่กดิจากโคลนภเูขาไฟท าใหม้สีฟ้ีาหรอืเขยีวมรกตสดใส 
และมกีิง่ไมท้ีโ่ผล่ออกมาจากพื้นผวิน ้า ท าใหม้คีวามสวยแปลกตาไปอกีแบบ อกีทัง้สขีองบ่อน ้า
แหง่นี้จะมคีวามสวยงามแตกตา่งไปตามแตล่ะฤดกูาลอกีดว้ย   

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโซอุนเคยีว เป็นหมู่บา้นออนเซน ขนาดเล็กทีอ่ยู่ท่ามกลางขุนเขา

แหง่อทุยานแหง่ชาตไิดเซ็ทสซัึง ฝ่ังยอดเขาคโุรดาเกะ หรอืเรยีกง่ายๆ คอืเป็นหมู่บา้นทีอ่ยู่บรเิวณ
ตนีเขาคุโรดาเกะพอด ีหลังจากเขา้สู่ทีพั่กแลว้ท่านสามารถเดนิชมเทศกาลในช่วงฤดหูนาวซึง่จัด



 
 
 

 
 
 

ขึน้ระหวา่งวนัที ่23 มกราคม – 15 มนีาคม 2563 ซึง่เป็นงานเทศกาลน ้าแข็ง ทีม่กีารจัดแสง
สีอย่างสวยงาม ภายในงานจะตกแต่งไปดว้ยประติมากรรมธรรมชาติของน ้ าแข็งขนาดใหญ่ 
"เทศกาลโซอุนเคยีวออนเซ็น เฮยีวบะกุ" หรอืเทศกาลน ้าแข็งประจ าแหลง่น ้าพุรอ้นโซอนุเคยีว

คือเทศกาลน ้ าแข็งชั ้นน าของฮอกไกโด บนพื้นที่กวา้ง 10,000 ตร.ม. ซึ่งท่านจะไดพ้บ
ประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมจากน ้าแข็งขนาดเล็กใหญ่กว่า 30 ชิน้ตัง้เรียงราย และในช่วง

กลางคนื น ้าแข็งเหลา่นี้จะสะทอ้นแสงไฟสรีุง้ราวกับโลกแหง่จนิตนาการ 
 

 
 

ทีพ่กั โรงแรม SOUNKYO MOUNT VIEW หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหาร ใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ช่น า้แรแ่ลว้  จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 
 
วนัทีส่ ี ่ ลานกจิกรรมหมิะ - อทุยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตส ึ-  ตลาดปลาฮอกไกโดโจ

ไก  - มติซุย เอา้ทเ์ล็ต - ดวิตีฟ้ร ี– บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์3 ชนดิ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ ลานกจิกรรมหมิะ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลนิกับ กจิกรรมหมิะใหเ้ล่น เช่น 
สโนวโ์มบลิ และสโนสเลด หรอืจะเลอืกเล่นผาดโผนในสไตลท์่านเอง (ไม่รวมคา่อุปกรณ์ และ
ค่าเครือ่งเล่น ประมาณ 5,000-15,000 เยน) ** ท ัง้นี้การเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆน ัน้ 

ขึน้กบัสภาพภูมอิากาศ และปรมิาณความหนาของหมิะ ณ เวลาน ัน้* 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

จากนั้นน าท่านชม อุทยานโมอาย  ที่ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชื่อดังของโลก 
กอ่สรา้งตัง้แต่ ค.ศ. 1982 ไอเดยีคลา้ยวัฒนธรรมจากโมอายและอยีปิต ์ออกแบบรูปร่างตั ้งใหอ้ยู่
ในภเูขาของดอกลาเวนเดอร ์พระพุทธรูปเป็นแนวคดิโครงสรา้งจากการเรยีงล าดับของจติวญิญาณ 

องคพ์ระมชีือ่วา่ อะตามะ ไดบตุส ึเปิดใหเ้ขา้ชมอย่างเป็น ทางการ เมือ่วันที ่17 ก.ค. 2559 ทีผ่่าน
มา 

 

 
 

อุทยานโมอาย มพีืน้ทีป่ระมาณ 540,000 ตารางเมตร ม ี40,000 กลุม่ของทีบ่รรจุอัฐแิละรองรับ
ได ้70,000 กลุ่ม (ชาวญี่ปุ่ นไม่มีการฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซื้อที่ดนิใวเ้ก็บ"อัฐ"ิเก็บแบบทั ้ง

ตระกูลรวมไว)้ โมอายแหง่ญี่ปุ่ น เป็นชือ่ทีผู่ค้นเรยีกขาน เป็นหนึง่ในสุสานทีใ่หญ่ทีสุ่ดในฮอกไก
โด   

 

 



 
 
 

 
 
 

จากนัน้น าท่านสู่ ตลาดปลาซปัโปโรโจไก ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรยีง
รายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร เป็นหนึ่งในตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืง รา้นคา้
ต่างๆจ าหน่ายอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมกึ และ

หอยเชลล ์ผลผลติอืน่ๆในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดกูาล อาหารทอ้งถิน่ที่
ขึน้ชือ่คอื อาหารทะเลสดๆเสริฟ์พรอ้มขา้ว เรยีกวา่ donburi 

 

 

ขึน้ชือ่ว่าตลาดปลา ไม่ไดม้แีต่ปลาสดนะจ๊ะ นอกจากจะมีปลาสด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว 
อาหารทะเลนานาชนิดแลว้ และยังมผีลไมต้ามฤดูกาลอกีดว้ย ทีต่ลาดปลาแห่งนี้ยังมรีา้นอาหาร
ส าหรับน่ังทานใหท้่านไดเ้ลอืกทานตามอัธยาศัยมากมาย อาหารทีแ่นะน าก็คอื ซาซมิ ิขา้วหนา้

ปลาดบิ จนถงึหนา้ปลาย่าง ซึง่มเีมนูน่าทาน น่าสนใจ ราคาย่อมเยาวม์ากมาย 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงที ่มติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยร์วมแฟชั่นทันสมัยแหล่ง
รวมพลของสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังจากทั่วโลกประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 128 แบรนด ์อาทเิช่น 

Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรับทุกคนตัง้แต่สนิคา้แฟชั่น
หญิงชาย และเด็ก จนถงึอุปกรณ์กีฬา และสนิคา้ทั่วไป นอกจากนี้ภายในหา้ง ยังมศีูนยอ์าหาร

ขนาดใหญ่ ทีจุ่ได ้650 ทีน่ั่ง และม ีHokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่
และสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย  
จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคุณภาพดทีีร่า้นคา้ปลอด

ภาษี DUTY FREE สามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธ ยาศัย ซึง่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย ไม่วา่
จะเป็น เครื่องส าอางแบรนดด์ัง ทัง้ของต่างประเทศและแบรนดด์ังของญีปุ่่ น หรือวา่จะเป็นอาหาร

เสรมิคณุภาพดซีึง่ไม่วามารถหาซือ้จากทีไ่หนได ้นอกจากรา้นคา้ปลอดภาษีเท่านัน้ 
ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างปู 3 ชนดิ และอาหารทะเล

นานาชนดิ อาทเิช่น ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชมิสิดๆ 
และซูชหินา้ตา่งๆ หมายเหตุ ไมร่วมเครือ่งดืม่แอลกฮอล ์  

 

 
 
พกัที ่โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
วนัทีห่า้ อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระเต็มวนั ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่ว
อืน่ ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าในการเดนิทาง อาท ิ

- อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซัปโปโร ตัง้อยู่ตดิกับสถานีเจอาร ์

ซัปโปโร เป็นทัง้หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศนูยอ์าหาร มรีา้น BIG CAMERA 
จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส,์รา้น100เยน, รา้นUNIQLO ขาย
เสื้อผา้แฟชั่น วัยรุ่น ,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องส าอางอาคาร JR 

TOWER มจุีดชมววิตัง้อยู่ทีช่ัน้ 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ทีร่ะดับความสูง 160 
เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั ้งกลางวันกลางคืน 

โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุ่มตกึ 
ย่านซูซูกโินะ ส่องสวา่งทีจุ่ดกลางเมอืงตดิ ๆ กันมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็นศูนยร์วมรา้นรา

เมน ซึง่มอียู่ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในย่านซูซูกโิน่ (ไม่รวมตั๋ว
ขึน้ จุดชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน)  

- ยา่นซูซูกโินะ ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซูซกูโินะ เมอืงซัปโปโร โดยอยู่ถัดลง

มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็นย่านทีค่กึคักและมชีวีติชวีา
ทีส่ดุของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค ่าคนืทีม่กีารเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสัีนตา่งๆ บนตกึ

ทีต่ัง้อยู่ในย่านแห่งนี้ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิ



 
 
 

 
 
 

เรงิรมยย์ามราตรีต่างๆ ทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา่ 4,000 รา้น 
ตามตรอกซอกซอย จงึไม่แปลกทีนั่กท่องเทีย่วจะนยิมมา ณ สถานทีแ่หง่นี 

- ตลาดปลานโิจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ทีสุ่ดของเมอืงซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี้ สรา้งขึน้

เมือ่ปี ค.ศ. 1903 และตลาดแหง่นี้รูจั้กกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมอืงซัปโปโร” เพราะสัตว์
ทะเลทีจั่บไดส้ว่นใหญ่จะหาไดจ้ากทะเลแถบนี้ทัง้สิน้ ซึง่จะมคีวามสดมากเหมอืนไปเดนิซือ้ที ่

ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกคา้ส่วนใหญ่จะมีทั ้งนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถึง
ชาวบา้นเขา้ มาจับจ่ายใชส้อยกันเสมอ ทีน่ี่ยังขึน้ชือ่เรือ่ง ไขห่อยเม่นและไขป่ลาแซลมอน 

** อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 
 

 
 

พกัที ่โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
วนัทีห่ก หอนาฬกิาซปัโปโร - สวนโอโดร ิ- ออิอน มอลล ์- สนามบนิซบัโปโร  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านผ่านชม หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาทีเ่ก่าแก่และเป็นอกีสัญลักษณ์ทีส่ าคัญของ
เมอืงซัปโปโรอกีแหง่หนึ่ง สรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัย ฮอก

ไกโด แตไ่ดป้รับเปลีย่นสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆังตบีอกเวลาตัง้แต ่พ.ศ.2424 จนถงึปัจจุบัน
ก็ยังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู่ และดว้ยความเกา่แก่ทีอ่ยู่คู่กับเมอืงซัปโปโรมานานจงึไดร้ับการขึน้

ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

น าท่านผ่านชม สวนโอโดร ิสวนสวยใจกลางเมอืงทีท่อดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมี

ความยาว 1,400 เมตร คนส่วนใหญ่ใชเ้วลามาพักผ่อนหย่อนใจ สวนโอโดริเป็นที่รูจั้กในฐานะ
สวนสาธารณะแตท่ีจ่รงิแลว้เป็นถนนโดยในปีค.ศ.1871 (ปีเมจทิี ่4) มกีารสรา้งแนวกันไฟทีแ่ยกใจ

กลางเมอืงซัปโปโรออกเป็นฝ่ังเหนือใตซ้ึง่ตอ่มาไดช้ือ่ว่าถนนชริเิบชแิละถูกเปลีย่นชือ่ใหม่เป็นโอ
โดร ิสถานทีเ่ป็นทีพั่กผ่อนหย่อนใจแบบสบายๆ ในยามปกต ิและยังเป็นที่จัดงานเทศกาลขึน้ชือ่

ของฮอกไกโดอกีดว้ย  สามารถที่จะสนุกสนานเพลดิเพลนิไดต้ลอดทุกฤดูกาล ในฤดูใบไมผ้ลมิี
เทศกาลดอกไลแล็ค ฤดรูอ้นมเีทศกาล YOSAKOI โซรันและเบยีรก์ารเ์ดน้ ฤดใูบไมร้่วงมเีทศกาล
ออทั่มเฟสซึง่รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดูหนาวมเีทศกาลหมิะซึง่พัฒนามา

เป็นเทศกาลระดับโลก 
 

 



 
 
 

 
 
 

 น าท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ หา้งจสัโกอ้อิอน ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของ
ญี่ปุ่ น มีสนิคา้มากมายหลากหลายชนิดใหท้่านไดเ้ลือกซื้อกัน ไม่ว่าจะเป็นโซนเครื่องซ าอางค ์
ของใชเ้ด็ก ของเลน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ยาสามัญประจ าบา้นหรอืแมก้ระทั่งผลไมส้ดๆจากไร่

ของญีปุ่่ นก็มจี าหน่ายทีน่ี่ดว้ยเชน่กัน  พเิศษสดุกับรา้น 100 เยน ททีุกอย่างในรา้นราคาเพยีง 100 
เยนเท่านัน้ ซึง่เป็นรา้นยอดฮติของคนญีปุ่่ นกันเลยทเีดยีว    

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
14.55 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW145  

ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

20.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 
 

 
 

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

** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ 

20 – 25 มกราคม 2563 29,999 10,000 22,999 

25 – 30 มกราคม 2563 29,999 10,000 22,999 

27 ม.ค. – 01 ก.พ. 2563 29,999 10,000 22,999 

10 – 15 กุมภาพนัธ ์2563 29,999 10,000 22,999 

15 – 20 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 10,000 22,999 

17 – 22 กุมภาพนัธ ์2563 29,999 10,000 22,999 

22 – 27 กุมภาพนัธ ์2563 29,999 10,000 22,999 

24 – 29 กุมภาพนัธ ์2563 29,999 10,000 22,999 

29 ก.พ. – 05 ม.ีค. 2563 29,999 10,000 22,999 

02 – 07 มนีาคม 2563 29,999 10,000 22,999 

07 – 12 มนีาคม 2563 29,999 10,000 22,999 

09 – 14 มนีาคม 2563 29,999 10,000 22,999 

14 – 19 มนีาคม 2563 29,999 10,000 22,999 

16 – 21 มนีาคม 2563 29,999 10,000 22,999 

21 – 26 มนีาคม 2563 29,999 10,000 22,999 

23 – 28 มนีาคม 2563 29,999 10,000 22,999 

 

** บรกิารน า้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 
** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ  
และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 



 
 
 

 
 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดั
จ าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ย

แลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื

มดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหตุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ น

ไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน
ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ    

 คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.  

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซี่า ผู ้
เดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายในการท าวซีา่เพิม่ ท่านละ 1,700 บาท** 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล 

ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 



 
 
 

 
 
 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน 
กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือ

เอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิท
อย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการ

จองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 
หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คืนเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

***ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 
วนั 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจรงิจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน า
เทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคนืเงินมัดจ าหรือ
คา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน

เวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศ



 
 
 

 
 
 

ทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุก
ท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ให ้
คณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้
ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่

มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความ
ปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่ว

ที่มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ 
อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิาร

ของสายการบนิ เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น
เงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ
ฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อ

ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน า
ออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิ่งของ

ดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ
เท่านัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  

ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสีย
คา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 

ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 
 

 


