
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง  

 
23.50 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

NOK SCOOT เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเซะ - โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ- 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 หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตัง้อยู่บนที่ลาดต ่า
ของภูเขาเท็งงุ ซึง่เป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชือ่เสียง คลองโอตารุ หรอื โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 

กโิลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู ่
ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนี้สรา้งเมื่อปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อใช ้

ส าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ี่โกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพื่อท าถนน

หลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึ่งไวเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้
กวา้งประมาณ 2 เมตร  

 

 
 

น าท่านเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรโีอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์หนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของ

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่ น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ส าคัญทาง

ประวัตศิาสตรเ์มอืง  

 

 

 นอกจากนี้ดา้นหนา้พิพิธภัณฑ์ยังมี “นาฬิกาไอน า้โบราณ” สไตล์อังกฤษ ที่
เหลอือยู่เพียง 2 เรอืนบนโลกเท่านัน้ ซึง่เป็นของทีร่ะลกึทีเ่มอืง Vancouver มอบ

ใหแ้ก่เมือง Otaru นาฬิกานี้จะพ่นไอน ้าประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึน้ทุกๆ 15 

นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน ้าอีกเรือนหนึ่งที่ประเทศแคนนาดา ถา้มาฮอกไกโด
แลว้ไมม่าชม ตอ้งไปชมทีแ่คนนาดากันนะจ๊ะ 

อสิระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ เลอืกชมสนิคา้มากมาย กับถนนซาไกมาช ิ โดยดา้น
ขวามือก็ตอ้งสะดุดตา สะดุดใจ ไปกับความน่ารักของเจา้แมวนอ้ยคติตี ้ที่ทา้ทาย

รอใหทุ้กๆท่านเขา้ไปเยีย่มชม ผ่านมาแลว้จะผ่านเลยไปไดอ้ย่างไรกัน แวะชมกัน
สกัหน่อยสคิ่ะ เมือ่เขา้ไปในรา้นทุกท่านสามารถเลอืกแกว้เป็นลวดลายตามใจชอบแตล่ะท่านไดเ้ลยนะจ๊ะ ซึง่ขา้งหลัง

แกว้จะมกีารสกรนีค าว่า otaru ตดิไวด้ว้ยนะคะ ซึง่แกว้ก็จะมมีากมายหลากหลายแบบใหเ้ลอืก ราคาก็จะแตกต่างกัน

ออกไป เมือ่ซือ้แกว้พรอ้มเครือ่งดืม่เรยีบรอ้ยแลว้สามารถเตมิเครือ่งดืม่ฟรไีดอ้กีรอบดว้ยนะคะ เลอืกเครือ่งดืม่เรยีบรอ้ย



 
 
 

แลว้ เชญิเลอืกที่น่ังตามอัธยาศัยทีบ่รเิวณชัน้สองไดเ้ลยจา้ หรอืถา้ใครไม่อยากน่ังบรเิวณชัน้หนึง่จะเป็นโซนขายของ
ทีร่ะลกึ หรอืจะสนุกสนานไปกับการหมนุตูก้าชาปองเสีย่งทายหาของฝากไปฝากคนทีค่ณุรักก็ตามแต่สะดวกเลยคะ่ 

  

 
  

 ออกจากรา้นคาเฟ่คติตีไ้ม่ทันไร ก็จะเจอรา้นถัดมาทีเ่รยีกกันว่า มาฮอกไกโด ทัง้ทีตอ้งไม่
พลาด LETAO กันนะจ๊ะ เป็นคา่เฟ่ใหน้ ัง่ทานและสามารถส ัง่กลบัได ้ ซึง่บางวันอาจจะ

ตอ้งรอคิวกันสักนิดนึง  สิง่ตอ้งหา้มก็คือ หา้มพลาดที่จะลิ้มรส และหา้มพลาดที่จะหิ้ว
กลับมาเป็นของฝากบุคคลอันเป็นทีร่ักยิง่โดยเด็ดขาด LETAO ทีค่วรค่าแกก่ารทานคอืชสี

เคก้น่ันเอง สัมผัสลิน้ที่นุ่มละมุน กลิน่หอมหวาน ใหร้สชาตหิวานพอด ีลิม้รสพรอ้มกับจบิ

ชาและชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ไมม่อีะไรจะฟินไปยิง่กวา่นี้แลว้ววว  
 มากันที่รา้นแนะน ารา้นสุดทา้ยกันค่ะ รา้นนี้ก็คือ คาเฟ่สนูปป้ี เอาใจคนรกัสนูปป้ี ซึง่

จุดเด่นของรา้นนี้ก็คอืไอศกรมีน่ันเองค่ะ ซึง่มีหลากหลายรสชาตใิหเ้ลอืกชมิ เป็นซอฟท์
ครีมเนื้อนุ่มละมุน ภายในรา้นแบ่งเป็นสองชัน้ ซึง่ชัน้ที่สองจะเป็นโซนรา้นอาหาร การตกแต่งรา้นก็ไม่พลาดที่จะ

ตกแต่งไปดว้ยสนูปป้ีทัง้รา้นแน่นอนค่ะ นอกจากอาหาร ของหวาน เครื่องดื่มแลว้ ทางรา้นยังจ าหน่ายของที่ระลกึ
เกีย่วกับสนูปป้ีเพือ่เอาใจคนรักสนูปป้ีกันดว้ยคะ่ มใีหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้อยา่งมากมาย 

 

                
ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม หมูบ่า้นราเม็ง - สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ - บอ่น า้สฟ้ีา - เทศกาลน า้แข็งโซอุนเคยีว 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดนิทางสู่ RAMEN VILLAGE หรอื หมู่บา้นราเมน 

”หมู่บา้นชือ่ดังของเกาะฮอกไกโด นับยอ้นหลังไปตัง้แต่สมัย
ตน้โชวะ ซึง่ชว่งเวลานัน้เป็นชว่งเวลาทีถ่ือก าเนดิราเมนขึน้ ณ 

เมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลากหลายชนิดของ

ประเทศจนีเขา้ดว้ยกัน และต่อมาหลังสงครามโลกครัง้ที ่2 ได ้
เสร็จสิน้ลงราเมนของเมอืงอาซาฮกิาว่า ก็ไดถ้ือก าเนดิขึน้จาก

ความคิดสรา้งสรรค์ต่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกัน อาทิเช่น วธิีการคง
ความรอ้นของน ้าซปุใหอ้ยู่ไดน้านขึน้โดยเคลอืบผวิน ้าซปุดว้ย

น ้ามันหมู หรือจะเป็นน ้าซุปซอีิ๊ วที่เคี่ยวจากกระดูกหมูและน ้าสต๊อคซฟีู้ ด ปลาซาร์ดีนแหง้ หรือ “นิโบะช”ิ และเสน้
บะหมีท่ีม่สีว่นผสมของน ้านอ้ยกว่าปกตแิละดว้ยความโด่งดังและมเีอกลักษณ์ของราเมน เมอืงอาซาฮกิาวา่แห่งนี้เป็น

ทีช่ ืน่ชอบของชาวญีปุ่่ น 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (คนืเงนิท่านละ 1,000 เยน) ซึง่ในหมู่บา้นราเมนนีม้รีา้นบรกิารให้
ท่านอยา่งมากมายและหลากหลายเมนู อสิระใหท้่านเลอืกทานราเมนตามสไตลข์องท่านซึง่แต่ละรา้นจะมี

เมนูและรสชาตทิีแ่ตกตา่งกนัออกไป แตท่ีเ่หมอืนกนัทุกรา้นน ัน้คอืความเขม้ขน้ของน า้ซุปและเสน้ทีเ่หนยีว
นุม่แบบฉบบัตน้ต ารบัญีปุ่่ นอยา่งแนน่อน 



 
 
 

 
น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงอาซาฮกิาวา่ น าทา่นชม สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ ซึง่ไดร้ับความนยิมมากทีส่ดุในญีปุ่่ น ซึง่ในแต่

ละปีจะมผีูเ้ขา้ชมความน่ารักของสตัวต์่างๆ ทีไ่ม่ไดถู้กกักขังในกรงแบบทีท่่านเคยเห็นในสวนสัตวท่ั์ว ๆ ไปถงึกวา่ปีละ 

3 ลา้นคนจากท่ัวโลก โดยสวนสัตวแ์ห่งนี้ไดม้แีนวความคดิทีว่า่ สตัวต์่างๆ ควรทีจ่ะอาศัยอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีด่แีละ
เป็นไปตามธรรมชาตขิองสัตวนั์น้ๆ จงึท าใหทุ้กท่านไดส้มัผัสถงึชวีติความเป็นอยูท่ีแ่ทจ้รงิของสตัวแ์ต่ละประเภท อาทิ

เช่น หมีขาวจากขัว้โลก นกเพนกวนิสายพันธุ์ต่างๆ รวมถงึครอบครัวลิงอุลังอุตังแสนรู ้ ไฮไลท!์!! ทุกท่านจะได ้
เพลดิเพลนิกับขบวนพาเหรดนกเพนกวนิ  ซึง่ทางสวนสัตวจ์ะใหนั้กท่องเที่ยวตัง้แถวสองขา้งถนนเพือ่รอรับดาราตัว

นอ้ยออกมาเดนิโชวตั์วกัน จุดเริม่ตน้ของ เพนกวนิ พาเหรด ทีส่วนสัตวน์ี้ก็คอื พฤตกิรรมทางธรรมชาตขิองเพนกวนิที่

จะออกเดนิไปยังทะเล เพื่อไปหาอาหารเป็นหมู่ ทางสวนสัตว์จงึน าพฤตกิรรมนี้ บวกกับ ความตอ้งการที่อยากให ้
เพนกวนิไดอ้อกก าลังกายในฤดหูนาว มารวมกัน และกลายมาเป็นพาเหรดน่ารักๆ  

  
 
หมายเหตุ : เนือ่งจาก สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ ปิดใหบ้รกิารระหวา่งวนัที ่30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 บรษิทัขอ

สงวนสทิธิ ์น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑห์มิะ ซึง่ พพิธิภณัฑน์ีเ้ป็นรูปแบบในสไตล ์Byzantine ทีเ่มอืงอะซะฮิ

กาวา่ บนเกาะฮอกไกโด โดยพพิธิภณัฑน์ีถ้กูออกแบบโดยใชค้อนเซ็ป “หมิะ” 

 
 น าท่านชม บอ่น า้สฟ้ีา หรอื BLUE POND บ่อน ้าสฟ้ีาทีเ่กดิจากความบังเอญิทีเ่กดิจากการสรา้งเขือ่นเพือ่ไมใ่หโ้คลน

ภเูขาไฟทีเ่กดิจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมือ่ปี ค.ศ.1988 ไหลเขา้สูเ่มอืง โดยทีก่น้บอ่น ้าแห่งนี้จะมแีร่ธาตุที่

เกดิจากโคลนภูเขาไฟท าใหม้ีสีฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส และมีกิง่ไมท้ี่โผล่ออกมาจากพื้นผวิน ้า ท าใหม้ีความสวย
แปลกตาไปอกีแบบ อกีทัง้สขีองบอ่น ้าแหง่นี้จะมคีวามสวยงามแตกตา่งไปตามแต่ละฤดูกาลอกีดว้ย   

 

 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโซอุนเคยีว เป็นหมู่บา้นออนเซน ขนาดเล็กที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาแห่งอุทยาน

แห่งชาตไิดเซ็ทสซึัง ฝ่ังยอดเขาคโุรดาเกะ หรอืเรยีกง่ายๆ คอืเป็นหมู่บา้นทีอ่ยู่บรเิวณตนีเขาคุโรดาเกะพอด ีหลังจาก

เขา้สู่ที่พักแลว้ท่านสามารถเดินชมเทศกาลในช่วงฤดูหนาวซึง่จัดขึน้ระหว่างวนัที ่23 มกราคม – 15 มนีาคม 
2563 ซึง่เป็นงานเทศกาลน ้าแข็ง ทีม่กีารจัดแสงสอีย่างสวยงาม ภายในงานจะตกแต่งไปดว้ยประตมิากรรมธรรมชาติ



 
 
 

ของน ้าแข็งขนาดใหญ่ "เทศกาลโซอุนเคยีวออนเซ็น เฮยีวบะกุ" หรอืเทศกาลน ้าแข็งประจ าแหล่งน ้าพุรอ้นโซอุน
เคียวคือเทศกาลน ้ าแข็งชัน้น าของฮอกไกโด บนพื้นที่กวา้ง 10,000 ตร.ม. ซึ่งท่านจะไดพ้บประติมากรรมและ

สถาปัตยกรรมจากน ้าแข็งขนาดเล็กใหญ่กว่า 30 ชิน้ตัง้เรยีงราย และในชว่งกลางคนื น ้าแข็งเหล่านี้จะสะทอ้นแสงไฟ

สรีุง้ราวกับโลกแหง่จนิตนาการ 
 

 
 
ทีพ่กั   โรงแรม SOUNKYO MOUNT VIEW หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหาร ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการแช่น า้แร่ธรรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ช่น า้แร่แลว้  จะท าใหผ้วิพรรณ

สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่ ี ่ ลานกจิกรรมหมิะ - อุทยานโมอาย - พระใหญอ่ะตามะ ไดบตุส ึ-  ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก  - มติซุย เอา้ท ์

เล็ต - ดวิตีฟ้ร ี– บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์3 ชนดิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดนิทางเขา้สู่ ลานกจิกรรมหมิะ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ กจิกรรมหมิะใหเ้ล่น เช่น สโนวโ์มบลิ และสโน

สเลด หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตล์ท่านเอง (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครือ่งเล่น ประมาณ 5,000-
15,000 เยน) ** ท ัง้นีก้ารเล่นกจิกรรมหมิะต่างๆน ัน้ ขึน้กบัสภาพภูมอิากาศ และปรมิาณความหนาของ

หมิะ ณ เวลาน ัน้* 

 

 
จากนัน้น าท่านชม อุทยานโมอาย ทีอ่อกแบบโดย Tadao anda 

สถาปนกิชือ่ดังของโลก กอ่สรา้งตัง้แต่ ค.ศ. 1982 ไอเดยีคลา้ย
วัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต์ ออกแบบรูปร่างตัง้ใหอ้ยู่ใน

ภเูขาของดอกลาเวนเดอร ์พระพุทธรูปเป็นแนวคดิโครงสรา้งจาก
การเรียงล าดับของจิตวิญญาณ องค์พระมีชื่อว่า อะตามะ ได

บุตส ึเปิดใหเ้ขา้ชมอย่างเป็น ทางการ เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2559 

ทีผ่า่นมา 
อุทยานโมอาย  มีพื้นที่ประมาณ 540,000 ตารางเมตร ม ี

40,000 กลุ่มของที่บรรจุอัฐแิละรองรับได ้70,000 กลุ่ม (ชาว



 
 
 

ญีปุ่่ นไม่มกีารฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซือ้ทีด่นิใวเ้ก็บ"อัฐ"ิเก็บแบบทัง้ตระกลูรวมไว)้ โมอายแหง่ญีปุ่่ น เป็นชือ่ทีผู่ค้น
เรยีกขาน เป็นหนึง่ในสสุานทีใ่หญท่ีส่ดุในฮอกไกโด   

 

จาก นั้น น าท่ านสู่  ตลาดปลาซ ัป โป โรโจไก 
ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกว่า 80 รา้น เรยีง

รายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายสง่ซัปโปโร เป็น
หนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง รา้นคา้ต่างๆ

จ าหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่น

ทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ์
ผลผลติอืน่ๆในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมัน

ฝรั่งตามฤดูกาล อาหารทอ้งถิ่นที่ข ึ้นชื่อคือ อาหาร
ทะเลสดๆเสริฟ์พรอ้มขา้ว เรยีกวา่ donbur 

 

ขึน้ชือ่ว่าตลาดปลา ไม่ไดม้แีต่ปลาสดนะจ๊ะ นอกจากจะมี
ปลาสด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว อาหารทะเลนานาชนิดแลว้ และ

ยังมีผลไมต้ามฤดูกาลอกีดว้ย ที่ตลาดปลาแห่งนี้ยังมีรา้นอาหาร

ส าหรับน่ังทานใหท้่านไดเ้ลอืกทานตามอัธยาศัยมากมาย อาหาร
ที่แนะน าก็คอื ซาซมิ ิขา้วหนา้ปลาดบิ จนถงึหนา้ปลาย่าง ซึง่มี

เมนูน่าทาน น่าสนใจ ราคายอ่มเยาวม์ากมาย 
 

                         
  

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 

จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงทีม่ติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยร์วมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสนิคา้

แบรนด์เนมชื่อดังจากท่ัวโลกประกอบดว้ยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, 
Seigo เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรับทุกคนตัง้แต่สนิคา้แฟชั่นหญงิชาย และเด็ก จนถงึอุปกรณ์กฬีา และสนิคา้ท่ัวไป 

นอกจากนี้ภายในหา้ง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได ้650 ที่น่ัง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็น
พืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย  

จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์ อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคณุภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE 

สามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธ ยาศัย ซึง่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย ไมว่่าจะเป็น เครือ่งส าอางแบรนดดั์ง ทัง้ของ
ตา่งประเทศและแบรนดดั์งของญีปุ่่ น หรอืวา่จะเป็นอาหารเสรมิคณุภาพดซีึง่ไมว่ามารถหาซือ้จากทีไ่หนได ้ นอกจาก

รา้นคา้ปลอดภาษีเทา่นัน้ 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งปู 3 ชนดิ และอาหารทะเลนานาชนดิ อาทเิช่น 

ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชมิสิดๆ และซูชหินา้ต่างๆ หมายเหตุ ไม่รวม

เครือ่งดืม่แอลกฮอล ์  
 

 
 
พกัที ่ โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 

 



 
 
 

วนัทีห่า้  อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระเต็มวัน ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง หรือเดนิทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอืน่ ๆ โดยมีไกดค์อยใหค้ าแนะน าในการเดนิทาง 
อาท ิ

- อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึทีสู่งที่สดุในซัปโปโร ตัง้อยู่ตดิกับสถานีเจอาร ์ซัปโปโร เป็นทัง้
หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีรา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล , 

เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,รา้น100เยน, รา้นUNIQLO ขายเสื้อผา้แฟชั่นวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO 

KIYOSHI ขายยาและเครื่องส าอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมววิตัง้อยู่ที่ชัน้ 38 เรียกว่า T38 (Tower Three 
Eight) ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั้งกลางวัน

กลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุ่มตกึ ย่านซซูกูิ
โนะ สอ่งสว่างทีจุ่ดกลางเมอืงตดิ ๆ กันมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็นศูนยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียูป่ระมาณ 10 รา้น 

ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่นซซูกูโิน่ (ไมร่วมตั๋วขึน้ จุดชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน)  
- ย่านซูซูกโินะ ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้ินซูซูกโินะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลงมาทางใตข้อง

สวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถือเป็นย่านที่คกึคักและมีชวีติชวีาที่สดุของซัปโปโร โดยเฉพาะใน

ยามค ่าคนืทีม่กีารเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีันต่างๆ บนตกึทีตั่ง้อยูใ่นย่านแห่งนี้ นอกจากนัน้ยังเป็นแหลง่ชอ้ป
ป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรตี่างๆ ทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด 

มากกวา่ 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไมแ่ปลกทีนั่กท่องเทีย่วจะนยิมมา ณ สถานทีแ่หง่นี 
- ตลาดปลานโิจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี้ สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1903 

และตลาดแห่งนี้รูจ้ักกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตวท์ะเลทีจั่บไดส้ว่นใหญ่จะหาไดจ้าก

ทะเลแถบนี้ทัง้สิน้ ซึง่จะมคีวามสดมากเหมอืนไปเดนิซือ้ที ่ท่าเรอืเลยทเีดยีว ลูกคา้สว่นใหญ่จะมทัีง้นักท่องเทีย่ว
ในประเทศและต่างประเทศรวมถงึชาวบา้นเขา้ มาจับจ่ายใชส้อยกันเสมอ ที่นี่ยังขึน้ชือ่เรือ่ง ไข่หอยเม่นและไข่

ปลาแซลมอน 
เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 

 
 
พกัที ่ โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่ก  หอนาฬกิาซปัโปโร - สวนโอโดร ิ- ออิอน มอลล ์- สนามบนิซบัโปโร  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



 
 
 

น าทา่นผ่านชม หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แกแ่ละเป็นอกีสญัลักษณ์ทีส่ าคัญของเมอืงซัปโปโรอกีแห่ง
หนึ่ง สรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัย ฮอกไกโด แต่ไดป้รับเปลี่ยนสรา้งเป็นหอ

นาฬกิาและมรีะฆังตบีอกเวลาตัง้แต่ พ.ศ.2424 จนถงึปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเกา่แกท่ีอ่ยู่คู่

กับเมอืงซปัโปโรมานานจงึไดร้ับการขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น 
 

 
 

น าท่านผ่านชม สวนโอโดร ิสวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 

เมตร คนสว่นใหญ่ใชเ้วลามาพักผ่อนหย่อนใจ สวนโอโดรเิป็นทีรู่จั้กในฐานะสวนสาธารณะแต่ทีจ่รงิแลว้เป็นถนนโดย
ในปีค.ศ.1871 (ปีเมจทิี่ 4) มีการสรา้งแนวกันไฟที่แยกใจกลางเมืองซัปโปโรออกเป็นฝ่ังเหนือใตซ้ึง่ต่อมาไดช้ือ่ว่า

ถนนชริเิบชแิละถูกเปลีย่นชือ่ใหม่เป็นโอโดร ิสถานทีเ่ป็นทีพ่ักผ่อนหย่อนใจแบบสบายๆ ในยามปกต ิและยังเป็นทีจั่ด

งานเทศกาลขึน้ชือ่ของฮอกไกโดอกีดว้ย  สามารถที่จะสนุกสนานเพลดิเพลนิไดต้ลอดทุกฤดูกาล ในฤดูใบไมผ้ลมิี
เทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอ้นมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและเบียร์การ์เดน้ ฤดูใบไมร้่วงมีเทศกาลออท่ัมเฟสซึ่ง

รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดหูนาวมเีทศกาลหมิะซึง่พัฒนามาเป็นเทศกาลระดับโลก 
 

 
 

 น าท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ หา้งจสัโกอ้อิอน ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของญี่ปุ่ น มสีนิคา้มากมาย

หลากหลายชนดิใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้กัน ไม่วา่จะเป็นโซนเครือ่งซ าอางค ์ของใชเ้ด็ก ของเล่น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ 
ยาสามัญประจ าบา้นหรอืแมก้ระท่ังผลไมส้ดๆจากไร่ของญี่ปุ่ นก็มจี าหน่ายทีน่ี่ดว้ยเช่นกัน  พเิศษสดุกับรา้น 100 เยน 

ทีทุกอย่างในรา้นราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น ซึง่เป็นรา้นยอดฮิตของคนญี่ปุ่ นกันเลยทีเดียว   **อสิระอาหาร
กลางวนัตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้** 

14.55 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW145 ไม่มีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง 

20.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 

 
 

 
 



 
 
 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ 

23 – 28 พฤศจกิายน 2562 26,999 10,000 19,999 

25 – 30 พฤศจกิายน 2562 27,999 10,000 20,999 

30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2562 29,999 10,000 22,999 

02 – 07 ธนัวาคม 2562 29,999 10,000 22,999 

07 – 12 ธนัวาคม 2562 32,999 10,000 22,999 

09 – 14 ธนัวาคม 2562 29,999 10,000 22,999 

14 – 19 ธนัวาคม 2562 29,999 10,000 22,999 

16 – 21 ธนัวาคม 2562 29,999 10,000 22,999 

21 – 26 ธนัวาคม 2562 31,999 10,000 21,999 

23 – 28 ธนัวาคม 2562 34,999 10,000 24,999 

28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 43,999 10,000 31,999 

30 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2562 43,999 10,000 31,999 

04 – 09 มกราคม 2563 29,999 10,000 22,999 
06 – 11 มกราคม 2563 29,999 10,000 22,999 
11 – 16 มกราคม 2563 29,999 10,000 22,999 
13 – 18 มกราคม 2563 29,999 10,000 22,999 
18 – 23 มกราคม 2563 29,999 10,000 22,999 
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 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 10,000 22,999 
15 – 20 กมภุาพนัธ ์2563 29,999 10,000 22,999 
17 – 22 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 10,000 22,999 
22 – 27 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 10,000 22,999 
24 – 29 กมุภาพนัธ ์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 ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์
ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเท่าน ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจ าไม่วา่ดว้ยกรณี
ใดๆท ัง้สิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายค่าต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อน

การจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 

กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 

เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่
ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ

ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร

เครดติ) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหกั้บคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหกั้บคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการ

จองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดย

แนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 



 
 
 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว 
เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น

การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสือ

เดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทาง

บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสว่น
ใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่า
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 

2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 

3. ประเทศญี่ปุ่ น มีกฎหมายหา้มน าผลติภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์ไส ้

กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 

ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 


