
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 

 
23.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ๊กซ ์ เคานเ์ตอร ์4 เพือ่

เตรยีมตวัเดนิทาง และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ  

  

วนัทีส่อง สนามบนิซปัโปโร - เมอืงอาซาฮกิาวา่ - หมูบ่า้นราเมน - สวนสตัวอ์าซาฮกิาวา่ - ออิอน มอลล ์  

 
02.10 น. เดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบนิที ่XJ 620 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่ง 
 

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

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 
(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 

 
 

10.40 น.   เดนิทางถงึสนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศ
ญี่ปุ่นแลว้  น าท่านเดินทางสู่ RAMEN VILLAGE หรือ หมู่บ้านราเมน ”หมู่บา้นชื่อดังของเกาะฮอกไกโด นับ
ยอ้นหลังไปตัง้แต่สมัยตน้โชวะ ซึง่ชว่งเวลานัน้เป็นชว่งเวลาทีถ่อืก าเนดิราเมนขึน้ ณ เมอืงซัปโปโรโดยการผสมผสาน
บะหมีห่ลากหลายชนดิของประเทศจีนเขา้ดว้ยกัน และต่อมาหลังสงครามโลกครัง้ที ่ 2 ไดเ้สร็จสิน้ลงราเมนของเมือง

อาซาฮกิาว่า ก็ไดถ้อืก าเนดิขึน้จากความคดิสรา้งสรรคต์่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกัน อาทเิชน่ วธิกีารคงความรอ้นของน ้าซุปให ้
อยู่ไดน้านขึน้โดยเคลอืบผวิน ้าซปุดว้ยน ้ามันหมู หรือจะเป็นน ้าซุปซอีิ๊วทีเ่คีย่วจากกระดูกหมูและน ้าสต๊อคซฟีู้ด ปลา
ซารด์นีแหง้ หรอื “นโิบะช”ิ และเสน้บะหมีท่ีม่สีว่นผสมของน ้านอ้ยกว่าปกตแิละดว้ยความโด่งดังและมเีอกลักษณ์ของ

ราเมน เมอืงอาซาฮกิาว่าแห่งน้ีเป็นทีช่ ืน่ชอบของชาวญีปุ่่น 
 

 
 



  

 
 
 

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

อย่างมากมายและหลากหลายเมนู อสิระใหท้่านเลอืกทานราเมนตามสไตลข์องท่านซึง่แตล่ะรา้นจะมเีมนู
และรสชาตทิีแ่ตกตา่งกนัออกไป แต่ทีเ่หมอืนกนัทุกรา้นน ัน้คอืความเขม้ขน้ของน า้ซุปและเสน้ทีเ่หนยีวนุ่ม
แบบฉบบัตน้ต ารบัญีปุ่่นอยา่งแน่นอน 

 
น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงอาซาฮกิาว่า น าท่านชม สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ ซึง่ไดรั้บความนยิมมากทีส่ดุในญีปุ่่น ซึง่ในแต่
ละปีจะมผูีเ้ขา้ชมความน่ารักของสัตวต์่างๆ ทีไ่ม่ไดถู้กกักขังในกรงแบบทีท่่านเคยเห็นในสวนสัตวท์ั่ว ๆ ไปถงึกว่าปีละ 
3 ลา้นคนจากทั่วโลก โดยสวนสัตวแ์ห่งน้ีไดม้แีนวความคดิทีว่่า สัตวต์่างๆ ควรทีจ่ะอาศัยอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีด่แีละ

เป็นไปตามธรรมชาตขิองสัตวนั์น้ๆ จงึท าใหทุ้กท่านไดสั้มผัสถงึชวีติความเป็นอยู่ทีแ่ทจ้รงิของสัตวแ์ต่ละประเภท อาทิ
เช่น หมีขาวจากขัว้โลก นกเพนกวนิสายพันธุ์ต่างๆ รวมถงึครอบครัวลงิอุลังอุตังแสนรู ้  ไฮไลท์!!! ทุกท่านจะได ้
เพลดิเพลนิกับขบวนพาเหรดนกเพนกวนิ  ซึง่ทางสวนสัตว์จะใหนั้กท่องเทีย่วตัง้แถวสองขา้งถนนเพื่อรอรับดาราตัว

นอ้ยออกมาเดนิโชวต์ัวกัน จุดเริม่ตน้ของ เพนกวนิ พาเหรด ทีส่วนสัตวน้ี์ก็คอื พฤตกิรรมทางธรรมชาตขิองเพนกวินที่
จะออกเดนิไปยังทะเล เพื่อไปหาอาหารเป็นหมู่ ทางสวนสัตว์จึงน าพฤตกิรรมน้ี บวกกับ ความตอ้งการที่อยากให ้
เพนกวนิไดอ้อกก าลังกายในฤดูหนาว มารวมกัน และกลายมาเป็นพาเหรดน่ารักๆ  

 

 
 
ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั   โรงแรม SMILE HOTEL ASAHIKAWA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

หลังจากเขา้ทีพั่กแลว้ น าท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ หา้งจสัโกอ้อิอน ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของ
ญี่ปุ่น มีสนิคา้มากมายหลากหลายชนิดใหท้่านไดเ้ลือกซือ้กัน ไม่ว่าจะเป็นโซนเครื่องซ าอางค์ ของใชเ้ด็ก ของเล่น 
เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ ยาสามัญประจ าบา้นหรือแมก้ระทั่งผลไมส้ดๆจากไร่ของญี่ปุ่นก็มีจ าหน่ายที่น่ีดว้ยเช่นกัน  

พเิศษสดุกับรา้น 100 เยน ททีุกอย่างในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเท่านัน้ ซึง่เป็นรา้นยอดฮติของคนญีปุ่่นกันเลยทเีดียว   
**อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้** 

 

วนัทีส่าม ลานกจิกรรมหมิะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- ถนนซาไกมาช ิ- ดวิตีฟ้ร ี- ทานุกโิคจ ิ 

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

สเลด หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตล์ท่านเอง (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครื่องเล่น ประมาณ 5,000-
15,000 เยน) ** ท ัง้นีก้ารเลน่กจิกรรมหมิะตา่งๆน ัน้ ขึน้กบัสภาพภูมอิากาศ และปรมิาณความหนาของหมิะ 
ณ เวลาน ัน้* 

 



  

 
 
 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ ซึง่ถือเป็นเมืองท่าทีม่ีบรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ รวมถงึการตกแต่งของบา้นเรอืน

นั้น ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจากการท าการคา้

ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป อสิระใหท้่านเดนิชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอัน
สวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุเป็นคลองที่เกดิขึน้จากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1923 เพือ่เป็นเสน้ทาง
ขนถ่ายสนิคา้จากเรอืใหญ่สูโ่กดังในเมอืง ภายหลังเลกิใชจ้งึถมคลองครึง่หนึง่เป็นถนนส าหรับนักท่องเทีย่วแทนโกดัง
ต่างๆ ซึง่เป็นอาคารอฐิสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และไดป้รับปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลกึ

น่ันเอง  
 

 
 

จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีซึง่มอีายุเกอืบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรใีนรูปแบบต่างๆ สวยงาม
มากมายทีถู่กสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจุบัน อกีทัง้ยังสามารถเลือกคดิแบบท ากล่องดนตรใีนสไตลข์องตัวเองขึ้นมา
เป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย 



  

 
 
 

 
 

 นอกจากน้ีดา้นหนา้พิพิธภัณฑ์ยังมี “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” สไตล์อังกฤษ ที่
เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซึง่เป็นของที่ระลกึที่เมือง Vancouver มอบ
ใหแ้ก่เมอืง Otaru นาฬกิาน้ีจะพ่นไอน ้าประกอบกับมเีสียงดนตรดีังขึน้ทุกๆ 15 นาที 

เหมอืนกับนาฬกิาไอน ้าอีกเรอืนหนึง่ที่ประเทศแคนนาดา ถา้มาฮอกไกโดแลว้ไม่มา
ชม ตอ้งไปชมทีแ่คนนาดากันนะจ๊ะ 

 
 

อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ เลอืกชมสนิคา้มากมาย กับถนนซาไกมาช ิ โดยดา้นขวามอืก็ตอ้งสะดุดตา สะดุดใจ ไปกับ
ความน่ารักของเจา้แมวนอ้ยคติตี ้ทีท่า้ทายรอใหทุ้กๆท่านเขา้ไปเยีย่มชม ผ่านมาแลว้จะผ่านเลยไปไดอ้ย่างไรกัน แวะ
ชมกันสักหน่อยสคิ่ะ เมื่อเขา้ไปในรา้นทุกท่านสามารถเลือกแกว้เป็นลวดลายตามใจชอบแต่ละท่านไดเ้ลยนะจ๊ะ ซึง่

ขา้งหลังแกว้จะมีการสกรีนค าว่า otaru ตดิไวด้ว้ยนะคะ ซึง่แกว้ก็จะมีมากมายหลากหลายแบบใหเ้ลือก ราคาก็จะ
แตกต่างกันออกไป เมื่อซื้อแกว้พรอ้มเครื่องดื่มเรียบรอ้ยแลว้สามารถเติมเครื่องดื่มฟรีไดอ้ีกรอบดว้ยนะคะ เลือก
เครือ่งดืม่เรยีบรอ้ยแลว้ เชญิเลอืกทีน่ั่งตามอัธยาศัยทีบ่รเิวณชัน้สองไดเ้ลยจา้ หรอืถา้ใครไม่อยากน่ังบรเิวณชัน้หนึ่งจะ
เป็นโซนขายของทีร่ะลกึ หรอืจะสนุกสนานไปกับการหมุนตูก้าชาปองเสีย่งทายหาของฝากไปฝากคนทีคุ่ณรักก็ตามแต่

สะดวกเลยค่ะ 
  

 
  



  

 
 
 

  

 ออกจากรา้นคาเฟ่คติตีไ้ม่ทันไร ก็จะเจอรา้นถัดมาที่เรียกกันว่า มาฮอกไกโด ทัง้ทตีอ้งไม่
พลาด LETAO กันนะจ๊ะ เป็นคา่เฟ่ใหน้ ัง่ทานและสามารถส ัง่กลบัได ้  ซึง่บางวันอาจจะ
ตอ้งรอควิกันสักนิดนึง  สิ่งตอ้งหา้มก็คือ หา้มพลาดที่จะลิ้มรส และหา้มพลาดที่จะหิว้

กลับมาเป็นของฝากบุคคลอันเป็นที่รักยิง่โดยเด็ดขาด LETAO ทีค่วรค่าแก่การทานคือชสี
เคก้น่ันเอง สัมผัสลิน้ที่นุ่มละมุน กลิน่หอมหวาน ใหร้สชาตหิวานพอดี ลิม้รสพรอ้มกับจบิ
ชาและชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ไม่มอีะไรจะฟินไปยิง่กว่าน้ีแลว้ววว  

 

 มากันทีร่า้นแนะน ารา้นสดุทา้ยกันค่ะ รา้นน้ีก็คอื คาเฟ่สนูปป้ี เอาใจคนรกัสนูปป้ี ซึง่จุดเด่นของรา้นน้ีก็คือไอศกรีม
น่ันเองค่ะ ซึง่มหีลากหลายรสชาตใิหเ้ลอืกชมิ เป็นซอฟทค์รมีเน้ือนุ่มละมุน ภายในรา้นแบ่งเป็นสองชัน้ ซึง่ชัน้ทีส่องจะ
เป็นโซนรา้นอาหาร การตกแต่งรา้นก็ไม่พลาดทีจ่ะตกแต่งไปดว้ยสนูปป้ีทัง้รา้นแน่นอนค่ะ นอกจากอาหาร ของหวาน 

เครื่องดื่มแลว้ ทางรา้นยังจ าหน่ายของทีร่ะลกึเกี่ยวกับสนูปป้ีเพื่อเอาใจคนรักสนูปป้ีกันดว้ยค่ะ มีใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้
อย่างมากมาย 

 

 
 

จากนั้นน าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องส าอางค ์อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE 
สามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย ซึง่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซื้อมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครือ่งส าอางแบรนด์ดัง ทัง้ของ
ต่างประเทศและแบรนดด์ังของญี่ปุ่น หรอืว่าจะเป็นอาหารเสรมิคุณภาพดซีึง่ไม่วามารถหาซือ้จากที่ไหนได ้นอกจาก
รา้นคา้ปลอดภาษีเท่านั้น และน าท่านชอ้ปป้ิงที ่ทานุกโิคจ ิ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่ีหลังคามุงบัง

แดดบังฝนและหมิะ  มคีวามยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้เรยีงรายอยู่กว่า 200 รา้นคา้ Susukin  มรีา้น BIG CAMERA 
จ าหน่ายกลอ้งดจิิตอล, เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส,์รา้น100เยน, รา้นUNIQLO ขายเสื้อผา้แฟช่ันวัยรุ่น,รา้น 
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอาง  

 

 
 



  

 
 
 

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

ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชมิสิดๆ และซูชหินา้ตา่งๆรวมถงึเครือ่งดืม่ซอฟท์
ดริง้ไวบ้รกิารทา่นอยา่งเต็มอิม่ หมายเหตุ ไมร่วมเครือ่งดืม่แอลกฮอล ์  

 
 

ทีพ่กั  โรงแรม TOKYU EXCEL HOTEL SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนัระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่ อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตส ึ- ตลาดปลา  ซปัโปโรโจไง - ท าเนยีบรฐับาลเก่าฮอกไกโด - หอ
นาฬกิาซปัโปโร - สวนโอโดร ิ- มติซุย เอา้ทเ์ล็ต   

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านชม อุทยานโมอาย ทีอ่อกแบบโดย Tadao anda สถาปนกิชือ่ดังของโลก ก่อสรา้งตัง้แต่ ค.ศ. 1982 

ไอเดียคลา้ยวัฒนธรรมจากโมอายและอยีปิต ์ออกแบบรูปร่างตัง้ใหอ้ยู่ในภูเขาของดอกลาเวนเดอร ์พระพุทธรูปเป็น
แนวคดิโครงสรา้งจากการเรียงล าดับของจิตวญิญาณ องค์พระมีชือ่ว่า Atama Daibutsu เปิดใหเ้ขา้ชมอย่างเป็น 
ทางการ เมือ่วันที ่17 ก.ค. 2559 ทีผ่่านมา  
 

 
 

อุทยานโมอาย มีพื้นที่ประมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุ่มของที่บรรจุอัฐแิละรองรับได ้70,000 กลุ่ม 
(ชาวญีปุ่่นไม่มกีารฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซือ้ทีด่นิใวเ้ก็บ"อัฐ"ิเก็บแบบทัง้ตระกูลรวมไว)้ โมอายแห่งญีปุ่่น เป็นชือ่ที่
ผูค้นเรยีกขาน เป็นหนึง่ในสสุานทีใ่หญ่ทีส่ดุในฮอกไกโด 

 



  

 
 
 

 
 

จากนัน้น าท่านสู ่ตลาดซปัโปโรโจไง ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกว่า 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขึน้ไป
นอกตลาดขายสง่ซัปโปโร เป็นหนึง่ในตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืง รา้นคา้ต่างๆจ าหน่ายอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ่ เชน่ 
ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอืน่ๆในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝร่ัง

ตามฤดูกาล อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื อาหารทะเลสดๆเสริฟ์พรอ้มขา้ว เรยีกว่า donburi 
 

 
 
เทีย่ง  เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาอสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลาซปัโปโรโจไง ใหท้า่นไดเ้ลอืกทาน

อาหารไดต้ามใจชอบในแบบของทา่นไมว่า่จะเป็นปูทาราบะ ปูซูไซ หรอืจะเลอืกทานเป็นซูช ิซาซมิ ิขา้ว
หนา้ปลาดบิ รบัรองวา่สด สะอาด ถูกใจทุกทา่นทีช่อบทานอาหารญีปุ่่นแน่นอน 

 



  

 
 
 

ขึน้ชือ่ว่าตลาดปลา ไม่ไดม้ีแต่ปลาสดนะจ๊ะ นอกจากจะมีปลาสด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว อาหารทะเลนานา

ชนดิแลว้ และยังมผีลไมต้ามฤดูกาลอกีดว้ย ทีต่ลาดปลาแห่งน้ียังมรีา้นอาหารส าหรับน่ังทานใหท้่านไดเ้ลอืกทานตาม
อัธยาศัยมากมาย อาหารที่แนะน าก็คือ ซาซมิ ิขา้วหนา้ปลาดบิ จนถงึหนา้ปลาย่าง ซึง่มีเมนูน่าทาน น่าสนใจ ราคา
ย่อมเยาวม์ากมาย 

 

 
 

 
จากนั้นน าท่านชม  ท าเนยีบรฐับาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเม
ริกาที่ใชอ้ฐิมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิที่ท ามาจากหมู่บา้นซโิรอชิแิละโทโยชร่ิา ตกึน้ีผ่านการใชง้าน มายาวนาน

กว่า 80 ปีแต่ความงดงามทีเ่ห็นนั้นไดรั้บการบูรณะซอ่มแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหมเ้มื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ดว้ยความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลอือยู่ไม่กี่แห่ง จึงไดรั้บการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมส าคัญของ
ชาตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512  
 

 
 

 
 

 
 
 
 



  

 
 
 

น าท่านผ่านชม หอนาฬิกาซปัโปโร 

เ ป็นหอนาฬิกาที่ เก่ าแก่และ เ ป็นอีก
สัญลักษณ์ที่ส าคัญของเมืองซัปโปโรอกี
แห่งหนึง่ สรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 เดมิที

เป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัย ฮอกไก
โด แต่ไดป้รับเปลีย่นสรา้งเป็นหอนาฬิกา
และมีระฆังตีบอกเวลาตัง้แต่ พ.ศ.2424 
จนถงึปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู่ 

และดว้ยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัป
โปโรมานานจึงไดรั้บการขึน้ทะเบียน ให ้
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญอกีแห่ง

หนึง่ของญีปุ่่น 
 

น าท่านผ่านชม สวนโอโดร ิสวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 
เมตร คนสว่นใหญ่ใชเ้วลามาพักผ่อนหย่อนใจ สวนโอโดรเิป็นทีรู่จั้กในฐานะสวนสาธารณะแต่ทีจ่รงิแลว้เป็นถนนโดย

ในปีค.ศ.1871 (ปีเมจิที่ 4) มีการสรา้งแนวกันไฟที่แยกใจกลางเมืองซัปโปโรออกเป็นฝ่ังเหนือใตซ้ึง่ต่อมาไดช้ือ่ว่า
ถนนชริเิบชแิละถูกเปลี่ยนชือ่ใหม่เป็นโอโดร ิสถานทีเ่ป็นทีพั่กผ่อนหย่อนใจแบบสบายๆ ในยามปกต ิและยังเป็นที่จัด
งานเทศกาลขึน้ชือ่ของฮอกไกโดอีกดว้ย  สามารถที่จะสนุกสนานเพลดิเพลนิไดต้ลอดทุกฤดูกาล ในฤดูใบไมผ้ลมิี
เทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอ้นมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและเบียร์การ์เดน้ ฤดูใบไมร่้วงมีเทศกาลออทั่มเฟสซึง่

รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดูหนาวมเีทศกาลหมิะซึง่พัฒนามาเป็นเทศกาลระดับโลก 
 

 
 

จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงทีม่ติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยร์วมแฟช่ันทันสมัยแหล่งรวมพลของสนิคา้แบ
รนด์เนมชือ่ดังจากทั่วโลกประกอบดว้ยแบรนด์ดังถงึ 128 แบรนด์ อาทเิช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo 
เพียบพรอ้มดว้ยสินคา้ส าหรับทุกคนตั ้งแต่สินคา้แฟช่ันหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินคา้ทั่วไป 
นอกจากน้ีภายในหา้ง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได ้650 ที่น่ัง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็น

พืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย  
ค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่  โรงแรม TOKYU EXCEL HOTEL SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนัระดบัเดยีวกนั 

 



  

 
 
 

วนัทีห่า้  สนามบนิชโิตเสะ - กรุงเทพฯ  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าทุกท่านเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

11.55 น. น าทุกท่านเหริฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ๊กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 621 บรกิารอาหาร
และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

18.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 
 

** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้ก่อนท าการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

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 กุมภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 

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



  

 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25 – 29 กุมภาพนัธ ์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 

** บรกิารน า้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์
ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเท่าน ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไม่ว่าดว้ยกรณี
ใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อน
การจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 

กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 
เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่
ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหตุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ

ดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. ส ิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่นได ้(เช่น เงนิสด บตัร
เครดติ) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 ค่าทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน
ประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายในการท าวซีา่เพิม่ ท่านละ 
1,700 บาท** 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  



  

 
 
 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอ
เจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการ
จองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงนิค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรื่องขอรับเงนิค่าบริการคืน โดย
แนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคืนเงนิค่าบรกิารดังน้ี 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเที่ยว 
เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อน
การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วม
เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสือ
เดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มไิดส้่งหนา้หนังสือเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจริงของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ี บริษัทจะค านึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่น
ใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กิดจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือ

เสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษี
เชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 



  

 
 
 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
3. ประเทศญีปุ่่น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเน้ือสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เน้ือสัตว ์ไสก้รอก
ฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่าน้ี หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราทีส่งูมาก 


