
1 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



2 
 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - เมอืงฮอกไกโด (ชโิตเสะ)                                                (-/-/-) 

 

20.30  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสาร

ระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ Air Asia X โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์

ใหค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

** ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี

โทษปรับและจับ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 

** ทา่นสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิโดยมนี ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอื

ขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หนา้ที่จะพจิารณาตามความ

เหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) กรณีตอ้งการซือ้น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดลงใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเพิม่ จ าเป็นตอ้งมคีา่จา่ยเพิม่เตมิ ** 

** สายการบนิ Air Asia X ใชเ้ครือ่งบนิ Airbus A330-300 (333) จ านวนทัง้หมด 377 ทีน่ั่ง แบง่เป็น 

12 ทีน่ั่งชัน้ธรุกจิพรเีมีย่มแฟลตเบด (Premium Flatbed) และทีน่ั่งมาตราฐาน (Economy) 365 ทีน่ั่ง 

ลักษณะแถวทีน่ั่งเป็น 3-4-3 ทัง้นี ้สายการบนิอาจปรับเปลีย่นรุ่นเครือ่งบนิไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สาย

การบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน 

และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้่านไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ กรณีตอ้งการอัพเกรดที่

น่ัง จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ตามรายละเอยีดทา้ยโปรแกรม ทัง้นีก้รณุาเช็คทีน่ั่งวา่งอกีครัง้ ** 

23.55  น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ 620 

** ส าหรับเทีย่วบนินี ้บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง 45 นาท ี** 

 

วนัที ่2 
เมอืงฮอกไกโด (ชโิตเสะ) - เมอืงซปัโปโร - โรงงานช็อกโกแลต อชิยิะ - เมอืงโอตาร ุ- คลอง

โอตาร ุ- ถนนคนเดนิ คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ - พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– รา้น 

Duty Free                                                                                                             (-/L/-)                                                     

 

08.40 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ น 

** ตามเวลาทอ้งถิน่ เร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกใน

การนัดหมายเวลา ** 

หลังทกุทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร (Sapporo) เป็นศูนยก์ลางของกิง่จังหวัดอชิกิะร ิในจังหวัดฮอกไก

โด ประเทศญีปุ่่ น เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะ และใหญเ่ป็นอันดับ 5 ของประเทศ และเป็นหนึง่ใน

เมอืงใหมท่ีส่ดุในญีปุ่่ น มปีระชากรประมาณ 2 ลา้นคน แตเ่มือ่ปี ค.ศ. 1857 (พ.ศ. 2400) มปีระชากรยคุ

บกุเบกิเพยีง 7 คน ในชว่งตน้ของยคุเมจ ิขณะนัน้เพิง่เริม่กอ่ตัง้เขตการปกครองฮอกไกโด และซัปโปโร

ถกูเลอืกเป็นศนูยก์ลางการจัดการและพัฒนา ตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญจากสหรัฐอเมรกิา ท าใหซ้ัป

โปโรถกูสรา้งขึน้บนพืน้ฐานแบบอเมรกิาเหนอื จงึมกีารสรา้งระบบถนนแบบสีเ่หลีย่มผนืผา้สวยงาม 

น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต อชิยิะ (Ichiya Chocolate Factory) เป็นโรงงานของ

บรษัิท อชิยิะ Ishiya บรษัิทช็อกโกแลตของทอ้งถิน่ ผลติภัณฑท์ี่ข ึน้ชือ่ของบรษัิท คอื คุก้กี ้Shiroi 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
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Koibio ของฝากที่นิยมของฮอกไกโด (คุก้กี้เนยสอดไสช้็อกโกแลตขาว) ภายในบรเิวณสวนสนุก

ประกอบดว้ย รา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร และพิพิธภัณฑ์โรงงานช็อกโกแลตพรอ้มจ าหน่าย

ช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบ ซึง่ผูเ้ขา้ชมสามารถสังเกตกระบวนการผลติคุก้กี ้หรอืเขา้ร่วมกจิกรรม

เวริค์ชอ้ปท าคุก้กีด้ว้ยตนเอง นอกจากนี้ยังมสีนาม Shiroi Koibito Park สนามฟตุบอลทีเ่คยเป็นสถานที่

แข่งขันฟุตบอลทอ้งถิน่ J-League อกีดว้ย และในช่วงหนา้หนาวนั้นที่โรงงานแห่งนี้จะมกีารเปิดไฟ 

Illumination ดว้ยตกึเป็นอาคารสไตลย์โุรปจงึท าใหบ้รรยากาศนัน้เหมอืนหลดุไปเดนิอยูใ่นเมอืงโรแมน

ตคิของยโุรปเลยก็วา่ได ้

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุ(Otaru) ซึง่ถอืเป็นเมอืงทา่ทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ รวมถงึการ

ตกแตง่ของบา้นเรอืนนัน้ สว่นใหญไ่ดถ้กูออกแบบเป็นสไตลต์ะวันตกเนื่องจากในอดตี เมอืงโอตารุไดรั้บ

อทิธพิลมาจากการท าการคา้ระหวา่งประเทศญีปุ่่ นและประเทศในแถบยโุรป ใหท้า่นเดนิชมความสวยงาม

ของเมอืงเลยีบ คลองโอตารุ (Otaru Canal) อันสวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุเป็นคลองที่

เกดิขึน้จากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1923 เพือ่เป็นเสน้ทางขนถ่ายสนิคา้จากเรอืใหญสู่โ่กดัง

ในเมอืง ภายหลังเลกิใชจ้งึถมคลองครึง่หนึง่เป็นถนนส าหรับนักท่องเทีย่วแทนโกดังตา่งๆ ซึง่เป็นอาคาร

อฐิสแีดงจงึกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง และไดป้รับปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลกึน่ันเอง 

อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมความสวยงามน่ารักของ ถนนคนเดนิ คลองโอตาร ุ(Walk Street of Otaru 

Canal) 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

   
 

น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ (Glass Museum) โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบ

ตา่งๆ จงึท าใหเ้ครือ่งแกว้ทีอ่อกมามรีปูแบบและสทีีแ่ตกตา่งกัน 

น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี(Music Box Museum) ซึง่มอีายุเกอืบรอ้ยปี ท่าน

สามารถชมกลอ่งดนตรใีนรูปแบบตา่งๆ สวยงามมากมายทีถู่กสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจุบัน อกีทัง้ยัง

สามารถเลอืกคดิแบบท ากลอ่งดนตรใีนสไตลข์องตัวเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรักได ้

อกีดว้ย 

พเิศษ !! น าทา่นชมดอกซากรุะบาน ณ อนุสรณ์สถานโทดา (Toda Memorial Park) ถูกสรา้ง

ขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกค่รู Toda นักวชิาการผเูป็นประธานสมาคมทีมุ่ง่เนน้ ปฏบิัตติามแบบพุทธศาสนา อกี

ทัง้บรเิวณนัน้ ยังใชเ้ป็นสสุานแบบตะวันตก ปัจจุบัน เป็นสวนสาธารณะ ภายในสวนมตีน้ซากุระและตน้

เชอรีท่ีน่ ามาปลกูไวเ้มือ่ถงึฤดใูบไมผ้ลดิอกซากรุะประมาณ 8,000 ตน้ จะออกดอกบานสะพร่ัง สวยงาม

เต็มพืน้ถนน ซึง่นับเป็นจุดชมซากรุะทีส่วยงามแหง่หนึ่งบนเกาะฮอกไกโด ใหท้่านไดถ้่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ

กันอยา่งเพลดิเพลนิ ** ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ ** 

น าท่านเดนิทางสู่ รา้นคา้ Duty Free ใหท้่านไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทเิช่น 

เครือ่งส าอางค ์โฟมลา้งหนา้ วติามนิตา่งๆ เซร่ัม คอลลาเจน ฯลฯ 
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 อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

ทีพ่กั        Karaksa Hotel , Sapporo หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัที ่3 เมอืงซปัโปโร – เมอืงฟูราโน – ฟารม์โทมติะ– เมอืงบเิอะ – สวนดอกไมช้กิไิชโนะโอกะ – บอ่

น า้สฟ้ีา – Patchwork Road -  เมอืงอาซฮิกิาวา่                                                   (B/L/D)                          

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

               น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฟูราโน (Furano) ตัง้อยู่ใจกลางภูมภิาคฮอกไกโด มภีูมทัิศน์แบบชนบทที่
งดงาม ในเดอืนกรกฎาคมเป็นชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุในการชมทุ่งดอกลาเวนเดอร ์และในชว่งฤดหูนาวเมอืง
แหง่นีจ้ะเปลีย่นเป็นทีน่ยิมส าหรับเลน่สกยีดินยิม 

 น าท่านเดนิทางสู ่ฟารม์โทมติะ (Tomita Farm) ฟาร์มชือ่ดังแห่งเมอืงฟุราโน (Furano) ตัง้อยู่ที ่
Hokusei Nakafurano-cho ซึง่อยูท่างเหนือของเมอืงฟรุาโน ภมูภิาคฮอกไกโด (Hokkaido) มผีูค้นไป
เยีย่มเยอืนมากมายในชว่งฤดรูอ้นของทกุปี  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบเิอะ (Biei) เป็นเมอืงเล็กๆ ลอ้มรอบดว้ยภมูทัิศน์ทีง่ดงามของภเูขาและทุ่งนา

อันกวา้งใหญ ่ทา่นจะไดช้มววิทวิทัศน ์และ ทุง่ดอกไมม้ากมายสวยงาม 

น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม ้ชกิไิซ โนะ โอกะ (Shikisai No Oka) หรอืแปลวา่เนนิสีฤ่ดู มี

สญัลักษณ์เป็นตุก๊ตาฟางดา้นหนา้ ไดแ้กเ่จา้โรลคงุ กับ โรลจัง อกีหนึง่สถานทีช่มดอกไมย้อดฮติบนเชงิ

เขาของเมือง ที่นี่ไดรั้บค าชมจากคนญี่ปุ่ นว่าเป็นทุ่งดอกไมห้ลากสี มีดอกไมห้ลากหลายสายพันธุ์

จัดเรยีงสลับสกีันอยา่งสวยงาม และดไูดต้ลอดทกุฤดกูาล 

น าท่านไปยัง บอ่น า้สฟ้ีา (Blue Pond) บอ่น ้าสฟ้ีาแหง่เมอืงบเิอ เพิง่จะเกดิขึน้จากการกัน้เขือ่นเพือ่
ป้องกันไมใ่หโ้คลนภเูขาไฟทีเ่กดิจากการปะทุของภเูขาไฟ Tokachi เมือ่ปี ค.ศ. 1988 ไหลเขา้สูเ่มอืง
เอกลักษณ์ทีส่ าคัญของบ่อน ้าทีน่ี่ คอื กน้บ่อน ้าจะมแีร่ธาตุทีเ่กดิจากโคลนภูเขาไฟท าใหน้ ้ามสีฟ้ีาหรอื
เขยีวมรกตสดใส ท่ามกลางตอไมท้ีโ่ผล่ออกมาจากพืน้ผวิน ้าเป็นความงามทีม่มีนตเ์สน่หไ์ปอกีแบบน า
ทุกท่านแวะถ่ายรูป Patchwork Road ตัง้อยู่ทางทศิตวันตกเฉียงเหนือของใจกลางเมอืงบเิอะ มี
บรรยากาศแบบชนบท เป็นพืน้ทีท่ีส่วยงามตลอดทัง้ปี โดยเฉพาะชว่งฤดรูอ้น มคีวามเขยีวขจขีองตน้ไม ้
ฤดใูบไมร้ว่ง ใบไมก็้จะมสีสีนัสวยงาม และฤดหูนาว ก็จะมหีมิะหนาๆปกคลมุอยูท่ั่วพืน้ที ่
นอกจากนี้ยังมจีุดทีน่่าสนใจ คอื หอชมววิโฮกเุซ(Hokusei Hill Observatory) โครงสรา้งอาคารเป็น
แบบปิรามดิ สามารถมองเห็นทุ่งหญา้ของเมอืงบเิอะ และเนนิเขาซเีรบุ(Zerebu Hill) ที่เต็มไปดว้ย
ดอกไม ้นักทอ่งเทีย่วสามารถเดนิ หรอืน่ังรถเพือ่ชมความสวยงามของววิทุง่ดอกไมก็้ได ้
จากนัน้ท าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาซฮิกิาวา่ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนบูฟุเฟ่  

ทีพ่กั        Smile Hotel , Asahikawa หรอืเทยีบเทา่   
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วนัที ่4 เมอืงซปัโปโร – มติซุย เอาทเ์ล็ท -พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร - ท าเนยีบรฐับาลเกา่ - หอนาฬกิา

ซปัโปโร – ยา่นเกา่ทานกุโิคจ ิ                                                                               (B/-/D) 

 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร (Sapporo) เป็นศูนยก์ลางของกิง่จังหวัดอชิกิะร ิในจังหวัดฮอกไก
โด ประเทศญีปุ่่ น เป็นศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะ และใหญเ่ป็นอันดับ 5 ของประเทศ และเป็นหนึง่ใน
เมอืงใหมท่ีส่ดุในญีปุ่่ น มปีระชากรประมาณ 2 ลา้นคน แตเ่มือ่ปี ค.ศ. 1857 (พ.ศ. 2400) มปีระชากรยคุ
บกุเบกิเพยีง 7 คน ในชว่งตน้ของยคุเมจ ิขณะนัน้เพิง่เริม่กอ่ตัง้เขตการปกครองฮอกไกโด และซัปโปโร
ถกูเลอืกเป็นศนูยก์ลางการจัดการและพัฒนา ตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญจากสหรัฐอเมรกิา ท าใหซ้ัป
โปโรถูกสรา้งขึน้บนพื้นฐานแบบอเมรกิาเหนือ จงึมกีารสรา้งระบบถนนแบบสีเ่หลีย่มผนืผา้สวยงามน า
ท่านเดนิทางสู่ มติซุย เอาทเ์ล็ท (Mitsui Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญีปุ่นที่
รวบรวมของแบรนดเ์นมชัน้น าราคาพเิศษ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการเลอืกซือ้สนิคา้ชือ่ดังมากม 

กลางวนั   อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร(Sapporo Beer Museum) เปิดเมือ่ปี 1987 ในสมัยเม
จเิคยเป็นโรงกลั่น ภายในพพิธิภัณฑจ์ะแนะน าประวัตขิองเบยีรใ์นญีปุ่่ น และกระบวนการขัน้ตอนการผลติ
เบยีร ์ฮอกไกโดเป็นแหลง่ผลติเบยีรค์รัง้แรกของประเทศญีปุ่่ น เมอืงซัปโปโรจงึเป็นแหลง่ผลติทีเ่กา่แก่
ทีสุ่ด และเป็นยีห่อ้ที่นิยมที่สุดในประเทศ ซึง่มกีารกลั่นเบยีร์ตัง้แต่ ปี 1877 มาจนถงึปัจจุบัน และยัง
สง่ออกไปท่ัวโลกอกีดว้ย 
น าท่านเดนิทางสู ่ ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) เริม่
กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์โีอบาร็อคอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิทีท่ า
มาจากหมูบ่า้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ตกึนี้ผา่นการใชง้าน มายาวนานกวา่ 80 ปีแตค่วามงดงามทีเ่ห็นนัน้
ไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหมเ้มื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ดว้ยความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลอือยู่ไม่กีแ่ห่ง จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมส าคัญของ
ชาตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512  
น าท่านเดนิทางสู ่หอนาฬกิาซปัโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แกม่ากและ
เป็นอกีสญัลักษณ์ทีส่ าคัญของเมอืงซปัโปโรอกีแหง่หนึง่ สรา้งตัง้แตปี่ พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงาน
ของมหาวทิยาลัย ฮอกไกโด แต่ไดป้รับเปลีย่นสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆังตบีอกเวลาตัง้แต่ พ.ศ.
2424 จนถงึปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเกา่แกท่ีอ่ยูคู่ก่ับเมอืงซัปโปโรมานานจงึ
ไดรั้บการขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น   
น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นเกา่ ทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji Old Town) เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนน

คนเดนิที ่มหีลังคามงุบังแดดบังฝนและหมิะ มคีวามยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้เรยีงรายอยูก่วา่ 200 

รา้นคา้ตัง้ขวางในแนวตะวนัออก-ตะวนัตกอยูร่ะหวา่งสถาน ีSubway Odori และ Susukin 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมน ูบฟุเฟ่ตช์าบ ู   

ทีพ่กั        Karaksa Hotel , Sapporo หรอืเทยีบเทา่   

   
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
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วนัที ่5 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั โดยมไีกดค์อยแนะน าการเดนิทาง                                 (B/-/-) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั โดยมหีัวหนา้ทัวรค์อยใหค้ าแนะน าก่อนการเดนิทาง ** ทัง้นี้ ทานควร

เตรียมความพรอ้ม วางแผนการเดินทางมาเบื้องตน้ก่อน เพื่อไม่ใหเ้ป็นการเสียเวลาการเดินทาง

ทอ่งเทีย่วของทา่นเอง ** 

- อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR Tower) เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซัปโปโร ตัง้อยูต่ดิกับสถานีเจอาร ์ซัปโป

โร เป็นทัง้หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศนูยอ์าหาร มรีา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้ง

ดจิติอล , เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส ์ , รา้น100 เยน , รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชั่นวัยรุ่น , 

รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอางอาคาร JR TOWER มจีุดชมววิตัง้อยูท่ีช่ัน้ 38 

เรยีกวา่ T38 (Tower Three Eight) ทีร่ะดับความสงู 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศน์เหนือเมอืงซัปโปโร

ไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวันกลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยู่กลางสวน

โอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุม่ตกึ ยา่นซซูกูโินะ สอ่งสวา่งทีจุ่ดกลางเมอืงตดิ ๆ กันมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 

10 เป็นศนูยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียูป่ระมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่นซซูกูโิน่ 

(ไมร่วมตั๋วขึน้ จดุชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน)  

- ตลาดปลานโิจ (Niji Fish Market) ตลาดอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงซัปโปโร ตลาดปลา

แห่งนี้ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี้รูจั้กกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมอืงซัปโปโร” 

เพราะสตัวท์ะเลทีจั่บไดส้ว่นใหญจ่ะหาไดจ้ากทะเลแถบนี้ทัง้ส ิน้ ซึง่จะมคีวามสดมากเหมอืนไปเดนิซือ้ที ่

ทา่เรอืเลยทเีดยีว ลกูคา้สว่นใหญจ่ะมทัีง้นักท่องเทีย่วในประเทศและตา่งประเทศรวมถงึชาวบา้นเขา้ มา

จับจา่ยใชส้อยกันเสมอ ทีน่ีย่ังขึน้ชือ่เรือ่ง ไขห่อยเมน่และไขป่ลาแซลมอน 

- ยา่นซูซูกโินะ (Susukino) ตัง้อยูใ่นบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ เมอืงซัปโปโร โดย

อยูถั่ดลงมาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็นย่านทีค่กึคักและมชีวีติชวีา

ทีส่ดุของซปัโปโร โดยเฉพาะในยามค า่คนืทีม่กีารเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีนัตา่งๆ บนตกึทีต่ัง้อยูใ่น

ยา่นแห่งนี้ นอกจากนัน้ยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรตี่างๆ 

ทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา่ 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไมแ่ปลกที่

นักทอ่งเทีย่วจะนยิมมา ณ สถานทีแ่หง่นี 

อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

ทีพ่กั        Karaksa Hotel, Sapporo หรอืเทยีบเทา่   
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วนัที ่6 เมอืงฮอกไกโด (ชโิตเสะ) - กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                   (B/-/-) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง 

ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ น 

09.55  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air 

Asia X เทีย่วบนิที ่XJ 621 ** ส าหรับเทีย่วบนินี้ บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิ

โดยประมาณ 6 ชัว่โมง 45 นาท ี** 

15.10  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความ

ประทับใจ 

 

   
 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา หอ้งละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิ

อตัรา  

ทา่นละ 

เดอืน มถินุายน ราคาเดยีว 29,888 บาท 

4-9 มถินุายน 61 29,888 29,888 29,888 7,500 19,900 

11-16 มถินุายน 61 29,888 29,888 29,888 7,500 19,900 

18-23 มถินุายน 61 29,888 29,888 29,888 7,500 19,900 

 
** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ตามธรรมเนยีม 1,500 

บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

(Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** (ไมม่ที ีน่ ัง่บน

เครือ่งบนิ) 
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** ทางบรษิทัไมม่นีโยบายเรยีกเก็บเงนิประกนัใดๆท ัง้ส ิน้กอ่นออกเดนิทางทีส่นามบนิ ** 

 

** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศญีปุ่่ น ไม่

จ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 15 วนั ตอ่คร ัง้ **  

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอื

เดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. 

หรอื (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

** กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา คร ู ธุรกจิขาย

ตรงเครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดงูาน กรณุาตดิตอ่

แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าราคาใหใ้หมท่กุคร ัง้ ** 

 
** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ใหบ้รกิารเฉพาะผูเ้ดนิทาง ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ** 

 
** ประกาศส าคญัจากสายการบนิ กรณีลกูคา้ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง 

ท าใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตวักลบัประเทศไทย ในสว่นนีอ้าจจ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยในการเปลีย่นแปลงบตัร

โดยสาร (ต ัว๋) เทีย่วบนิขากลบั รวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆ รวมไปถงึคา่ปรบัทีท่างประเทศปลายทาง เรยีกเก็บ

เพิม่ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ลกูคา้ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในสว่นนีเ้อง

ท ัง้หมด ** 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษี

สนามบนิและคา่ภาษีน ้ามันทกุแหง่ กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไมว่า่เทีย่ว

ใด เทีย่วหนึง่ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้่ายการจองทัวรแ์บบ ไมใ่ชต่ั๋วเครือ่งบนิ 

ตามทีต่ามทีต่ารางอัตราคา่บรกิารระบ ุ

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมนี า้หนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืข ึน้เครือ่งบนิได้

น า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ ากัดจ านวนชิน้ แตทั่ง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ท่าน (ตาม

เงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การ

แข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดย

ค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
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 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกันสงูสดุท่านละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพื่อคุง้ครองสุขภาพ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณี

พเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี ค่า

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท  ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ 

ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให ้

มากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

สายการบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

× คา่ธรรมเนียมการขอวซีา่ท่องเทีย่ว กรณีทีส่ถานทูตแจง้ใหย้ืน่ขอวซีา่แบบกระทันหันก่อนเดนิทางตามจรงิ 

ประเทศญีปุ่่ น อนุญาตใหท้่านทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีัตถุประสงค์เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้

เพือ่การทอ่งเทีย่ว ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านักไดไ้มเ่กนิ 90 วนั ตอ่ครัง้ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอพัเกรดทีน่ ัง่ 

ทีน่ ัง่ช ัน้ธุรกจิพรเีม ีย่มแฟลตเบด  

(Premium Flatbed) 

ทีน่ ัง่ ฮอต ซที 

(Hot Seat) 

ทีน่ ัง่ มาตราฐาน 

(Economy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ทีน่ั่งสดุพเิศษขนาดทีน่ั่งกวา้ง 19 

นิว้ ทีม่คีวามหา่งระหวา่งแถว 59 นิว้ 

และสามารถปรับเอนราบไดม้าก

เทา่ทีค่ณุตอ้งการ พรอ้มดว้ย

อปุกรณ์อืน่ๆ ทีใ่หค้ณุเดนิทางได ้

อยา่งสะดวกสบายเต็มที ่

พรอ้มรับบรกิารเสรมิ มากมายเมือ่

เลอืกทีน่ั่งพรเีมีย่มแฟลตเบดใน

เทีย่วบนิของแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้ง 22 นิว้ คณุ

จงึมพีืน้ทีย่ดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่

นอกจากนี ้คณุยังไดส้ทิธิข์ ึน้เครือ่ง

กอ่นใครอกีดว้ย 

ตอ้งการเดนิทางดว้ยความเงยีบสงบ

ใชไ่หม 

อยา่ลมืจองทีน่ั่ง Hot Seat บรเิวณ

โซนปลอดเสยีงลว่งหนา้ 

ใหค้ณุสะดวกสบายตลอดการ

เดนิทางยิง่กวา่ ดว้ยทีน่ั่งเบาะหนัง

ทีม่คีวามกวา้งขนาด 16 นิว้และมี

ความหา่งระหวา่งแถว 31 นิว้ 

ทีน่ั่งมาตรฐานมใีหบ้รกิารในบรเิวณ

โซนปลอดเสยีงเชน่กัน 
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เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

- กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมัดจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 10,000 

บาท หลังจากสง่เอกสารยนืยันการจอง 1 วัน ตัวอย่างเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิในวันถัดไป ก่อน

เวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทัินท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และ

หากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพีเรียดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึว่า 

กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนือ่งจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษ

จ านวนจ ากัด  

- กรุณาช าระค่าทัวร์สว่นทีเ่หลอือย่างนอ้ย 20 วัน ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่

บรษัิทก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมัด

จ าใหท้า่นใดไมว่า่สว่นในสว่นหนึง่ก็ตาม 

- กรณีลกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วัน ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระ

แลว้ 

 ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแลว้

ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการ

น าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืค่าทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ เชน่ 

สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 
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- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน 

ก่อนออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับช่วงพเีรียดวันที่เดนิทาง 

และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่าย

การด าเนนิการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่า

กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง  
- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขี ึน้ต ่า อย่างนอ้ย 25 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่

สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท

ยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพีเรียดวันอืน่ต่อไป โดยทาง

บรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่า่นตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและ

เวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ ส ิง่

ส าคัญ ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชั่วโมง โดยในสว่นนี้หากเกดิ

ความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้ส ิน้   

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ 

อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิ

เพือ่จัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณีมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิ

ทีเ่กดิขึน้กับผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากช าระ

เงนิกรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอ้ยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการ

รับผดิชอบไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ หากท่านไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิท

เพือ่ใชใ้นการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตัวการ

เดนิทางใหท้า่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

- อัตราทัวรน์ี ้เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน 

ไป หรอื กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ที่ไม่รูจั้กกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน 

จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลับ  
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- ส าหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ท่าน อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี 

ขน้อยูก่ับโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพักวา่มหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรอื (Triple Room) หรอืไม ่กรณีไมม่ ีท่าน

จ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลับ 

- การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนยีมปฏบิัตสิ าหรับนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปตา่งประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวัง

สนิน ้าใจเล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมค่าใชจ้่ายในสว่นนี้เพือ่มอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตาม

ความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานที่

ท่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมี

สถานทีท่อ่งเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื 

ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กันแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท า

ใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ 

เหตกุารทางการเมอืง การลา่ชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดย

สว่นนี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทาง

บรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ 

ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรือ สว่นใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่

ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็

ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทาง

บรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีที่ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มีหนา้ใดหนา้หนึ่ง

หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่

กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่าน

เดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา 

ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับ

ใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลง

ขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไมแ่ (ตั๋วเครือ่งบนิ) ท่าน

สามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่น

ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

- เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการ

บนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรม

แตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 

3 ทา่น (Triple) จะแตกตา่งกัน บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กัน (ไมต่ดิกันเสมอไป) 



15 
 

- กรณทีีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

- มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆทัง้ส ิน้แทนบรษัิทผูจั้ด นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ 

, การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณี

ใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและ

จ าเป็นตอ้งสง่มายังจดุหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม ทาง

บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้ ** 

ค าแนะน าเพิม่เตมิ เกีย่วกบั มาตราการการยกเวน้การขอวซีา่ 

จากมาตราการ การยกเวน้การขอวีซ่าเขา้  ประเทศญี่ปุ่ น  ส าหรับผูท้ี่ถือหนังสือเดินทางไทย                                                                                                                                                                                                                                                                    

ทีม่คีวามประสงคเ์พือ่เดนิทางไปเพือ่ท่องเทีย่วในระยะสัน้ไม่เกนิ 15 วัน ท่านจงึควรเตรยีมเอกสารเพือ่ยืน่

ส าหรับขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิารเขา้ประเทศ เบื้องตน้ ดังต่อไปนี ้ 

1. หลักฐานการท างาน เชน่ บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายรับรองการท างานภาษาอังกฤษ (กรณีเดนิทาง

คนเดยีว) 

2. หากเป็นหนังสอืเดนิทางใหม ่ควรน าหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ตดิตัวไปดว้ย 

3. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นจะเดนิทางไปประเทศเกาหลใีตเ้พือ่ทอ่งเทีย่วจรงิๆ และจะตอ้งกลับมาปฏบิัตงิานทีป่ระเทศ

ไทยแน่นอน เชน่ หนังสอืรับรองการท างาน บัตรพนักงาน เป็นตน้ 

4. หลักฐานการเงนิ ในระหวา่งการท่องเทีย่วประเทศในต่างประเทศ ควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ 

600 เหรยีญสหรัฐ (USD) หรอื ประมาณ 20,000 บาท ส าหรับการเดนิทาง 5-6 วัน (กรณีไมม่บีัตรเครดติ

การด์) หากมบีัตรเครดติการ์ด เชน่ Visa Card , American Express , Dinners Club หรอื Master Card 

ควรน าตดิตัวไปดว้ย หรือสิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ระหว่างพ านักใน

ตา่งประเทศได ้ 

5. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยังอยูใ่นระหวา่งการศกึษา หรอืบัตรนักศกึษา และควรเดนิทางกับผูป้กครองที่

มนีามสกลุเดยีวกันจะดทีีส่ดุ  

6. กรณีผูเ้ยาว์ อายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางกับบุคคลอื่น (คนละนามสกุล) หรือ เดินทางไปกับบุคคลอื่น 

จ าเป็นตอ้งถอื หนังสอืยนิยอมใหผู้เ้ยาวเ์ดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตทอ้งถิน่ทีอ่ยูอ่าศัย 

โดยมผีูป้กครอง (นามสกลุเดยีวกัน) ลงนามยนิยอมตอ่หนา้พนักงานเจา้หนา้ที ่พรอ้มตราประทับ (ฉบับจรงิ) 

7. ควรแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ มดิชดิ ลักษณะเหมอืนนักทอ่งเทีย่วท่ัวไป ไมค่วรสวมรองเทา้แตะ 
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8. ตั๋วเครื่องบินขาไป และ กลับ (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมใหทุ้กท่านในซองเอกสาร ณ วันเดินทาง) 

9. ชื่อ ที่อยู่ (โรงแรม) และหมายเลขตดิต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศต่างประเทศ (ทางบริษัทฯ 

จัดเตรยีมใหท้กุทา่นในซองเอกสาร ณ วนัเดนิทาง) 

10. โปรแกรมการท่องเทีย่ว และ สถานทีท่่องเทีย่วส าคัญ ผูเ้ดนิทางควรทราบขอ้มูลเบือ้งตน้เพราะเจา้หนา้ที่

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงอาจสุม่ถามขอ้มลูได ้

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 
 

 
 

 


