
 
 
 
 

 
 

วันแรก  สนามบินดอนเมือง  
 

23.50 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการ
บิน NOK SCOOT เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 

วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ 

04.00 น. เหิรฟ้าสู่เมืองซัปโปโร ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเที่ยวบินที่  XW146 ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่ มบน
เคร่ืองสายการบิน NOK SCOOT ใช้เคร่ือง Boeing 777-200 จ านวน 415 ที่ น่ังจัดที่ น่ังแบบ 3-4-3 ค่า
ทัวร์ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง สั่ งซือ้บนเคร่ืองเท่านัน้(น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซือ้
น า้หนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 



 
 

12.15 น.   เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางสู ่เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าส าคญัส าหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมืองตัง้อยู่บนที่ลาด
ต ่าของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดหูนาวที่มีชื่อเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 
1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงราย
อยู่ ไฮไลท์!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนีส้ร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึน้จากการถมทะเล เพื่อ
ใช้ส าหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดงั แต่ภายหลงัได้เลิกใช้และมีการถมคลองคร่ึงหนึ่งเพื่อ
ท าถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีคร่ึงหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็น
ทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร น าท่านเดินชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ
เป็น!!!ไฮไลท์ หนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญ่ีปุ่ น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่
สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์เมือง นอกจากนีด้้านหน้าพิพิธภัณฑ์ยังมี 
“นาฬิกาไอน า้โบราณ” สไตล์อังกฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านัน้ ซึ่งเป็นของที่ระลึกที่เมือง 
Vancouver มอบให้แก่เมือง Otaru นาฬิกานีจ้ะพ่นไอน า้ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึน้ทุกๆ 15 นาที 
เหมือนกบันาฬิกาไอน า้อีกเรือนหน่ึงท่ีประเทศแคนนาดา ถ้ามาฮอกไกโดแล้วไม่มาชม ต้องไปชมที่แคนนาดา
กนันะจ๊ะอิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ เลือกชมสินค้ามากมาย กบัถนนซาไกมาชิ  โดยด้านขวามือก็ต้องสะดุดตา 
สะดดุใจ ไปกบัความน่ารักของเจ้าแมวน้อยคิตตี ้ที่ท้าทายรอให้ทกุๆท่านเข้าไปเยี่ยมชม ผ่านมาแล้วจะผ่านเลย
ไปได้อย่างไรกนั แวะชมกนัสกัหน่อยสิค่ะ เมื่อเข้าไปในร้านทุกท่านสามารถเลือกแก้วเป็นลวดลายตามใจชอบ
แต่ละท่านได้เลยนะจ๊ะ ซึ่งข้างหลังแก้วจะมีการสกรีนค าว่า otaru ติดไว้ด้วยนะคะ ซึ่งแก้วก็จะมีมากมาย
หลากหลายแบบให้เลือก ราคาก็จะแตกต่างกันออกไป เมื่อซือ้แก้วพร้อมเคร่ืองด่ืมเรียบร้อยแล้วสามารถเติม
เคร่ืองด่ืมฟรีได้อีกรอบด้วยนะคะ เลือกเคร่ืองด่ืมเรียบร้อยแล้ว เชิญเลือกที่นัง่ตามอธัยาศยัที่บริเวณชัน้สองได้
เลยจ้า หรือถ้าใครไม่อยากนัง่บริเวณชัน้หนึ่งจะเป็นโซนขายของที่ระลึก หรือจะสนุกสนานไปกบัการหมุนตู้กา
ชาปองเสี่ยงทายหาของฝากไปฝากคนที่คณุรักก็ตามแต่สะดวกเลยค่ะ ออกจากร้านคาเฟ่คิตตีไ้ม่ทนัไร ก็จะเจอ
ร้านถดัมาที่เรียกกนัว่า มาฮอกไกโด ทัง้ทีต้องไม่พลาด LETAO กนันะจ๊ะ เป็นค่าเฟ่ให้น่ังทานและสามารถ
สั่ งกลับได้  ซึ่งบางวนัอาจจะต้องรอคิวกนัสกันิดนึง  สิ่งต้องห้ามก็คือ ห้ามพลาดที่จะลิม้รส และห้ามพลาดที่
จะหิว้กลับมาเป็นของฝากบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งโดยเด็ดขาด LETAO ที่ควรค่าแก่การทานคือชีสเค้กนั่นเอง 
สมัผสัลิน้ที่นุ่มละมนุ กลิ่นหอมหวาน ให้รสชาติหวานพอดี ลิม้รสพร้อมกบัจิบชาและชมบรรยากาศสุดแสนโร
แมนติก ไม่มีอะไรจะฟินไปยิ่งกว่านีแ้ล้วววว  มากันที่ร้านแนะน าร้านสุดท้ายกันค่ะ ร้านนีก้็คือ คาเฟ่สนูปป้ี 
เอาใจคนรักสนูปป้ี ซึง่จดุเด่นของร้านนีก้็คือไอศกรีมนัน่เองค่ะ ซึง่มีหลากหลายรสชาติให้เลือกชิม เป็นซอฟท์
ครีมเนือ้นุ่มละมนุ ภายในร้านแบ่งเป็นสองชัน้ ซึง่ชัน้ที่สองจะเป็นโซนร้านอาหาร การตกแต่งร้านก็ไม่พลาดที่จะ
ตกแต่งไปด้วยสนูปปีท้ัง้ร้านแน่นอนค่ะ นอกจากอาหาร ของหวาน เคร่ืองด่ืมแล้ว ทางร้านยังจ าหน่ายของที่
ระลกึเก่ียวกบัสนปูปีเ้พื่อเอาใจคนรักสนูปปีก้นัด้วยค่ะ มใีห้ท่านได้เลือกซือ้อย่างมากมาย 

 



ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
พักที่ โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 

วันท่ีสาม หมู่บ้านราเม็ง - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - บ่อน า้สีฟ้า - เทศกาลน า้แข็งโซอุนเคียว 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู ่RAMEN VILLAGE หรือ หมู่บ้านราเมน ”หมู่บ้านชื่อดงัของเกาะฮอกไกโด นบัย้อนหลงัไป
ตัง้แต่สมยัต้นโชวะ ซึง่ช่วงเวลานัน้เป็นช่วงเวลาที่ถือก าเนิดราเมนขึน้ ณ เมืองซปัโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่
หลากหลายชนิดของประเทศจีนเข้าด้วยกัน และต่อมาหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ได้เสร็จสิน้ลงราเมนของเมือง
อาซาฮิกาว่า ก็ได้ถือก าเนิดขึน้จากความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกนั อาทิเช่น วิธีการคงความร้อนของน า้
ซุปให้อยู่ได้นานขึน้โดยเคลือบผิวน า้ซุปด้วยน า้มนัหม ูหรือจะเป็นน า้ซุปซีอ๊ิวที่เค่ียวจากกระดกูหมแูละน า้สต๊อค
ซีฟู้ด ปลาซาร์ดีนแห้ง หรือ “นิโบะชิ” และเส้นบะหมี่ที่มีส่วนผสมของน า้น้อยกว่าปกติและด้วยความโด่งดงัและ
มีเอกลกัษณ์ของราเมน เมืองอาซาฮิกาว่าแห่งนีเ้ป็นที่ชื่นชอบของชาวญ่ีปุ่ น 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (คืนเงินท่านละ 1,000 เยน) ซึ่งในหมู่บ้านราเมนนีม้ีร้านบริการ
ให้ท่านอย่างมากมายและหลากหลายเมนู อิสระให้ท่านเลือกทานราเมนตามสไตล์ของท่านซึ่งแต่ละ
ร้านจะมีเมนูและรสชาติท่ีแตกต่างกันออกไป แต่ท่ีเหมือนกันทุกร้านนัน้คือความเข้มข้นของน า้ซุป
และเส้นท่ีเหนียวนุ่มแบบฉบับต้นต ารับญี่ปุ่ นอย่างแน่นอน 
น าท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิกาว่า น าท่านชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในญ่ีปุ่ น 
ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้ เข้าชมความน่ารักของสตัว์ต่างๆ ที่ไม่ได้ถูกกกัขงัในกรงแบบที่ท่านเคยเห็นในสวนสตัว์ทัว่ ๆ 
ไปถึงกว่าปีละ 3 ล้านคนจากทัว่โลก โดยสวนสตัว์แห่งนีไ้ด้มีแนวความคิดที่ว่า สตัว์ต่างๆ ควรที่จะอาศยัอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์นัน้ๆ จึงท าให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่
แท้จริงของสตัว์แต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขัว้โลก นกเพนกวินสายพนัธุ์ต่างๆ รวมถึงครอบครัวลิงอลุงัอุ
ตงัแสนรู้  ไฮไลท์!!! ทุกท่านจะได้เพลิดเพลินกบัขบวนพาเหรดนกเพนกวิน  ซึ่งทางสวนสตัว์จะให้นกัท่องเที่ยว
ตัง้แถวสองข้างถนนเพื่อรอรับดาราตวัน้อยออกมาเดินโชว์ตวักนั จดุเร่ิมต้นของ เพนกวิน พาเหรด ที่สวนสตัว์นีก้็
คือ พฤติกรรมทางธรรมชาติของเพนกวินที่จะออกเดินไปยงัทะเล เพื่อไปหาอาหารเป็นหมู่ ทางสวนสตัว์จึงน า
พฤติกรรมนี ้บวกกับ ความต้องการที่อยากให้เพนกวินได้ออกก าลงักายในฤดูหนาว มารวมกัน และกลายมา
เป็นพาเหรดน่ารักๆ  หมายเหตุ : เน่ืองจาก สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. – 
01 ม.ค. 2563 บริษัทขอสงวนสิทธิ์  น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์หิมะ ซึ่ง พิพิธภัณฑ์นีเ้ป็นรูปแบบใน
สไตล์ Byzantine ที่เมืองอะซะฮิกาว่า บนเกาะฮอกไกโด โดยพิพิธภัณฑ์นีถู้กออกแบบโดยใช้คอนเซ็ป 
“หมิะ” น าท่านชม บ่อน า้สีฟ้า หรือ BLUE POND บ่อน า้สีฟ้าที่เกิดจากความบงัเอิญที่เกิดจากการสร้างเข่ือน
เพื่อไม่ให้โคลนภเูขาไฟที่เกดิจากการปะทุของภเูขาไฟ Tokachi เมื่อปี ค.ศ.1988 ไหลเข้าสูเ่มือง โดยที่ก้นบ่อน า้
แห่งนีจ้ะมีแร่ธาตทุี่เกิดจากโคลนภูเขาไฟท าให้มีสีฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส และมีกิ่งไม้ที่โผล่ออกมาจากพืน้ผิว
น า้ ท าให้มีความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทัง้สีของบ่อน า้แห่งนีจ้ะมีความสวยงามแตกต่างไปตามแต่ละ
ฤดูกาลอีกด้วย   จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโซอุนเคียว เป็นหมู่บ้านออนเซน ขนาดเล็กที่อยู่ท่ามกลาง
ขนุเขาแห่งอทุยานแห่งชาติไดเซ็ทสซึงั ฝ่ังยอดเขาคโุรดาเกะ หรือเรียกง่ายๆ คือเป็นหมู่บ้านที่อยู่บริเวณตีนเขาคุ
โรดาเกะพอดี หลงัจากเข้าสู่ที่พกัแล้วท่านสามารถเดินชมเทศกาลในช่วงฤดูหนาวซึ่งจัดขึน้ระหว่างวันที่ 23 
มกราคม – 15 มีนาคม 2563 ซึง่เป็นงานเทศกาลน า้แข็ง ที่มีการจดัแสงสีอย่างสวยงาม ภายในงานจะตกแต่ง
ไปด้วยประติมากรรมธรรมชาติของน า้แข็งขนาดใหญ่ "เทศกาลโซอุนเคียวออนเซ็น เฮียวบะกุ" หรือเทศกาล



น า้แข็งประจ าแหล่งน า้พรุ้อนโซอนุเคียวคือเทศกาลน า้แข็งชัน้น าของฮอกไกโด บนพืน้ที่กว้าง 10,000 ตร.ม. ซึง่
ท่านจะได้พบประติมากรรมและสถาปัตยกรรมจากน า้แข็งขนาดเล็กใหญ่กว่า 30 ชิน้ตัง้เรียงราย และในช่วง
กลางคืน น า้แข็งเหลา่นีจ้ะสะท้อนแสงไฟสีรุ้งราวกบัโลกแห่งจินตนาการ 

ที่พัก   โรงแรม SOUNKYO MOUNT VIEW หรือระดับเทียบเท่า 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น า้แร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น า้แร่แล้ว  จะท าให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหติดีขึน้ 

 

วันท่ีสี่ ลานกิจกรรมหิมะ - อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ -  ตลาดปลาฮอกไกโดโจ
ไก  - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ดิวตีฟ้รี – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางเข้าสู่ ลานกิจกรรมหิมะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบั กิจกรรมหิมะให้เล่น เช่น สโนว์โมบิล และส
โนสเลด หรือจะเลือกเลน่ผาดโผนในสไตล์ท่านเอง (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเคร่ืองเล่น ประมาณ 5,000-
15,000 เยน) ** ทัง้นีก้ารเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนัน้ ขึน้กับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนา
ของหิมะ ณ เวลานัน้* จากนัน้น าท่านชม อุทยานโมอาย ที่ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชื่อดังของ
โลก ก่อสร้างตัง้แต่ ค.ศ. 1982 ไอเดียคล้ายวฒันธรรมจากโมอายและอียิปต์ ออกแบบรูปร่างตั ง้ให้อยู่ในภูเขา
ของดอกลาเวนเดอร์ พระพทุธรูปเป็นแนวคิดโครงสร้างจากการเรียงล าดบัของจิตวิญญาณ องค์พระมีชื่อว่า อะ
ตามะ ไดบุตสึ เปิดให้เข้าชมอย่างเป็น ทางการ เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2559 ที่ผ่านมา อุทยานโมอาย มีพืน้ที่
ประมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุ่มของที่บรรจุอฐิัและรองรับได้ 70,000 กลุ่ม (ชาวญ่ีปุ่ นไม่มีการ
ฝังศพ ใช้การเผา และจะซือ้ที่ดินใว้เก็บ"อฐิั"เก็บแบบทัง้ตระกลูรวมไว้) โมอายแห่งญ่ีปุ่ น เป็นชื่อท่ีผู้คนเรียกขาน 
เป็นหนึ่งในสุสานที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด   จากนัน้น าท่านสู่ ตลาดปลาซัปโปโรโจไก ประกอบด้วยร้านค้า 
และร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายสง่ซปัโปโร เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุด
ของเมือง ร้านค้าต่างๆจ าหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ป ูหอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมกึ และ
หอยเชลล์ ผลผลิตอ่ืนๆในท้องถิ่น เช่น ข้าวโพด แตงโม และมันฝร่ังตามฤดูกาล อาหารท้องถิ่นที่ขึน้ชื่อ คือ 
อาหารทะเลสดๆเสิร์ฟพร้อมข้าว เรียกว่า donburi ขึน้ชื่อว่าตลาดปลา ไม่ได้มีแต่ปลาสดนะจ๊ะ นอกจากจะมี
ปลาสด ปทูาราบะ ปขูน ปซููไว อาหารทะเลนานาชนิดแล้ว และยงัมีผลไม้ตามฤดูกาลอีกด้วย ที่ตลาดปลาแห่ง
นีย้งัมีร้านอาหารส าหรับนัง่ทานให้ท่านได้เลือกทานตามอธัยาศยัมากมาย อาหารท่ีแนะน าก็คือ ซาซิมิ ข้าวหน้า
ปลาดิบ จนถึงหน้าปลาย่าง ซึง่มีเมนนู่าทาน น่าสนใจ ราคาย่อมเยาว์มากมาย 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของ
สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph 
Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าส าหรับทุกคนตัง้แต่สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา 
และสินค้าทั่วไป นอกจากนีภ้ายในห้าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ท่ีจุได้ 650 ท่ีนั่ง และมี Hokkaido Roko 
Farm Bridge ซี่งเป็นพืน้ที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสดมาขายอีกด้วย  
จากนัน้น าท่าน ช้อปปิง้สินค้าเคร่ืองส าอางค์ อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคณุภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY 

FREE สามารถเลือกซือ้สินค้าได้ตามอัธ ยาศัย ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซือ้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เคร่ืองส าอางแบ



รนด์ดัง ทัง้ของต่างประเทศและแบรนด์ดังของญ่ีปุ่ น หรือว่าจะเป็นอาหารเสริมคุณภาพดีซึ่งไม่วามารถหาซือ้
จากทีไ่หนได้ นอกจากร้านค้าปลอดภาษีเท่านัน้ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างปู 3 ชนิด และอาหารทะเลนานาชนิด 
อาทิเช่น ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม กุ้งทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหน้าต่างๆ หมาย
เหตุ ไม่รวมเคร่ืองดื่มแอลกฮอล์   

 

พักที่  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกัน 
 

วันท่ีห้า อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ โดยมีไกด์คอยให้ค าแนะน าในการ
เดินทาง อาท ิ
- อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็นตกึที่สงูที่สดุในซปัโปโร ตัง้อยู่ติดกบัสถานีเจอาร์ ซปัโปโร เป็น

ทัง้ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศนูย์อาหาร มีร้าน BIG CAMERA จ าหน่ายกล้องดิจิตอล, 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน, ร้านUNIQLO ขายเสือ้ผ้าแฟชัน่วัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองส าอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตัง้อยู่ที่ชัน้ 38 เรียกว่า T38 (Tower 
Three Eight) ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซปัโปโรได้กว้างไกลสวยงามทัง้
กลางวนักลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตัง้อยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่ม
ตกึ ย่านซูซูกิโนะ สอ่งสว่างที่จดุกลางเมืองติด ๆ กนัมีตกึ ESTA ซึง่ที่ชัน้ 10 เป็นศนูย์รวมร้านราเมน ซึง่มีอยู่
ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ (ไม่รวมตัว๋ขึน้ จดุชมวิวราคาประมาณ 
700-1000 เยน)  

- ย่านซูซูกิโนะ ตัง้อยู่ในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ดินซูซูกิโนะ เมืองซปัโปโร โดยอยู่ถัดลงมาทางใต้ของ
สวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึง่ถือเป็นย่านทีค่กึคกัและมีชีวิตชีวาที่สดุของซปัโปโร โดยเฉพาะ
ในยามค ่าคืนที่มีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสนัต่างๆ บนตึกที่ตัง้อยู่ในย่านแห่งนี ้นอกจากนัน้ยงัเป็น
แหล่งช้อปปิง้ ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบนัเทิงเริงรมย์ยามราตรีต่างๆ ทัง้ไนท์คลบั บาร์ คาราโอเกะ 
สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมา ณ 
สถานที่แห่งน ี

- ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สดุของเมืองซปัโปโร ตลาดปลาแห่งนี ้สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1903 
และตลาดแห่งนีรู้้จกักนัในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซปัโปโร” เพราะสตัว์ทะเลที่จับได้ส่วนใหญ่จะหาได้
จากทะเลแถบนีท้ัง้สิน้ ซึ่งจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซือ้ที่ ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีทัง้
นกัท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบ้านเข้า มาจบัจ่ายใช้สอยกนัเสมอ ที่นี่ยงัขึน้ชื่อเร่ือง ไข่
หอยเม่นและไข่ปลาแซลมอน 

เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อาหารกลางวันและอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
พักที่  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกัน 
 

วันท่ีหก หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - อิออน มอลล์ - สนามบินซับโปโร  
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



น าท่านผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่และเป็นอีกสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมืองซปัโปโร
อีกแห่งหนึ่ง สร้างตัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลยั ฮอกไกโด แต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้าง
เป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตัง้แต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนัก็ยังสามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วย
ความเก่าแก่ที่อยู่คู่กบัเมืองซปัโปโรมานานจึงได้รับการขึน้ทะเบียน ให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมที่ส าคญัอีกแห่ง
หนึ่งของญ่ีปุ่ น น าท่านผ่านชม สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตวัยาวจากตะวนัออกไปตะวนัตกโดยมี
ความยาว 1,400 เมตร คนสว่นใหญ่ใช้เวลามาพกัผ่อนหย่อนใจ สวนโอโดริเป็นที่รู้จกัในฐานะสวนสาธารณะแต่
ที่จริงแล้วเป็นถนนโดยในปีค.ศ.1871 (ปีเมจิที่ 4) มีการสร้างแนวกนัไฟที่แยกใจกลางเมืองซปัโปโรออกเป็นฝ่ัง
เหนือใต้ซึ่งต่อมาได้ชื่อว่าถนนชิริเบชิและถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโอโดริ สถานที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแบบ
สบายๆ ในยามปกติ และยังเป็นที่จัดงานเทศกาลขึน้ชื่อของฮอกไกโดอีกด้วย  สามารถที่จะสนุกสนาน
เพลิดเพลินได้ตลอดทุกฤดูกาล ในฤดูใบไม้ผลิมีเทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูร้อนมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและ
เบียร์การ์เด้น ฤดูใบไม้ร่วงมีเทศกาลออทั่มเฟสซึ่งรวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว้ และในฤดูหนาวมี
เทศกาลหิมะซึง่พฒันามาเป็นเทศกาลระดบัโลก น าท่านช้อปปิง้ ณ ห้างสรรพสินค้า ห้างจัสโก้อิออน ซึง่เป็น
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของญ่ีปุ่ น มีสินค้ามากมายหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกซือ้กนั ไม่ว่าจะเป็นโซน
เคร่ืองซ าอางค์ ของใช้เด็ก ของเล่น เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า ยาสามญัประจ าบ้านหรือแม้กระทัง่ผลไม้สดๆจาก
ไร่ของญ่ีปุ่ นก็มีจ าหน่ายที่นี่ด้วยเช่นกนั  พิเศษสดุกบัร้าน 100 เยน ทีทกุอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านัน้ 
ซึ่งเป็นร้านยอดฮิตของคนญ่ีปุ่ นกนัเลยทีเดียว   **อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกใน
การเลือกซือ้สินค้า** 

14.55 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW145 ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน
เคร่ือง 

20.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ... 
***************************************************************** 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

อัตราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้อง 
ละ2-3 ท่าน 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ราคาทัวร์ 
ไม่รวมตั๋ว 

23 – 28 พฤศจิกายน 2562 26,999 10,000 19,999 
25 – 30 พฤศจิกายน 2562 27,999 10,000 20,999 
30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2562 29,999 10,000 22,999 
02 – 07 ธันวาคม 2562 29,999 10,000 22,999 
07 – 12 ธันวาคม 2562 32,999 10,000 22,999 
09 – 14 ธันวาคม 2562 29,999 10,000 22,999 
14 – 19 ธันวาคม 2562 29,999 10,000 22,999 
16 – 21 ธันวาคม 2562 29,999 10,000 22,999 



21 – 26 ธันวาคม 2562 31,999 10,000 21,999 
23 – 28 ธันวาคม 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 กุมภาพันธ์ 2563 29,999 10,000 22,999 
15 – 20 กมุภาพันธ์ 2563 29,999 10,000 22,999 
17 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 29,999 10,000 22,999 
22 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 29,999 10,000 22,999 
24 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 29,999 10,000 22,999 
29 ก.พ. – 05 มี.ค. 2563 29,999 10,000 22,999 
02 – 07 มีนาคม 2563 29,999 10,000 22,999 
07 – 12 มีนาคม 2563 29,999 10,000 22,999 
09 – 14 มีนาคม 2563 29,999 10,000 22,999 
14 – 19 มีนาคม 2563 29,999 10,000 22,999 
16 – 21 มีนาคม 2563 29,999 10,000 22,999 
21 – 26 มีนาคม 2563 29,999 10,000 22,999 
23 – 28 มีนาคม 2563 29,999 10,000 22,999 

 

** บริการน า้ดื่มวันละ 1 ขวดในวันท่ีมีรายการท่องเที่ยว** 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และไกด์น าเที่ยวท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน*** 
 

การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 



ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วย
กรณีใดๆทัง้สิน้ เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้
ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  
 

กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ าทัง้หมด 
เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่ เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน า้มันที่ยังมิได้
ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระ 25 วันก่อนการเดินทาง 
 

หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2. ค่าทัวร์ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น 
 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15 วัน 
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง 
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น* ดังต่อไปนี ้
1. ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได้ (เช่น เงนิสด 
บัตรเครดิต) 
3. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์
จัดเตรียมให้ 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี 
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พกัตามที่ระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ    ค่าจ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอบุติัเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกั
ระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลบัมาใช้วีซ่า ผู้ เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ท าวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการ
ใช้บริการ) 
 ค่าทปิคนขับรถ และไกด์น าเที่ยวท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกั
ระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั) 
 



เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเที่ยวต้องช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน ภายใน 1วนัหลงัการจอง เพื่อส ารองที่นัง่  
2. นักท่องเที่ยวต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่

ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่า
นกัท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นัน้ๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวันหยุดท า
การของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการ
จองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดย
แนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมดุบญัชี
ธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว ***ในกรณีที่วันเดิน
ทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 

 ทัง้นี  ้ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการ
บิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวันหยุดท า
การของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วัน



ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าทีท่างบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที่ยวสว่น
ใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหต ุความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า
ภาษีเชือ้เพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่านัน้  

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกัน
ทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านัน้  
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด  ไข่ เนือ้สตัว์ 
ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการปอ้งกนัโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหลา่นี ้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอตัราที่สงูมาก 

ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอตัราที่สงูมาก 

 


