
#12008 ทัวรญ่ีปุน ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน คลองโอตารุ ชม
ทุงดอกลาเวนเดอร ที่ฟารมโทมิตะ บิน XJ
ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด ฟุราโน อาซาฮิคาวา สวนชิคิไชโนะโอกะ บอนํ้าสีฟา
พิพิธภัณฑกลองดนตรี พิพิธภัณฑเครื่องแกว รานกาแฟฮัลโหลคิตตี้ ฟรีเดย 1
วันเต็ม!!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานชิโตเสะ - ฟูราโน - โทมิตะฟารม - สวนชิคิไซโนะโอกะ - บอน้ําสีฟา
เมืองบิเอะ - อิออน มอลล อาซาฮิคาวา   

Route Inn Grand
Asahikawa หรือ
เทียบเทา

3 โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - พิพิธภัณฑเคร่ืองแกว - คิตต้ี คาเฟ
- บุฟเฟตขาปูยักษ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ชิโรอิ โคบิโตะ) - มิตซุยเอาทเล็ต
ฮอกไกโด

  

Smile Hotel
Premier or Apa
Resort , Sapporo
หรือเทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยวซัปโปโร, ฮอกไกโด   

Smile Hotel
Premier or Apa
Resort , Sapporo
หรือเทียบเทา

5 ทาอากาศยานชิโตเสะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

19 มิ.ย. 65 - 23 มิ.ย. 65 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿6,000

26 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿6,000

3 ก.ค. 65 - 7 ก.ค. 65 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿6,000

17 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿6,000

24 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65 ฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿6,000

31 ก.ค. 65 - 4 ส.ค. 65 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿6,000

7 ส.ค. 65 - 11 ส.ค. 65 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿6,000

14 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿6,000

21 ส.ค. 65 - 25 ส.ค. 65 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿6,000

28 ส.ค. 65 - 1 ก.ย. 65 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿6,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - ฟูราโน - โทมิตะฟารม - สวนชิคิไซโนะโอ
กะ - บอน้ําสีฟาเมืองบิเอะ - อิออน มอลล อาซาฮิคาวา

กําหนดการทั้งหมด

ไมมีบริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

ทานสามารถโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินโดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนัก
ไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)
กรณีตองการซ้ือน้ําหนักกระเปาสัมภาระโหลดลงใตทองเครื่องบินเพ่ิม จําเป็นตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

21.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ
อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

23.55 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน Air Asia X เท่ียว
บินท่ี XJ620 ไมมีบริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง ** ทานสามารถโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินโดยมีน้ําหนัก
ไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) กรณีตองการซ้ือน้ําหนักกระเปาสัมภาระโหลดลงใตทองเครื่องบินเพ่ิม
จําเป็นตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม **

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

08.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ (ฮอกไกโด) (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรเรียบรอยแลว

นําทานเดินทางสู เมืองฟูราโน (Furano) ตั้งอยูใจกลางภูมิภาคฮอกไกโด มีภูมิทัศนแบบชนบทท่ีงดงาม ในเดือนกรกฎาคม
เป็นชวงเวลาท่ีดีท่ีสุดในการชมทุงดอกลาเวนเดอร และในชวงฤดูหนาวเมืองแหงน้ีจะเปล่ียนเป็นท่ีนิยมสําหรับเลนสกียิดนิยม

นําทานเดินทางสู ทุงดอกลาเวนเดอร ท่ีฟารมโทมิตะ (Tomita Farm) ฟารมชื่อดังแหงเมืองฟุราโน (Furano) ตั้งอยูท่ี
Hokusei Nakafurano-cho ซ่ึงอยูทางเหนือของเมืองฟุราโน ภูมิภาคฮอกไกโด (Hokkaido) มีผูคนไปเย่ียมเยือนมากมายใน

่ ่



ชวงฤดูรอนของทุกปี เป็นชวงเวลาท่ีทุงดอกลาเวนเดอรกําลังบานสะพรั่ง และมีทุงดอกไมหาสี Iodori แขงกันคาดสีเนินเขาเป็น
แถบสายรุงสวยงาม

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู สวนชิคิไซโนะโอกะ (Shikisai no oka) สวนดอกไมสุดสวยแหงเมืองบิเอะ ท่ีสวนแหงน้ีมีชื่อเรียกอีก
อยางวา เนินสี่ฤดู เน่ืองจากมีดอกไมหลากหลายสายพันธุจัดเรียงสลับสีกันอยางสวยงาม และดูไดตลอดทุกฤดูกาลน่ันเอง สวน
ดอกไม ขนาดใหญมีพ้ืนท่ี 7 เฮคเตอร ในชวงฤดูรอนเต็มไปดวยดอกไมท่ีบานสะพรั่ง

อิสระใหทานชมและเก็บภาพความสวยงามของดอกไมนานาพรรณตามอัธยาศัย ณ สวนแหงน้ีทานสามารถเลือกเพลิดเพลิน
ไปกับกิจกรรมตางๆ เชน การน่ังรถ Norokko (รถลากท่ีถูกลากโดยรถแทร็คเตอร) น่ังรถกอลฟสําหรับ 4 ทาน หรือจะเลือกเลน
รถ ATV ก็ได (ราคาเครื่องเลนไมรวมอยูในราคาทัวร มีคาใชจายเพ่ิมเติมประมาณ 500-2000 เยน
http://www.shikisainooka.jp/en/)

นําทาน บอน้ําสีฟา ตั้งอยูในเมืองบิเอะ ของจังหวัดฮอกไกโด เป็นบอน้ําท่ีถูกกักไวจากการสรางเขื่อนเพ่ือปองกันโคลนถลม
บริเวณภูเขาไฟในแถวนั้น การท่ีน้ําในบอมีสีฟาสดกวาบอน้ําท่ัวไปๆ ก็เป็นเพราะอลูมิเนียมไฮดรอกไซดจากการปะทุของภูเขาไฟ
ท่ีอยูในน้ําไดสะทอนกับแสงแดดท่ีสองลงมา ซ่ึงคําวา “Aoi-ike” ในภาษาญ่ีป ุนนั้นแปลเป็นไทยไดวา “บอน้ําสีฟา” น่ันเอง

นําทานชอปป้ิงยังหางสรรพสินคา หางอิออน มอลล อะซาฮิกาวา ใหทานไดซ้ือของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเชน
ขนมชนิดตางๆ ผลไมตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับราน 100 เยน ทีทุกอยางในรานราคาเพียง 100 เยนเทานั้น

ค่ํา

เพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Route Inn Grand Asahikawa หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานชิโตเสะ

ฟูราโน

โทมิตะฟารม

 เชา

ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในฮอกไกโด และเป็นทาอากาศยานท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

เป็นเมืองท่ีมีภูมิทัศนแบบชนบทท่ีงดงาม ซ่ึงในเดือนกรกฎาคมจะเป็นชวงเวลาท่ีดีท่ีสุดใน
การชมทุงดอกลาเวนเดอร และในชวงฤดูหนาวเมืองแหงน้ีจะเปล่ียนเป็นท่ีนิยมสําหรับ
เลนสกีเน่ืองจากเป็นอีกเมืองท่ีมีหิมะลงพอสมควร

เป็นฟารมทุงลาเวนเดอรท่ีมีวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามจากฉากหลังเป็นภูเขาโทกะชิ ซ่ึงเปิดให
เขาชมฟรีอยางอิสระ ใกลๆ กับทุงดอกไมยังมีรานกาแฟ รานคาจําหนายผลิตภัณฑจาก
ลาเวนเดอรอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - พิพิธภัณฑ
เคร่ืองแกว - คิตตี้ คาเฟ - บุฟเฟตปูยักษ - โรงงานช็อคโกแล
ตอิชิยะ - มิตซุยเอาทเล็ต ฮอกไกโด

สวนชิคิไซโนะโอกะ กิจกรรมตางๆ เชน การน่ังรถ Norokko (รถลากท่ีถูกลากโดยรถแทร็คเตอร) น่ังรถกอลฟสําหรับ 4
ทาน หรือจะเลือกเลนรถ ATV ก็ได (ราคาเครื่องเลนไมรวมอยูในราคาทัวร มีคาใชจายเพ่ิมเติมประมาณ 500-2000 เยน
http://www.shikisainooka.jp/en/)

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

สวนชิคิไซโนะโอกะ

บอนํ้าสีฟาเมืองบิเอะ

อิออน มอลล อาซาฮิคาวา

เป็นสวนดอกไม 4 ฤดู ท่ีมีดอกไมหลากหลายชนิดรวมถึงดอกลาเวนเดอร และมีหุนฟาง
ขนาดใหญชื่อโรลคุงและโรลจังเป็นสัญลักษณของสวน ) สวนดอกไมสุดสวยแหงเมืองบิเอ
ท่ีสวนแหงน้ีมีชื่อเรียกอีกอยางวาเนินสี่ฤดู เน่ืองจากมีดอกไมหลากหลายสายพันธุจัดเรียง
สลับสีกันอยางสวยงาม และดูไดตลอดทุกฤดูกาลน่ันเอง สวนดอกไม ขนาดใหญมีพ้ืนท่ี 7
เฮคเตอร ในชวงฤดูรอนเต็มไปดวยดอกไมท่ีบานสะพรั่ง ใหทานไดเพลินเพลินกับการชม
และเก็บภาพความสวยงามของดอกไมนานาพรรณตามอัธยาศัย ณ สวนแหงน้ีทาน
สามารถเลือกเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมตางๆ เชน การน่ังรถ NOROKKO (รถลากท่ีถูก
ลากโดยรถแทร็คเตอร) น่ังรถกอลฟสําหรับ 4 ทาน หรือจะเลือกเลนรถ ATV ก็ได

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเพ่ิงเริ่มมีชื่อเสียงไดไมนานของฮอกไกโด ตั้งอยูใจกลาง
เมืองบิเอะ มีน้ําสีฟาท่ีสดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติท่ัวไป และตอไมสูงจํานวนมากท่ี
สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาท่ีแสนพิเศษของน้ําในบอ

เป็นหางอิออนหนาสถานีอาซาฮิคาวา มีความสะดวกสบาย หาของกินงาย มีรานคา,
Supermarket, Food court และโรงภาพยนตอยูภายใน ท่ีน่ีมีสินคามากมายใหเลือก
ชอปป้ิง และ ซุปเปอรมารเก็ต ขนาดใหญ

 คํ่า  Route Inn Grand Asahikawa หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสวนของเมืองตั้งอยูบนท่ีลาดตํ่าของภูเขาเท็งงุ ซ่ึงเป็น
แหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวท่ีมีชื่อเสียง

นําทานชม คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเกาบริเวณ
โดยรอบปรับปรุงเป็นรานอาหารเรียงรายอยู บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแหงน้ีสรางเมื่อปี 1923 โดยสรางขึ้นจากการถม
ทะเล เพ่ือใชสําหรับเป็นเสนทางการขนถายสินคามาเก็บไวท่ีโกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองครึ่งหน่ึงเพ่ือทําถนน
หลวงสาย 17 แลวเหลืออีครึ่งหน่ึงไวเป็นสถานท่ีทองเท่ียว มีการสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดงเป็นทางเดินเทากวางประมาณ
2 เมตร

่ ่



นําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี ซ่ึงมีอายุเกือบรอยปี ทานสามารถชมกลองดนตรีในรูปแบบตางๆ สวยงามมากมายท่ีถูก
สะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกท้ังยังสามารถเลือกคิดแบบทํากลองดนตรีในสไตลของ ตัวเองขึ้นมาเป็นท่ีระลึกหรือเป็นของ
ฝากใหคนรักไดอีกดวย

นําทานชม พิพิธภัณฑเครื่องแกว โดยการเปาแกวดวยเทคนิคในแบบตางๆ จึงทําใหเครื่องแกวท่ีออกมามีรูปแบบและสีท่ีแตก
ตางกัน

จากนั้นเดินทางสู รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ ของตัวการตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ใหทานไดเลือก
ซ้ือสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟตชาบู+บุฟเฟตขาปูยักษ

นําทานชอปป้ิงสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีท่ี รานคาปลอดภาษี DUTY FREE อิสระใหทาน
ชอปป้ิงตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู โรงงานช็อกโกแลต ท่ีหมูบานอิชิยะซ่ึงเป็นแหลงผลิตช็อกโกแลตท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของญ่ีป ุน ทานสามารถ
เลือกซ้ือช็อกโกแลตตางๆและท่ีพลาดไมไดเลยคือ ช็อกโกแลตสีขาวแดคนรัก(ShIroi Koibito) ซ่ึงเป็นช็อกโกแลตท่ีขึ้นชื่อท่ีสุด
ของท่ีน่ีเลยทีเดียว หรือเดินถายรูปเป็นท่ีระลึกกับบรรยากาศโดยรอบท่ีตกแตงดวยสวนดอกไมสวยงาม สไตลยุโรป นอกจากน้ี
ทานจะไดเลือกซ้ือช็อคโกแลตท่ีหาซ้ือท่ีไหนไมได และทานก็ยังจะไดชมประวัติความเป็นมาของโรงงาน

นําทานสู มิตชุย เอาทเล็ท เป็นแหลงชอปป้ิงท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญแหงแรกของฮอกไกโด มีสินคาแบรนดตางๆ จําหนายเสื้อผา
ผูหญิง ผูชาย เด็ก กระเปา รองเทา และมีรานอาหารใหเลือกมากมายอิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย

ค่ํา

เพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Smile Hotel Premier or Apa Resort , Sapporo หรือเทียบเทา

โอตารุ

คลองโอตารุ

พิพิธภัณฑกลองดนตรี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองทาเล็กๆ ท่ีอยูติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด ท่ีน่ีเป็นแหลงวัตถุดิบ
ทางทะเลท่ีมีคุณภาพแหงหน่ึงของญ่ีป ุน และเป็นเมืองทองเท่ียวท่ีหามพลาดหากไดมา
เยือนฮอกไกโด

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาท่ีถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา น้ําในคลองใส
สะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับขอบฟาก็จะสะทอนภาพออก
มาเป็นเงาท่ีดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

เป็นแหลงรวบรวมกลองดนตรีสารพัดรุปแบบ หลากหลายสไตล ลักษณะเป็นอาคารเกาแก
3 ชั้น ภายนอกถูกสรางขึ้นจากอิฐแดง และโครงสรางภายในทําดวยไม โดยไดรับอิทธิพล
จากชาวยุโรปท่ีเขามาตั้งรกรากท่ีน่ีในสมัยกอน จนในปัจจุบันกลายมาเป็นแหลงผลิต
กลองดนตรีท่ีมีอายุรอยกวาปีท่ีโดงดังท่ีสุดของญ่ีป ุนเลยก็วาได



วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียวเมืองซัปโปโร ฮอกไกโด

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พิพิธภัณฑเครื่องแกว

คิตต้ี คาเฟ

ปัจจุบันเมืองโอตารุก็ยังขึ้นชื่อในอุตสาหกรรมเครื่องแกวท่ีดึงดูดดนักทองเท่ียวจํานวนมาก
มาซ้ือสินคาจําพวกน้ี นอกจากขายแลว ยังมีหลายรานท่ีใหลูกคาเขารวมเวิรคชอปทําถวย
แกวดวยตัวเอง โดยมีคาใชจายในการทําแกว ชาม หรือแจกันในราคา 2,000-3,000 เยน

เป็นรานกาแฟอันมีชื่อท่ีอยูไมไกลจากคลองโอตารุ มีจุดเดนคือตัวรานมีบรรยากาศนารักๆ
ของตัวการตูนแมวชื่อดัง "คิตตี้"

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร พิเศษ บุฟเฟตชาบู+บุฟเฟตขาปูยักษ

บุฟเฟตขาปูยักษ

โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ชิโรอิ โคบิโตะ)

มิตซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด

 บาย

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

เป็นโรงงานสุดนารักท่ีมีธีมพารคสไตลยุโรปอยูขางหนา ท่ีน่ีประกอบไปดวยรานอาหาร
รานขายของท่ีระลึก และก็โรงงานช็อกโกแลตท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแหงหน่ึงของฮอกไกโด โดย
อาคารรานขายของจะถูกตกแตงใหมีลักษณะคลายๆ กับสวนสนุกดิสนียแลนด นอกจาก
น้ีนักทองเท่ียวยังสามารถเขาไปชมอุปกรณการผลิตยุคแรกเริ่ม แบบจําลองของโรงงาน
สายการผลิตเป็นลําดับ และขั้นตอนการผลิต พรอมท้ังชิมและเลือกซ้ือช็อกโกแลตหรือ
ไอศครีมแบบตางๆ ซ่ึงผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโด

เป็นหางสรรพสินคารูปแบบ outlet mall ขนาดใหญท่ีสุดในฮอกไกโด ภายในหางมีรานคา
แบรนดตางๆกวา 128 ราน รวมถึงรานคาปลอดภาษี ศูนยอาหารขนาดใหญจุ 650 ท่ีน่ัง
และรานจําหนายสินคาพ้ืนเมืองและสินคาจากฟารมทองถิ่นประจําฮอกไกโด

 คํ่า  Smile Hotel Premier or Apa Resort , Sapporo หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ําตามอัธยาศัย

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระทองเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยมีหัวหนาทัวรคอยใหคําแนะนํากอนการเดินทาง ท้ังน้ี ทานควรเตรียมความพรอม
วางแผนการเดินทางมาเบื้องตนกอน เพ่ือไมใหเป็นการเสียเวลาการเดินทางทองเท่ียวของทานเอง

- ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) เริ่มกอสรางเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลนี
โอบาร็อคอเมริกาท่ีใชอิฐมากกวา 2.5 ลานกอนเป็นอิฐท่ีทํามาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา ตึกน้ีผานการใชงาน มายาวนานก
วา 80 ปีแตความงดงามท่ีเห็นนั้นไดรับการบูรณะซอมแซมใหมหลังจากถูกไฟไหมเมื่อปี พ.ศ. 2454 แตดวยความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมท่ีหลงเหลืออยูไมกี่แหง จึงไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2512

- หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็นหอนาฬิกาท่ีเกาแกมากและเป็นอีกสัญลักษณท่ีสําคัญของเมืองซัปโป
โรอีกแหงหน่ึง สรางตั้งแตปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แตไดปรับเปล่ียนสรางเป็นหอนาฬิกา
และมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอยู และดวยความเกาแกท่ีอยูคูกับเมืองซัปโปโรมา
นานจึงไดรับการขึ้นทะเบียน ใหเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญอีกแหงหน่ึงของญ่ีป ุน

- อาคารเจอารทาวเวอร (JR Tower) เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในซัปโปโร ตั้งอยูติดกับสถานีเจอาร ซัปโปโร เป็นท้ังหางสรรพสินคา
โรงแรม โรงภาพยนตร และศูนยอาหาร มีราน BIG CAMERA จําหนายกลองดิจิตอล , เครื่องใชไฟฟาและอิเล็คทรอนิคส ,
ราน100 เยน , ราน UNIQLO ขายเสื้อผาแฟชั่นวัยรุน , ราน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอางอาคาร JR
TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยูท่ีชั้น 38 เรียกวา T38 (Tower Three Eight) ท่ีระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือ
เมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามท้ังกลางวันกลางคืน โดยเฉพาะยามค่ําคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตั้งอยูกลางสวนโอโดริ โดยมี
แสงไฟจากกลุมตึก ยานซูซูกิโนะ สองสวางท่ีจุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซ่ึงท่ีชั้น 10 เป็นศูนยรวมรานราเมน ซ่ึงมีอยู
ประมาณ 10 ราน ใหเลือกชิมอรอยไมแพตรอกราเมนในยานซูซูกิโน (ไมรวมตั๋วขึ้น จุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)

- ตลาดปลานิโจ (Niji Fish Market) ตลาดอาหารทะเลท่ีใหญท่ีสุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแหงน้ี สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ.
1903 และตลาดแหงน้ีรูจักกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตวทะเลท่ีจับไดสวนใหญจะหาไดจากทะเลแถบน้ี
ท้ังสิ้น ซ่ึงจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซ้ือท่ี ทาเรือเลยทีเดียว ลูกคาสวนใหญจะมีท้ังนักทองเท่ียวในประเทศและตางประเทศ
รวมถึงชาวบานเขา มาจับจายใชสอยกันเสมอ ท่ีน่ียังขึ้นชื่อเรื่อง ไขหอยเมนและไขปลาแซลมอน

- ยานซูซูกิโนะ (Susukino) ตั้งอยูในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยูถัดลงมาทางใตของสวน
สาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซ่ึงถือเป็นยานท่ีคึกคักและมีชีวิตชีวาท่ีสุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่ําคืนท่ีมีการเปิดไฟ
ตามปายไฟโฆษณาสีสันตางๆ บนตึกท่ีตั้งอยูในยานแหงน้ี นอกจากนั้นยังเป็นแหลงชอปป้ิง รานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิง
เริงรมยยามราตรีตางๆ ท้ังไนทคลับ บาร คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา 4,000 ราน ตามตรอกซอกซอย จึงไมแปลกท่ี
นักทองเท่ียวจะนิยมมา ณ สถานท่ีแหงน้ี

- ยานเกา ทานุกิโคจิ (Tanukikoji Old Town) เป็นแหลงชอปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินท่ี มีหลังคามุงบัวแดดบังฝนและ
หิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีรานคาตั้งเรียงรายอยูกวา 200 รานคาตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยูระหวางสถานี
Subway Odori และ Susukin

อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ําเพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

พักท่ี Smile Hotel Premier or Apa Resort , Sapporo หรือเทียบเทา

อิสระทองเที่ยวซัปโปโร, ฮอกไกโด
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวันใหทานไดเดินทางทองเท่ียว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และชอปป้ิงไดอยาง
เต็มอ่ิมหรือจะชมวิวทิวทัศน จากมุมสูง ท่ีอาคาร JR TOWERเจอารทาวเวอร เป็นตึกท่ี
สูงท่ีสุดในซัปโปโร ตั้งอยูติดกับสถานีเจอาร ซัปโปโร เป็นท้ังหางสรรพสินคา โรงแรม โรง
ภาพยนตร และศูนยอาหาร โดยมีจุดชมวิวตั้งอยูท่ีชั้น 38 เรียกวา T38 (Tower Three
Eight) ท่ีระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกล
สวยงามท้ังกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค่ําคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตั้งอยูกลางสวน
โอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุมตึกยานซูซูกิโนะ สองสวางท่ีจุดกลางเมืองติดๆ กันมีตึก
ESTA ซ่ึงท่ีชั้น 10 เป็นศูนยรวมรานราเมน ซ่ึงมีอยูประมาณ 10 ราน ใหเลือกชิมอรอย
ไมแพตรอกราเมนในยานซูซูกิโน (ไมรวมตั๋วขึ้นจุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)

 คํ่า  Smile Hotel Premier or Apa Resort , Sapporo หรือเทียบเทา



วันท่ี 5 ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - ทาอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง

 หมายเหตุ ไมมีบริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา แบบ SET BOX

09.55 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X เท่ียว
บินท่ี XJ621 ไมมีบริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

บาย

15.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมกับความประทับใจ

ทาอากาศยานชิโตเสะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร แบบ SET BOX

ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในฮอกไกโด และเป็นทาอากาศยานท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเป็นตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผู

เดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ท้ังน้ี กอนคอนเฟิรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลา
งานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงได

กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือ
ยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา
อากาศยานเป็นสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเป็นตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น  

กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทาง หรือตั้งแตท่ีทานเริ่มจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง 

กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทาง
เป็นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ

กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร

หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3
หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง

อัตราทัวรน้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใด
ได จําเป็นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็นตองชําระคาหองพักเด่ียว
ตามท่ีระบุ

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 

การใหทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผูใหบริการจะตองหวังสินน้ําใจเล็กๆนอยๆ
เป็นเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายในสวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม

ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปิดเร็ว
กวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็นอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ
สวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การ
ลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เป็นตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็น
สําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุด
แมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะ
เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง
และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัท
เรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน)
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ
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เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เลือกท่ีน่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ
ใกลกันใหมากท่ีสุด 

ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหอง
พักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพัก
แตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)

กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังสิ้นแทนบริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การ
นัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวท่ีโรงแรมและจําเป็นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทาน
ตองการ 

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว*

การชําระเงิน
กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน

ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมได
รับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองทําจองเขามาใหม น่ันหมาย
ถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิไ์ปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไม
สามารถหาคนมาแทนได

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษี  สนามบินและคาภาษี

น้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็น
กรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระ ลงใตทอง
เครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตท้ังน้ีเจา
หนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)

คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา 

หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกล
เคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ

คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวม
ไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
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พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเครื่องบินตามความตองการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุของ
เครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเป็นผูกําหนด

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

วีซา
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดิน

ทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะ
สมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท (ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน)

ทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญ่ีป ุน ไมจําเป็นตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถ
พํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) 

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอน
ทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายใน
ประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **

ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการท่ีชําระมาแลวท้ังหมด ท้ังน้ี ทางบริษัทจะ
หักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋ว
เครื่องบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง
กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้น
จริงท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเป็น
กรณีพิเศษ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ี
เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น


