
#15507 ทัวรญ่ีปุน ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน บอนํ้าสีฟา ทุง
พิงคมอส ชมสวนทิวลิปเมืองคามิยุเบซึ บิน XJ
ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร สวนโอโดริ บอนํ้าสีฟา นํ้าตกกิงกะ นํ้า
ตกริวเซ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑกลองดนตรี



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานชิโตเสะ - ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - ซัปโปโร -
สวนโอโดริ - บอน้ําสีฟาเมืองบิเอะ - ออนเซ็น   

Sounkyo Grand
Hotel หรือเทียบ
เทา

3 น้ําตกกิงกะและน้ําตกริวเซย - ชิบะซากุระสวนทาคิโนอูเอะ - สวนทิวลิปคามิยุเบซึ -
อิออนฮอกไกโด   

Smile Hotel
Asahikawa หรือ
เทียบเทา

4 โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - นาฬิกาไอน้ําโบราณ - ถนนซาไกมา
จิ - รานเลอเตา - คาเฟสนูปป้ี - ดิวต้ีฟรี - บุฟเฟตขาปูยักษ   

Toyoko Inn
Susukino
Minami หรือเทียบ
เทา

5 ทาอากาศยานชิโตเสะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

3 พ.ค. 65 - 7 พ.ค. 65 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿9,000

6 พ.ค. 65 - 10 พ.ค. 65 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿9,000

10 พ.ค. 65 - 14 พ.ค. 65 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿9,000

13 พ.ค. 65 - 17 พ.ค. 65 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿9,000

20 พ.ค. 65 - 24 พ.ค. 65 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿9,000

24 พ.ค. 65 - 28 พ.ค. 65 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿9,000

27 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿9,000

31 พ.ค. 65 - 4 มิ.ย. 65 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿9,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด - หอนาฬิกา
ซัปโปโร - ซัปโปโร - สวนโอโดริ - บอน้ําสีฟาเมืองบิเอะ - ออน
เซ็น

กําหนดการทั้งหมด

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

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

20.30 น. พรอมกันท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน AIR
ASIA X เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

23.55 น. เดินทางสู สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี XJ620 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

08.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีป ุน หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองของ
ประเทศญ่ีป ุนแลว

นําทานเดินทางสู เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะ ฮอกไกโด ศูนยกลางความเจริญอันดับ 5 ของญ่ีป ุน

จากนั้นนําทานชมดานนอกของ ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด เริ่มกอสรางเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลนีโอบาร็อคอเม
ริกาท่ีใชอิฐมากกวา 2.5 ลานกอนเป็นอิฐท่ีทํามาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา

จากนั้นนําทานชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นหอนาฬิกาท่ีเกาแกและเป็นอีกสัญลักษณท่ีสําคัญของเมืองซัปโปโรอีกแหงหน่ึง
สรางตั้งแตปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แตไดปรับเปล่ียนสรางเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบ
อกเวลาตั้งแต พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอยู และดวยความเกาแกท่ีอยูคูกับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดรับ
การขึ้นทะเบียน ใหเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญอีกแหงหน่ึง

บาย



บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานผานชม สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองท่ีทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร คน
สวนใหญใชเวลามาพักผอนหยอนใจ สวนโอโดริเป็นท่ีรูจักในฐานะสวนสาธารณะแตท่ีจริงแลวเป็นถนนโดยในปีค.ศ.1871 (ปีเม
จิท่ี 4) มีการสรางแนวกันไฟท่ีแยกใจกลางเมืองซัปโปโรออกเป็นฝ่ังเหนือใตซ่ึงตอมาไดชื่อวาถนนชิริเบชิและถูกเปล่ียนชื่อใหม
เป็นโอโดริ สถานท่ีเป็นท่ีพักผอนหยอนใจแบบสบายๆ

นําทานชม บอน้ําสีฟา หรือ BLUE POND บอน้ําสีฟาท่ีเกิดจากความบังเอิญท่ีเกิดจากการสรางเขื่อนเพ่ือไมใหโคลนภูเขาไฟ
ท่ีเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมื่อปี ค.ศ.1988 ไหลเขาสูเมือง โดยท่ีกนบอน้ําแหงน้ีจะมีแรธาตุท่ีเกิดจากโคลน
ภูเขาไฟทําใหมีสีฟาหรือเขียวมรกตสดใส และมีกิ่งไมท่ีโผลออกมาจากพ้ืนผิวน้ํา ทําใหมีความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกท้ังสี
ของบอน้ําแหงน้ีจะมีความสวยงามแตกตางไปตามแตละฤดูกาลอีกดวย

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองอาซาฮิกาวาเพ่ือเขาสูท่ีพัก

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Sounkyo Grand Hotel หรือเทียบเทา

หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติเพ่ือผอนคลายความเมื่อยลาและจะทําใหผิวพรรณสวยงาม และยัง
ชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกดวย

ทาอากาศยานชิโตเสะ

ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด

หอนาฬิกาซัปโปโร

ซัปโปโร

 เชา

ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในฮอกไกโด และเป็นทาอากาศยานท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

เป็นอาคารสีแดงอิฐ สรางในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญแหงหน่ึงในไมกี่อาคารของ
ญ่ีป ุนในสมัยนั้น ภายในตกแตงอยางหรูหรา ดานหนามีสัญลักษณดาวหาแฉก ธงรูปดาว
เจ็ดแฉก และสวนหยอมท่ีรมรื่น เรียงรายดวยตนซากุระ และตนแปะกวย อาคารแหงน้ี
เคยเป็นท่ีทําการรัฐบาลทองถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดใหประชาชนเขาชม
หองทํางานตางๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ

หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นสถานท่ีทองเท่ียวซ่ึงเป็นอาคารท่ีสรางขึ้นจากไม ตั้งอยูในเขตจูโอ
เมืองซัปโปโร ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกัน เป็นอาคารทรงตะวันตกแหงหน่ึง ใน
จํานวนนอยท่ีหลงเหลืออยูในเมืองน้ี ทําใหรูจักในฐานะสัญลักษณของเมือง

เมืองเอกบนฮอกไกโดซ่ึงมีขนาดใหญเป็นอันดับ 5 ของญ่ีป ุน แมในเมืองซัปโปโรจะไมมี
สถานท่ีทองเท่ียวมากมายนักแตในฤดูหนาวท่ีน่ีจะมีการจัดเทศกาลน้ําแข็งท่ีใหญท่ีสุดใน
ญ่ีป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็งฝีมือดีจากท่ัวโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหได
เห็นกัน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



วันท่ี 3 น้ําตกกิงกะและน้ําตกริวเซย - ชิบะซากุระสวนทาคิโนอูเอะ - สวน
ทิวลิปคามิยุเบซึ - อิออนฮอกไกโด

สวนโอโดริ

บอนํ้าสีฟาเมืองบิเอะ

 บาย

เป็นสวนสาธารณะท่ีตั้งอยูใจกลางถนนดวยความยาว 1.5 กิโลเมตร สวนโอโดริเป็นสวน
สาธารณะท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแหงหน่ึงในญีป ุน แตลักษณะท่ัวไปจะดูคลายกับเป็นเกาะ
กลางถนนขนาดใหญอันเป็นตัวแบงเขตเมืองออกเป็นฝ่ังเหนือและฝ่ังใต ในชวงตนเดือน
กุมภาพันธสวนแหงน้ีถูกใชเป็นหน่ึงในสถานท่ีจัดแสดงผลงานแกะสลักน้ําแข็งจากฝีมือ
ชางแกะสลักจากท่ัวโลก

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเพ่ิงเริ่มมีชื่อเสียงไดไมนานของฮอกไกโด ตั้งอยูใจกลาง
เมืองบิเอะ มีน้ําสีฟาท่ีสดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติท่ัวไป และตอไมสูงจํานวนมากท่ี
สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาท่ีแสนพิเศษของน้ําในบอ

ออนเซ็น คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Sounkyo Grand Hotel หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชมความงามของ น้ําตกกิงกะและน้ําตกริวเซ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของน้ําตกท่ีจัดไดวาเป็นวิว
ธรรมชาติท่ีสวยท่ีสุดติดหน่ึงในรอยของญ่ีป ุน น้ําตกท้ังสองแหงน้ีมีตนน้ําอยูในเขตภูเขาโซอุนเคียว สวนในชวงฤดูหนาวน้ําตก
ท้ังสองแหงน้ีจะแข็งตัวกลายเป็นน้ําแข็ง

นําทานชมทุงพิงคมอสหรือชิบะซากุระ (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) แหงเมืองทาคิโนอูเอะตั้งอยูในเขตอาชิบาริบนเกาะ ฮอกไกโด
ท่ีน่ีเริ่มปลูกพิงคมอสสมาตั้งแตปี 1957 โดยเป็นการรวมมือของชุมชนเพ่ือสรางจุดขายในการทองเท่ียวบนพ้ืนท่ี 100,000
ตารางเมตรของทุง แหงน้ี นอกจากจะมีดอกพิงคมอสท่ีบานสะพรั่งเต็มทองทุงเหมือนพรมสีชมพูขนาดใหญในชวงเดือน
พฤษภาคมไปถึงตนเดือนมิถุนายนของทุกปีแลว ท่ีน่ีก็ยังรายลอมไปดวยภูเขา และน้ําตก จึงทําใหท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงแหลงทองเท่ียว
ทางธรรมชาติท่ีสวยงามและมีเสนหไมแพท่ีใดในญ่ีป ุน

หมายเหตุ : ในกรณีทุงดอกพ้ิงคมอสหมดชวงฤดูแลว บริษัทขอสงวนสิทธินํ์าทานชม สวนสัตวอาซาฮิยามา แทนทุงดอกพ้ิงค
มอส ซ่ึงไดรับความนิยมมากท่ีสุดในญ่ีป ุน ซ่ึงในแตละปีจะมีผูเขาชมความนารักของสัตวตางๆ ท่ีไมไดถูกกักขังในกรงแบบท่ีทาน
เคยเห็นในสวนสัตวท่ัว ๆ ไปถึงกวาปีละ 3 ลานคนจากท่ัวโลก โดยสวนสัตวแหงน้ีไดมีแนวความคิดท่ีวา สัตวตางๆ ควรท่ีจะอาศัย
อยูในสภาพแวดลอมท่ีดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตวนั้นๆ จึงทําใหทุกทานไดสัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยูท่ีแทจริงของสัตว
แตละประเภท อาทิเชน หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุตางๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลังอุตังแสนรู

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

้



นําทานเดินทางสู สวนทิวลิป เมืองคามิยุเบซึ (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ชมความงามของดอกทิวลิปมากสีสัน กวา 120 เฉดสี
ไมตํ่ากวา 1,200,000 ดอกในฤดูใบไมผลิ ของทุกปี ณ บริเวณจุดกึ่งกลางของแนวชายฝ่ังทะเลโอฮอค ของฮอกไกโด เรียงราย
พรอมตอนรับการมาเยือนของนักทองเท่ียวจากแดนไกล

หมายเหตุ: ในกรณีทุงดอกทิวลิปไมบานหรือหมดชวงฤดูแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธินํ์าทานเดินทางสูเมืองคามิคาวะ เพ่ือ
ชม พิพิธภัณฑน้ําแข็ง (ICE PAVILLION) แทนทุงดอกทิวลิป ซ่ึงเป็นสถานท่ีจัดแสดงงานศิลปะจากหิมะ ชื่นชมกับผลงานการ
ป้ันตุกตาหิมะและการแกะสลักหิมะโดยผลงานเหลาน้ีเป็นผลงานของเหลาบรรดาศิลปินท่ีมีชื่อเสียง นอกจากน้ีภายในถํ้ายังมี
ความสวยงามของหิมะท่ีเหมือนกับอยูในถํ้าหินงอกหินยอย ใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็นกับอุณหภูมิ -41 องศาเซลเซียส
อิสระใหทานไดเก็บภาพความประทับใจ

จากนั้นนําทานเดินทางสู อิออน มอลล เป็นหางสรรพสินขนาดใหญของประเทศญ่ีป ุนมีท้ังของฝาก เครื่องด่ืม ขนม อาหาร
สด ผลไมสดๆจากสวน ซ่ึงผลิตภัณฑเหลาน้ีจะมีขายจําเพาะเมืองเทานั้น

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Smile Hotel Asahikawa หรือเทียบเทา

นํ้าตกกิงกะและนํ้าตกริวเซย

ชิบะซากุระสวนทาคิโนอูเอะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

น้ําตกริวเซ และน้ําตกกิงกะ เป็นน้ําตกสองสายท่ีไหลจากบนภูเขาลงมาท่ีผาเป็นริ้ว
สวยงาม น้ําตกท้ังสองสายตั้งอยูหางกันเพียง 300 เมตร สามารถสังเกตเห็นไดงาย น้ํา
ตกริวเซ ซ่ึงถูกเรียกวาเป็น “น้ําตกแหงดาวตก” เพราะสายน้ําเสนใหญไหลลงมาจากซอก
ผา เวลาถูกแสงอาทิตยจะแลดูคลายดาวตก เคียงคูกับน้ําตกกิงกะ หรือ “น้ําตกแหงแมน้ํา
สีเงิน” ท่ีในฤดูรอนจะเห็นสายน้ําเป็นริ้วเล็กๆ ไขวกันไปมา แลดูชดชอย

เป็นสถานท่ีชมชิบะซากุระท่ีตั้งอยูในเขตอาชิบาริบนเกาะฮอกไกโด ซ่ึงสวนแหงน้ีเริ่มปลูก
ตนพิงคมอสมาตั้งแตปี 1956 โดยเป็นการรวมมือของชุมชนท่ีตองการสรางจุดขายในการ
ทองเท่ียวบนพ้ืนท่ีกวา 100,000 ตารางเมตร เป็นอีกหน่ึงแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ี
สวยงามและมีเสนหไมแพท่ีใดในญ่ีป ุน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สวนทิวลิปคามิยุเบซึ

อิออนฮอกไกโด

 บาย

เป็นสวนทิวลิปริมทางหลวง ท่ีมีดอกทิวลิปมากสีสัน กวา 120 เฉดสี ไมตํ่ากวา
1,200,000 ดอกในฤดูใบไมผลิของทุกปี สวนทิวลิปแหงน้ีเกิดจากความพยายามของชาว
เมืองคามิยุเบซึ ท่ีจะนําดอกทิวลิปจากประเทศเนเธอรแลนดมาปลูกเพ่ือเป็นสินคาสงออก
พวกเขาไดขยายสวนทิวลิปออกไปทุกปี จนเป็นพ้ืนท่ีกวางขวางและสามารถดึงดูดสายตาผู
ท่ีสัญจรไปมาบนทางหลวงได

เป็นอีกหน่ึงสาขาของหางอิออน ท่ีใหผูคนเขามาเลือกซ้ือขอนานาชนิด รวมถึงของแบ
รนดเนมตางๆ ท่ีมีครบครันอยูภายในหางน้ี

 คํ่า  Smile Hotel Asahikawa หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - นาฬิกาไอน้ํา
โบราณ - ถนนซาไกมาจิ - รานเลอเตา - คาเฟสนูปป - ดิวตี้ฟรี
- บุฟเฟตปูยักษ

ในกรณีทุงดอกพ้ิงคมอสหมดชวงฤดูแลว บริษัทขอสงวนสิทธินํ์าทานชม สวนสัตวอาซาฮิยามา แทนทุงดอกพ้ิงคมอส ซ่ึงได
รับความนิยมมากท่ีสุดในญ่ีป ุน ซ่ึงในแตละปีจะมีผูเขาชมความนารักของสัตวตางๆ ท่ีไมไดถูกกักขังในกรงแบบท่ีทานเคยเห็นใน
สวนสัตวท่ัว ๆ ไปถึงกวาปีละ 3 ลานคนจากท่ัวโลก โดยสวนสัตวแหงน้ีไดมีแนวความคิดท่ีวา สัตวตางๆ ควรท่ีจะอาศัยอยูใน
สภาพแวดลอมท่ีดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตวนั้นๆ จึงทําใหทุกทานไดสัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยูท่ีแทจริงของสัตวแตละ
ประเภท อาทิเชน หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุตางๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลังอุตังแสนรู

ในกรณีทุงดอกทิวลิปไมบานหรือหมดชวงฤดูแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธินํ์าทานเดินทางสูเมืองคามิคาวะ เพ่ือชม
พิพิธภัณฑน้ําแข็ง (ICE PAVILLION) แทนทุงดอกทิวลิป ซ่ึงเป็นสถานท่ีจัดแสดงงานศิลปะจากหิมะ ชื่นชมกับผลงานการป้ัน
ตุกตาหิมะและการแกะสลักหิมะโดยผลงานเหลาน้ีเป็นผลงานของเหลาบรรดาศิลปินท่ีมีชื่อเสียง นอกจากน้ีภายในถํ้ายังมีความ
สวยงามของหิมะท่ีเหมือนกับอยูในถํ้าหินงอกหินยอย ใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็นกับอุณหภูมิ -41 องศาเซลเซียส อิสระให
ทานไดเก็บภาพความประทับใจ

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ ซ่ึงถือเป็นเมืองทาท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแตงของบานเรือนนั้น สวน
ใหญไดถูกออกแบบเป็นสไตลตะวันตกเน่ืองจากในอดีตเมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจากการทําการคาระหวางประเทศญ่ีป ุนและ
ประเทศในแถบยุโรป

อิสระใหทานเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามนาประทับใจ คลองโอตารุเป็นคลองท่ีเกิดขึ้นจากการ
ถมทะเล สรางเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพ่ือเป็นเสนทางขนถายสินคาจากเรือใหญสูโกดังในเมือง ภายหลังเลิกใชจึงถมคลองครึ่ง
หน่ึงเป็นถนนสําหรับนักทองเท่ียวแทนโกดังตางๆ ซ่ึงเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณของเมือง และไดปรับปรุงเป็น
รานอาหาร รานขายของท่ีระลึกน่ันเอง

นําทานเดินชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท หน่ึงในรานคาท่ีใหญท่ีสุดของพิพิธภัณฑ
กลองดนตรีในญ่ีป ุน โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม และถือเป็นอีกหน่ึงในสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรเมือง

นอกจากน้ีดานหนาพิพิธภัณฑยังมี “นาฬิกาไอน้ําโบราณ” สไตลอังกฤษ ท่ีเหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทานั้น ซ่ึงเป็นของ
ท่ีระลึกท่ีเมือง Vancouver มอบใหแกเมือง Otaru นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ําประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือน
กับนาฬิกาไอน้ําอีกเรือนหน่ึงท่ีประเทศแคนนาดา ถามาฮอกไกโดแลวไมมาชม ตองไปชมท่ีแคนนาดากันนะจะ

อิสระใหทานไดเลือกซ้ือ เลือกชมสินคามากมาย กับถนนซาไกมาชิ โดยดานขวามือก็ตองสะดุดตา สะดุดใจ ไปกับความนารัก
ของเจาแมวนอยคิตตี้ ท่ีทาทายรอใหทุกๆทานเขาไปเย่ียมชม

มากันท่ีรานแนะนํารานสุดทายกันคะ รานน้ีก็คือ คาเฟสนูปป้ี เอาใจคนรักสนูปป้ี ซ่ึงจุดเดนของรานน้ีก็คือไอศกรีมน่ันเองคะ
ซ่ึงมีหลากหลายรสชาติใหเลือกชิม เป็นซอฟทครีมเน้ือน ุมละมุน ภายในรานแบงเป็นสองชั้น ซ่ึงชั้นท่ีสองจะเป็นโซนรานอาหาร
การตกแตงรานก็ไมพลาดท่ีจะตกแตงไปดวยสนูปป้ีท้ังรานแนนอน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานชอปป้ิงสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีท่ีรานคาปลอดภาษี DUTY FREE สามารถ
เลือกซ้ือสินคาไดตามอัธยาศัย ซ่ึงมีสินคาใหเลือกซ้ือมากมาย ไมวาจะเป็น เครื่องสําอางแบรนดดัง ท้ังของตางประเทศและ
แบรนดดังของญ่ีป ุน หรือวาจะเป็นอาหารเสริมคุณภาพดีซ่ึงไมวามารถหาซ้ือจากท่ีไหนได นอกจากรานคาปลอดภาษีเทานั้น อิสระ
ใหทานเลือกซ้ือตามอัธยาศัย

จากนั้นนําทานชอปป้ิงท่ี ทานุกิโคจิ เป็นแหลงชอปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว
7 บล็อกถนน มีรานคาตั้งเรียงรายอยูกวา 200 รานคา Susukin มีราน BIG CAMERA จําหนายกลองดิจิตอล, เครื่องใชไฟฟา
และอิเล็คทรอนิคส,ราน100เยน, รานUNIQLO ขายเสื้อผาแฟชั่นวัยรุน,ราน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่อง
สําอาง

ค่ํา

่ ้



บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟตป้ิงยางปู 3 ชนิด และอาหารทะเลนานาชนิด อาทิเชน ปูซูไว ปูขน ปูทา
ราบะ หอยเชลล หอยนางรม กุงทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหนาตางๆ หมายเหตุ ไมรวมเครื่องด่ืมแอลกฮอล

พักท่ี Toyoko Inn Susukino Minami หรือเทียบเทา

โอตารุ

คลองโอตารุ

พิพิธภัณฑกลองดนตรี

นาฬิกาไอนํ้าโบราณ

ถนนซาไกมาจิ

 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

เป็นนาฬิกาไอน้ําโบราณสไตลอังกฤษท่ีเหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทานั้น โดยนาฬิกา
น้ีจะพนไอน้ํา และมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที

เป็นถนนคาขายท่ีไดรับการอนุรักษ ตั้งอยูกลางเมืองโอตารุ ไมไกลจากคลองโอตารุ
ปัจจุบันไดรับการดัดแปลงเป็นรานคา รานอาหาร รานกาแฟ รานขายของท่ีระลึก ราน
เสื้อผา และพิพิธภัณฑตางๆ มากมาย



วันท่ี 5 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - ทาอากาศยานดอนเมือง

รานเลอเตา

คาเฟสนูปป

เป็นรานขนมชื่อดังของเมืองโอตารุ ซ่ึงมีเมนูขนมหวานและเคกขายในแตละวันมากกวา
50 ชนิด โดยสั่งเมนูท่ีชั้นลาง แลวชั้นบนจะเป็นท่ีน่ังรับประทาน ซ่ึงจุไดมากกวา 100 คน
สวน ชั้นบนสุดจะเป็นหอคอย ท่ีลูกคาสามารถ ขึ้นไปชมทิวทัศนโดยรอบไดฟรี!

เป็นคาเฟ ท่ีมีธีมหลักเป็นตัวการตูนสน ูปป้ี ท่ีการตกแตงรานก็ไมพลาดท่ีจะตกแตงไปดวย
สนูปป้ีท้ังราน มีเมนูอาหารตางๆ รอบริการนักทองเท่ียว แตจุดเดนของของกินรานน้ีคือ
ไอศครีม เป็นซอฟทครีมเน้ือน ุมละมุนซ่ึงมีหลากหลายรสชาติใหเลือกชิม นอกจากน้ีทาง
รานยังมีการจําหนายของท่ีระลึกเกี่ยวกับสนูปป้ีอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ดิวต้ีฟรี บาย

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

บุฟเฟตขาปูยักษ คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ บุฟเฟตป้ิงยางปู 3 ชนิด และอาหารทะเล

 Toyoko Inn Susukino Minami หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา แบบ SET BOX

นําทุกทานเดินทางสู สนามบินชิโตเสะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย

09.55 น. นําทุกทานเหิรฟากลับสูประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอกซ เท่ียวบินท่ี XJ621 บริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง

บาย

15.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ



 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

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

ทาอากาศยานชิโตเสะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร เมนู 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
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณี
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
 

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ             

- คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

- คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.        

- คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

- คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน        

- คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

- คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ                

- คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

- คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้น

ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน) ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ
1,700 บาท

่



คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ และไกดนําเท่ียวทานละ 1500 บาท/ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%
 

วีซา
Passport จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรด

สอบถาม

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให
 

หมายเหตุ
- คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเท่ียวทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน

- ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท

- หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

- บริการน้ําด่ืมวันละ 1 ขวดในวันท่ีมีรายการทองเท่ียว

- การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

- ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆท้ัง
สิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 

- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนมัดจําท้ังหมด เน่ืองจากทา
งบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นท่ีเรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันท่ียังมิไดชําระ คาทัวรสวนท่ีเหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง

- ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

- คาทัวรไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

3. ประเทศญ่ีป ุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไส
กรอกฯ เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก

การยกเลิก

่ ่ ่ ่ ่ ่ ่



1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการ
ใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว ***ในกรณีท่ีวันเดินทางตรง
กับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด

ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน
การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด  

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน 
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


