
#15733 ทัวรญ่ีปุน ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน คลองโอตารุ
เทศกาลนํ้าแข็งโซอุนเคียว บิน XW
ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด สวนสัตวอะซาฮิยามา ลองเรือตัดนํ้าแข็ง พิพิธภัณฑโอคอท
สกริวเฮียว หมูบานราเม็งอาซาฮิคาวา พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุ รา
นกาแฟฮัลโหลคิตตี้ โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ หอนาฬิกาซัปโปโร



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานชิโตเสะ - อาซาฮิคาวา - สวนสัตวอาซาฮิยามา - เทศกาลน้ําแข็งโซอุนเคียว   

Sounkyo
View
Resort
หรือเทียบ
เทา

3 มอนเบ็ทสึ - ลองเรือตัดน้ําแข็งออโรรา - พิพิธภัณฑน้ําแข็งขัว้โลก - อาซาฮิคาวา - อิออน
มอลล อาซาฮิคาวา   

Sounkyo
View
Resort
หรือเทียบ
เทา

4 หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - คิตต้ี คาเฟ - คิ
โรโระ สกีรีสอรท - ออนเซน คิโรโระ รีสอรท   

Kiroro
Resort
หรือเทียบ
เทา

5 โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ชิโรอิ โคบิโตะ) - ดิวต้ีฟรี - ศาลเจาฮอกไกโด - ตึกรัฐบาลเกาเกาะ
ฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - ซัปโปโรทีวีทาวเวอร - สวนโอโดริ - ยานซูซูกิโนะ   

Tokru Rei
Hotel หรือ
เทียบเทา

6 ตลาดปลาโจไก - มิตซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด - โดราเอมอน วาคุวาคุ สกายพารค - ทา
อากาศยานชิโตเสะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

30 มี.ค. 65 - 4 เม.ย. 65 ฿29,990 ฿29,990 ฿29,990 ฿9,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - อาซาฮิคาวา - สวนสัตวอาซาฮิยามา -
เทศกาลน้ําแข็งโซอุนเคียว

กําหนดการทั้งหมด

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

23.30 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก Terminal 1 ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ
เคาทเตอรสารการบิน NOK SCOOT เจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารตางๆ

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

04.00 น. เหินฟาสู เมืองฮอกไกโด ประเทศญ่ีป ุนโดยเท่ียวบินท่ี XW 146

บาย

12.15 น. เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีป ุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเปา
และทําภารกิจสวนตัวเรียบรอยแลว

สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ

รับประทานอาหารกลางวัน SET BOX

นําทานขึ้น รถโคชเพ่ือเดินทางสู เมืองอาซาฮิคาวา เมืองใหญท่ีตั้งอยูตรงกลางของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองใหญรองจากซัปโป
โร ลอมรอบดวยเทือกเขาไดเซ็ตสึซันและแมน้ํานอยใหญ มีธรรมชาติสวยๆ ใหดูไดตลอด 4 ฤดู เมืองท่ีสามารถชื่นชมธรรมชาติ
และความเป็นเมืองใหญไดในท่ีเดียวกันในจังหวัดฮอกไกโดนั้นมีไมมากนัก หน่ึงในนั้นก็คือเมืองอาซาฮิคาวะ ท่ีไมวาจะกิจกรรม
แบบไหนก็มีใหครบ ท้ังการเดินเท่ียวชม หาของกิน ชอปป้ิง

นําทานสู สวนสัตวอะซาฮิยามา เป็นสวนสัตวทางตอนเหนือของประเภทญ่ีป ุน ตั้งอยูท่ีเมือง Asahikawa, Hokkaido โดย
ท่ัวไปสวนสัตวในญ่ีป ุนจะมีการแสดงของสัตวตางๆ แตสวนสัตวAsahiyamaจะเนนการแสดงของพฤติกรรมของสัตว นักทอง

่ ้



 หมายเหตุ เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย

่ ้

เท่ียวสามารถชมพฤติกรรมและการอยูอาศัยของสัตวจริงๆ การจัดแสดงแบบน้ีไดรับความนิยม โดยเฉพาะ “อุโมงคแกวเพนกวิน”
ซ่ึงจะเป็นอุโมงคท่ีจะผานบริเวณสระวายน้ําของฝูงเพนกวิน

นําทานเดินทางสู เทศกาลน้ําแข็งโซอุนเคียว เป็นเทศกาลท่ีจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีท่ีโซอุนเคียวอนเซ็น ซ่ึงตั้งอยูบริเวณเชิง
หุบเขาโซอุนเคียว ท่ีโดงดังดวยวิวน้ําตกและหนาผาสูงชันถึง 24 กิโลเมตรใจกลางเกาะฮอกไกโด ในชวงกลางวันแนะนําใหไปเดิน
เลนชมอนุสาวรียน้ําแข็งขนาดยักษ โดมน้ําแข็ง และอุโมงคน้ําแข็งความยาว 100 เมตรท่ีบริเวณลานน้ําแข็งกันกอน ซ่ึงกระดาน
ล่ืนน้ําแข็งนั้นเป็นท่ีนิยมมากในหมูเด็กๆ

จากนั้นขอแนะนําใหมา แชน้ําพุรอน ท่ีโซอุนเคียวอนเซ็น เพ่ืออบอุนรางกายใหคลายหนาวกันเป็นการปิดทาย

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Sounkyo View Resort หรือเทียบเทา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร เมนู อาหารแบบ Set Box

ทาอากาศยานชิโตเสะ

อาซาฮิคาวา

สวนสัตวอาซาฮิยามา

เทศกาลนํ้าแข็งโซอุนเคียว

 บาย

ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในฮอกไกโด และเป็นทาอากาศยานท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

เมืองอาซาฮิคาวามีขนาดใหญเป็นอันดับสองรองจากซัปโปโร ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นหลังคาของ
ฮอกไกโดและเป็นเมืองท่ีหนาวท่ีสุดแหงหน่ึงของญีป ุน สถานท่ีทองเท่ียวในเมืองสวน
ใหญจึงมักเกี่ยวของกับเรื่องราวความหนาวเย็นและฤดูหนาวของญ่ีป ุน

เป็นสวนสัตวเมืองหนาวท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของฮอกไกโด บรรดาสัตวท่ีอยูภายในสวนสัตว
จะไดอยูภายใตสภาพแวดลอมท่ีเป็นธรรมชาติเพ่ือใหสัตวไดแสดงพฤติกรรมของเขาออก
มาไดโดยไมทําใหสัตวเกิดอาการเครียด สัตวบางชนิดจะถูกปลอยใหเดินออกมาอยางเป็น
อิสระนักทองเท่ียวท่ีไปเยือน จึงสามารถสัมผัสกับสัตวไดอยางใกลชิดและถายรูปเป็นท่ี
ระลึก

เทศกาลน้ีจัดขึ้นในชวงปลายเดือนมกราคม-ปลายเดือนมีนาคม เทศกาลน้ีมีลักษณะของ
การตกแตงน้ําแข็งและหิมะเป็นถํ้า อุโมงค โดมน้ําแข็ง และประติมากรรมน้ําแข็ง แตจะมี
การเปล่ียนรูปแบบไปทุกๆ ปี ในชวงกลางคืนจะประดับประดาไปดวยแสงไฟสวยงาม และ
การแสดงพลุ 5-10 นาที คาเขาชมงานเทศกาลประมาณ 200 เยน ในซุมมีบริการอาหาร
เครื่องด่ืม ของท่ีระลึก และท่ีน่ังสําหรับพักผอน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Sounkyo View Resort หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 มอนเบ็ทสึ - ลองเรือตัดน้ําแข็งออโรรา - พิพิธภัณฑน้ําแข็งขั้ว
โลก - อาซาฮิคาวา - อิออน มอลล อาซาฮิคาวา

สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ

 กิจกรรม เชา

จากนั้นเขาสู เมืองมอนเบ็ทสึ เพ่ือนําทานไปสัมผัสประสบการณ ลองเรือตัดน้ําแข็ง นั้นถือเป็นกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีไดรับ
ความนิยมเป็นอยางมากในเมือง Abashiri แผนน้ําแข็งขนาดใหญจะลอยมาตามทะเลจากฝ่ังประเทศรัสเซีย และเรือลํายักษก็จะ
ว่ิงผาแผนน้ําแข็งยักษเหลาน้ีไป เป็นภาพท่ีมหัศจรรยมากๆ ทานจะไดลองเรือสัมผัสอากาศท่ีหนาวเย็น พรอมชมทัศนียภาพของ
ทะเลโอคอทสกและไดเห็นชีวิตของสัตวโลกในเขตหนาวเชน นกอินทรีย

การจะไดเห็นน้ําแข็งขั้วโลกหรือไมนั้น ตองคอยดูประกาศกันวันตอวันเลย ซ่ึงกอนขึ้นเรือจะมีการประกาศติดไวตรงจุดขาย
ตั๋ววาจะเห็นหรือไมเห็น จะไดไมตองลุน เน่ืองจากเป็นเรื่องของธรรมชาติ บางครั้งวันน้ีมีน้ําแข็ง วันตอมาอาจไมมีแลว เพราะโดน
คล่ืนพัดออกไปไกลก็เป็นได

บาย

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

นําทานสู พิพิธภัณฑโอคอทสก ริวเฮียว (ธารน้ําแข็ง) เป็นสถานท่ีทองเท่ียวในฮอกไกโด ท่ีเนนธารน้ําแข็งและสัตวทะเลของ
ทะเลโอคอทสก พิพิธภัณฑจะจัดแสดงธารน้ําแข็งจําลองภายในหองท่ีมีอุณหภูมิ -15C ไฮไลทของท่ีน่ีก็คงจะเป็นการจําลองการ
ลอยมาของน้ําแข็งRyu-hyo ในสวนของตัวอาคารจะมีท้ังหมด 2 ชั้น ชั้นแรกจะเนนไปท่ีนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู
ใตน้ําแข็ง เชน คลิโอเนะ หรือผีเสื้อทะเล สัตวตระกูลหอย

นําทานขึ้นรถโคชกลับมายัง เมืองอาซาฮิคาวา จากนั้นนําทานอิสระชอปป้ิง อิออน ศูนยกลางการชอปป้ิงขนาดใหญ หาง
AEON ท่ีฝังรากลึกอยูในวิถีชีวิตของคนฮอกไกโดนั้นเป็นชอปป้ิงมอลลท่ีนาหลงไหลดวยปริมาณสินคาหลากหลายครบครันและ
ยังมีสินคาลดราคาพิเศษทุกวันอีกดวย ท่ีน่ีไมเพียงแคจําหนายอาหารเทานั้น แตยังมีสินคาอ่ืนๆ อีกมากมายท้ังเสื้อผา เครื่อง
ประดับ เครื่องสําอางและยา ใหไดเลือกสรรใชจาย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Sounkyo View Resort หรือเทียบเทา

มอนเบ็ทสึ

ลองเรือตัดนํ้าแข็งออโรรา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีอยูติดกับทะเลโอคอทสก (Okhotsk Sea) ท่ีน่ีมีชื่อเสียงเรื่องกิจการเกี่ยวกับ
การประมงในพ้ืนท่ีน้ําเย็น วากันวาปูท่ีไดมากจากเมืองมอนเบ็ทสึเป็นหน่ึงในปูท่ีดีท่ีสุด
ของญ่ีป ุน

ถือเป็นหน่ึงในกิจกรรมท่ีเป็นไฮไลทของเมืองอะบาชิริในชวงฤดูหนาว อีกท้ังยังมีโอกาส
ไดชมชีวิตของสัตวโลกในเขตหนาว อาทิเชน นกอินทรียทะเลหางขาว แมวน้ํา และคุลิ
โอะเนะ หรือSea Angel ซ่ึงเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กรูปรางแปลกตาท่ีลอยมาพรอมกับธาร
น้ําแข็ง และท่ีพลาดไมไดอีกอยางคือการลองทานไอศครีมสีฟาใหอารมณเหมือนกําลังกิน
ธารน้ําแข็ง



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา - โอตารุ - คลองโอตารุ -
พิพิธภัณฑกลองดนตรี - คิตตี้ คาเฟ - คิโรโระ สกีรีสอรท -
ออนเซน คิโรโระ รีสอรท

การจะไดเห็นน้ําแข็งขั้วโลกหรือไมนั้น ตองคอยดูประกาศกันวันตอวันเลย ซ่ึงกอนขึ้นเรือจะมีการประกาศติดไวตรงจุดขาย
ตั๋ววาจะเห็นหรือไมเห็น จะไดไมตองลุน เน่ืองจากเป็นเรื่องของธรรมชาติ บางครั้งวันน้ีมีน้ําแข็ง วันตอมาอาจไมมีแลว เพราะโดน
คล่ืนพัดออกไปไกลก็เป็นได

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

พิพิธภัณฑนํ้าแข็งขั้วโลก

อาซาฮิคาวา

อิออน มอลล อาซาฮิคาวา

 บาย

เป็นพิพิธภัณฑท่ีจัดแสดงเกี่ยวกับน้ําแข็งขั้วโลกเหนือในทะเลโอคอทสก ซ่ึงมีการจําลอง
การลอยมาของน้ําแข็ง Ryu-hyo ในหองอุณหภูมิตํ่าถึง -15 องศาเซลเซียส ท้ังน้ียังมี
นิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยูใตน้ําแข็ง เชน คลิโอเนะ หรือผีเสื้อทะเล สัตว
ตระกูลหอย ลําตัวใสๆ วายน้ําดวยครีบเล็กๆ ท้ังสอง และปลาท่ีดูแปลกตาชนิดอ่ืนๆอีกดวย

เมืองอาซาฮิคาวามีขนาดใหญเป็นอันดับสองรองจากซัปโปโร ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นหลังคาของ
ฮอกไกโดและเป็นเมืองท่ีหนาวท่ีสุดแหงหน่ึงของญีป ุน สถานท่ีทองเท่ียวในเมืองสวน
ใหญจึงมักเกี่ยวของกับเรื่องราวความหนาวเย็นและฤดูหนาวของญ่ีป ุน

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Sounkyo View Resort หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชมสู หมูบานราเม็งอาซาฮิคาวา ท่ีราเม็งของท่ีน่ีมีรสชาติอันเป็นเอกลักษณและไดรับการกลาวขานถึงความอรอยมายา
วนานกวาทศวรรษ หมูบานราเม็งอาซาฮิคาวาไดถือกําเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมรานราเม็งชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาวาท้ัง 8
รานมาอยูรวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว ทานสามารถล้ิมลองรสชาติราเม็งแบบด้ังเดิมไดท่ีน่ี และยังมีหองเล็กๆท่ีจัดแสดงประวัติ
ความเป็นมาขอหมูบานแหงน้ีใหทานไดเขามาศึกษาอีกดวย

นําทานมุงหนาเขาสู เมืองโอตารุ เมืองทาสําคัญของเกาะฮอกไกโด อยูไมไกลจากซัปโปโรสามารถเดินทางไปไดภายในเวลา
เพียง 25 นาที จึงกลายเป็นเมืองทองเท่ียวยอดนิยมอีกเมืองหน่ึง ดวยจุดท่ีตั้งของตัวเมืองสามารถมองเห็นอาวอิชิกะริท่ีอยูดาน
หนา ทัศนียภาพเทือกเขาท่ีลอมรอบงดงามราวกับเป็นเมืองแหงความฝัน ตัวอาคารบานเรือนท่ียังคงอนุรักษตามลักษณะด้ังเดิม
ชวงฤดูหนาวนับเป็นชวงท่ีคึกคักมาท่ีสุดของปี

่ ่ ่ ้ ่



นําทานชมวิวริม คลองโอตารุ ถือเป็นสถานท่ีท่ีมีชื่อเสียงเป็นอยางมาก ในอดีตถูกสรางขึ้นมาเพ่ือใชในการขนสงสินคาทาง
เรือ หากปัจจุบันกลายเป็นอีกหน่ึงแลนดมารกหลักของเมืองท่ีไมวาใครท่ีมาเยือนเมืองน้ีก็ตองมาเท่ียวชมยังคลองแหงน้ีใหได ไม
วาจะดวยบรรยากาศท่ีใหความรูสึกถึงความเกาแกและวิถีชีวิตชาวเมืองท่ียังคงอนุรักษตึกอาคารรอบๆใหคงเดิม คลองแหงน้ีมี
ความยาวถึง 1,140 เมตรประดับตกแตงดวยโคมไฟสไตลวิคตอเรียน

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุ ไดรับการยกยองใหเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวทางประวัติศาสตรท่ีสําคัญ
ของเมืองโอตารุจากการท่ีถูกสรางขึ้นตั้งแตปี ค.ศ.1912 ดวยตัวอาคารมีขนาดใหญเป็นอิฐแดงดูเปลือยๆหากดูงดงามแปลกตา
สิ่งสะดุดตาท่ีเป็นจุดสังเกตของพิพิธภัณฑแหงน้ีน่ันก็คือ นาฬิกาไอน้ําโบราณ สไตลอังกฤษท่ียังคงใชงานไดมาถึงปัจจุบันและ
เหลือเพียง 2 เรือนในโลกเทานั้น

บาย

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

นําทานตอดวย รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆของตัวการตูนดัง ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาและถาย
รูปตามอัธยาศัย

นําทานสู คิโรโระ เพชรเม็ดงามใจกลางแหลงสกีแหงฮอกไกโดตั้งอยูบริเวณใจกลางของหุบเขาท่ีเป็นแหลงเลนสกีสําคัญแหง
หน่ึงของญ่ีป ุนเป็นท่ีรูจักกันดีในหมูผูท่ีโปรดปรานการเลนกีฬาฤดูหนาว ดวยความขาวน ุมละเอียดของหิมะ คิโรโระคือสถานท่ี
ทองเท่ียวซ่ึงคุณสามารถมาเยือนไดตลอดท้ังปี มีรีสอรตหรูระดับ 5 ดาวรานอาหารและรานคาระดับโลก และกิจกรรมกลางแจงท่ี
หลากหลายตอบโจทยการพักผอนของคุณไดหลากหลายรูปแบบ

จากนั้นผอนคลายหลังจากเลนสกี ดวยวิถีของชาวญ่ีป ุนแทๆ ท่ี คิโรโระ ออนเซ็น บอน้ําพุรอนจากภูเขาไฟซ่ึงไหลผานหมูบาน
อาคาอิกาวะแชกายในน้ํารอนท่ีอุดมไปดวยแรธาตุธรรมชาติในขณะท่ีเพลิดเพลินกับความงามของปาดานหนาหรือจะเลือกพักผอน
ดวยการขับพิษ หรือดีท็อกซ ท่ี กังบังโยคุ (Ganbanyoku)ซ่ึงเป็นหองซาวนา หินรอนและอีกจุดท่ีนาสนใจอีกจุดอยูบนยอดเขาอา
ซาริ ท่ีสูงจากระดับน้ําทะเล 1,800 เมตร

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Kiroro Resort หรือเทียบเทา

หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา

โอตารุ

คลองโอตารุ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา ไดถือกําเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมรานราเมนชื่อดังของ
เมืองอาซาฮิคาวาน้ีมีรานราเมง 8 รานมาอยูรวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว เสมือนหมูบาน
ราเมนท่ีรวบรวมรานดังขั้นเทพไวในท่ีเดียว โดยราเมนท่ีอาซาฮิคาวานั้น เป็นราเมนท่ีมี
ประวัติมายาวนาน สามารถนับยอนหลังไปตั้งแตสมัยตนโชวะ โดยมีการผสมผสานบะหมี่
หลายชนิดของจีนจนกลายมาเป็นราเมงขึ้นชื่อท่ีไดรับการกลาวขานถึงความอรอยมายาวนา
นกวาทศวรรษ

เป็นเมืองทาเล็กๆ ท่ีอยูติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด ท่ีน่ีเป็นแหลงวัตถุดิบ
ทางทะเลท่ีมีคุณภาพแหงหน่ึงของญ่ีป ุน และเป็นเมืองทองเท่ียวท่ีหามพลาดหากไดมา
เยือนฮอกไกโด

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาท่ีถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา น้ําในคลองใส
สะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับขอบฟาก็จะสะทอนภาพออก
มาเป็นเงาท่ีดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก



วันท่ี 5 โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ชิโรอิ โคบิโตะ) - ดิวตี้ฟรี - ศาลเจา
ฮอกไกโด - ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร -
ซัปโปโรทีวีทาวเวอร - สวนโอโดริ - ยานซูซูกิโนะ

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

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

คิตต้ี คาเฟ

คิโรโระ สกีรีสอรท

ออนเซน คิโรโระ รีสอรท

 บาย

เป็นรานกาแฟอันมีชื่อท่ีอยูไมไกลจากคลองโอตารุ มีจุดเดนคือตัวรานมีบรรยากาศนารักๆ
ของตัวการตูนแมวชื่อดัง "คิตตี้"

คิโรโระ สกีรีสอรท ตั้งอยูท่ีหมูบานอะไกกาวา ไมไกลมากเมืองโอตารุ และสามารถเดินทาง
จากเมืองซัปโปโรไปไดอยางสะดวกดวยรถไฟ ในฤดูหนาวพ้ืนท่ีรอบๆรีสอรทจะเป็นสถานท่ี
เลนสกีท่ีมีหิมะคุณภาพดี เป็นสีขาวละเอียดเหมือนแปงฝ ุน ลอมรอบดวยทัศนียภาพอัน
งดงามของภูเขา

ออนเซน คิโรโระ รีสอรท เป็นออนเซ็นท้ังแบบกลางแจงและในรม เพ่ือเป็นการพักผอน
จากการท่ีไดเหน็ดเหน่ือยกับการเดินทางหรือทํากิจกรรมมาตลอดท้ังวัน ซ่ึงการแชน้ําแร
ธรรมชาติเชื่อในเรื่องการบํารุงการไหลเวียนโลหิต การบรรเทาอาการปวดเมื่อยบรรเทา
อาการปวดศีรษะ และบํารุงผิวพรรณใหเปลงปล่ังมีน้ํามีนวล ตามอัธยาศัยหรือทานเลือก
พักผอนในหองพัก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Kiroro Resort หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ ตั้งอยูท่ีเมืองซัปโปโร โรงงานช็อคโกแลตแหงน้ี เป็นโรงงานของบริษัท Ishiya
บริษัทช็อกโกแลตของทองถิ่น ผลิตภัณฑท่ีขึ้นชื่อของบริษัท คือ คุกกี้ Shiroi Koibio คุกกี้เนยสอดไสช็อกโกแลตขาวท่ีกินไปที
แทบละลายกับความอรอย ซ่ึงถือเป็นของฝากท่ีนิยมของฮอกไกโด ย่ิงชวงฤดูหนาวจะย่ิงสวยมากกวาปกติหลายเทา เพราะในชวง
หนาหนาวนั้นท่ีโรงงานแหงน้ีจะมีการเปิดไฟ Illumination

้ ้ ่ ่ ้



จากนั้นอิสระชอปป้ิงสินคาคุณภาพท่ีรานคาปลอดภาษี DUTY FREE ซ่ึงมีสินคาปลอดภาษีใหเลือกซ้ือมากมาย

บาย

นําทานขึ้นรถโคชเพ่ือเดินทางสู ศาลเจาฮอกไกโด ตั้งอยูท่ีเมืองซัปโปโร(Sapporo) เป็นศาลเจาของศาสนาพุทธนิกายชินโตท่ี
มีความเกาแกของเกาะฮอกไกโดเลย เพราะท่ีศาลเจาแหงน้ีนั้นถูกสรางในชวงยุคเริ่มพัฒนาเกาะถาจะนับเป็นปีก็ประมาณปี
ค.ศ.1871ได ไมเพียงแคจะมาสักการะขอพรกับเทพเจาท่ีประทับภายในศาลเจามากถึง4 องค แตดวยความท่ีตัวศาลเจาเองมีพ้ืนท่ี
เชื่อมตอกับสวนมารุยามะทําใหถือไดวาเป็นจุดชมวิวเด็ด

นําทานสู ท่ีทําการรัฐบาลเกาฮอกไกโด สถานท่ีทางราชการท่ีสําคัญในยุคสมัยกอนท่ีตั้งอยูท่ีเมืองซัปโปโร(Sapporo) นับเป็น
อาคารขนาดใหญแหงหน่ึงในไมกี่อาคารของญ่ีป ุนในสมัยนั้น ซ่ึงเมื่อกอนจะนิยมสรางสิ่งปลูกสรางท่ีใหญโตขนาดน้ีกัน ท่ีน่ีเลย
จะโดดเดนมามายาวนาน สิ่งหน่ึงท่ีทําใหอาคารมีเอกลักษณเฉพาะก็จากการท่ีมีสไตลการสราง

นําทานสู หอนาฬิกาซัปโปโร นับเป็นสัญลักษณของเมืองซัปโปโร ตัวอาคารของหอนาฬิกาสรางขึ้นตนสมัยพัฒนาซัปโปโร
ในปี 1878 ซ่ึงตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีของวิทยาลัยเกษตรซัปโปโร ตัวเรือนนาฬิกาซ้ือมาจากกรุงบอสตัน โดยปัจจุบันนั้นหอนาฬิกา
แหงน้ีไดมีการปรับปรุงจนกลายมาเป็นพิพิธภัณฑท่ีเปิดใหนักทองเท่ียวท่ีสนใจไดเขามาชมกัน ภายในนั้นมีการจัดแสดงเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรของสิ่งกอสราง

นําทานชม ซัปโปโรทีวีทาวเวอร (Sapporo TV Tower) ตั้งอยูท่ีสวนโอโดริ ใจกลางเมืองซัปโปโร ลักษณะคลายๆ โตเกียว
ทาวเวอรแตมีขนาดเล็กกวา ซัปโปโรทีวีทาวเวอร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร โดยชั้นท่ีสูงท่ีสุดซ่ึงสามารถชมวิวเมือง
ซัปโปโรไดจะตั้งอยูท่ีความสูง 90 เมตรซ่ึงเราสามารถขึ้นไปชมบรรยากาศของเมืองซัปโปโรจากมุมสูงไดอีกดวย

จากนั้นนําทานสูท่ี สวนสาธารณะโอโดริ ตั้งอยูใจกลางเมืองซัปโปโร ซ่ึงแยกเมืองออกเป็นสองฝ่ัง คือทางทิศเหนือและทิศใต
มีท่ีจอดรถกวางประมาณกิโลเมตรครึ่ง กินพ้ืนท่ีถึง 12 บล็อกของเมืองน้ี สวนแหงน้ีในชวงฤดูรอนน่ีก็จะเป็นเสมือนแหลง
โอเอซิสของเมืองท่ีเต็มไปดวยความเขียวขจีและดอกไมหลากหลายสายพันธุ ย่ิงในชวงฤดูหนาวน่ีเรียกวาสําคัญมากๆ เพราะจะ
เป็นสถานท่ีหลักในการจัดเทศกาลหิมะซัปโปโรน่ันเอง

นําทานสู ทีวีทาวเวอรซัปโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซ่ึงดานบนมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิวท่ีสวยงาม
ของสวนสาธารณะแหงน้ีและเมืองโดยรอบแบบ 360 องศง จุดชมวิวอยูท่ีความสูง 90 เมตร ชวงกลางคืนมีความสวยงามมาก
เพราะตัวทาวเวอรจะเปิดไฟประดับประดาเพ่ือความสวยงาม นับเป็นสถานท่ีท่ีนาสนใจอีกแหงหน่ึงของซัปโปโร

จากนั้นนําทานสู ยานบันเทิงท่ีใหญท่ีสุดในฮอกไกโด ซูซูกิโนะ เต็มไปดวยรานคา5,000รานและรานอาหาร แสงไฟนีออน
เรียงรายในเวลากลางคืน มีท่ีพักมากมายและเป็นศูนยกลางการเดินทาง ดังนั้นคุณจะไมมีปัญหาในการหารถโดยสารหรือ
รถไฟฟาใตดิน สถานท่ีน้ีด้ังเดิมสรางขึ้นในชวงปลายศตวรรษท่ี19 เดิมเป็นบริเวณไฟสีแดงและปัจจุบันมีรานเซ็กจํานวนมากยัง
คงอยู คุณสามารถเพลิดเพลินกับอาหารรสชาติหลากหลาย

ค่ํา

อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

พักท่ี Tokru Rei Hotel หรือเทียบเทา

โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ชิโรอิ โคบิโตะ)

ดิวต้ีฟรี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

 บาย



อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

ศาลเจาฮอกไกโด

ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด

หอนาฬิกาซัปโปโร

ซัปโปโรทีวีทาวเวอร

สวนโอโดริ

ยานซูซูกิโนะ

ศาลเจาฮอกไกโด เป็นศาลเจาของลัทธิชินโตท่ีมีอายุเกาแกถึง 140 ปี เชื่อกันวาเป็นท่ี
สถิตยของเทพเจาโยฮะชิระผูพิทักษฮอกไกโดมาตั้งแตยุคบุกเบิกดินแดนน้ีจึงมีผูศรัทธาไป
มนัสการมากตลอดปี จากศาลเจามีพ้ืนท่ีเชื่อมตอกับสวนมารุยามะ ในฤดูใบไมผลิเหมาะ
แกการชมดอกซากุระบาน

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

สัญลักษณสําคัญของเมืองซัปโปโรตั้งอยูดานตะวันออกของสวนโอโดริ หอซัปโปโรเป็นหอ
สงสัญญาณโทรทัศน มีความสูง 147.2 เมตร ท่ีชั้นบนของหอเป็นจุดชมทิวทัศน ท่ีสําคัญ
ของเมืองซัปโปโรดวยความสูง 90 เมตรเหนือพ้ืนดิน เมื่อขึ้นไปขางบนจะสามารถมองเห็น
ทิวทัศนของสวนโอโดริ

เป็นสวนสาธารณะท่ีตั้งอยูใจกลางถนนดวยความยาว 1.5 กิโลเมตร สวนโอโดริเป็นสวน
สาธารณะท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแหงหน่ึงในญีป ุน แตลักษณะท่ัวไปจะดูคลายกับเป็นเกาะ
กลางถนนขนาดใหญอันเป็นตัวแบงเขตเมืองออกเป็นฝ่ังเหนือและฝ่ังใต ในชวงตนเดือน
กุมภาพันธสวนแหงน้ีถูกใชเป็นหน่ึงในสถานท่ีจัดแสดงผลงานแกะสลักน้ําแข็งจากฝีมือ
ชางแกะสลักจากท่ัวโลก

ยานซูซูกิโนะ เป็นยานบันเทิงและยานชอปป้ิงท่ีใหญท่ีสุดในทางตอนเหนือของญ่ีป ุน เต็ม
ไปดวยรานคา บาร รานอาหาร รานคาราโอเกะ และตูปาจิงโกะ รวมกวา 4,000 ราน ปาย
รานคาสวางไสวยามค่ําคืนจนถึงเท่ียงคืนเลยทีเดียว ในชวงเดือนกุมภาพันธ ยานซูซูกิโนะ
จะจัดเทศกาลหิมะ เป็นเจาภาพการแขงขันแกะสลักน้ําแข็ง ประจําทุกปี

 คํ่า  Tokru Rei Hotel หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ตลาดปลาโจไก - มิตซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด - โดราเอมอน วาคุวา
คุ สกายพารค - ทาอากาศยานชิโตะเซะ - ทาอากาศยานดอนเมือง

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู ตลาดปลาโจไก และศูนยกลางตลาดขายสงเมืองซัปโปโร ทุกเชาจะมีผัก ผลไมเก็บมาสดๆ จากหลากหลายแหลงท่ัว
ฮอกไกโด และปลาท่ีจับมาสดๆ จะถูกนํามายังศูนยกลางตลาดขายสงเมืองซัปโปโร ตลาดท่ีผูกระจายสินคาไปซ้ืออยูถัดไป สวน
ตลาดท่ีเปิดสําหรับประชาชนท่ัวไปคือท่ีน่ี ตั้งแตรานขายปลาสดๆ รานผลไม รานอาหารแหง

จากนั้นนําทานสู มิตซุย เอาทเลตพารค(Mitsui Outlet Park Sapporo) ตั้งอยูท่ีเมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศ
ตะวันออกของซัปโปโรท่ีสําคัญอยูใกลๆเสนทางท่ีไปยังสนามบิน New Chitoseมากๆ เรียกไดวาจะช็อปป้ิงปิดทายกอนกลับได
สบายๆ โดยหางสรรพสินคาของท่ีน่ีนั้นจะเป็นรูปแบบ outlet mall เน่ืองจากท่ีน่ีนั้นขึ้นชื่อวาเป็น outlet mall ท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในฮอกไกโด

นําทุกทานมาถายรูปคูกับ โดราเอมอน ตั้งอยูในสนามบิน นิวชิโตเสะ ของเกาะฮอกไกโด ใหทุกทานไดถายรูปคูกับโดราเอ
มอนตามอัธยาศัย

11.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินนิวชิโตเสะ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

บาย

14.55 น. เหินฟาสู กรุงเทพฯ โดย สายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW 145

ค่ํา

20.35 น. นําทานเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ตลาดปลาโจไก

มิตซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นตลาดกลางขายสงของเมือซัปโปโร และเป็นตลาดท่ีไดรับความนิยมซ่ึงสามารถลองล้ิม
ชิมรสขาวหนาอาหารทะเล หรือซูชิท่ีใชอาหารทะเลสดๆ ท่ีเพ่ิงซ้ือมาในตอนเชาจากสถานท่ี
ตางๆ ในฮอกไกโดอยางเต็มท่ี ปูท่ีเรียงรายอยูหนารานไดรับความนิยมท่ีสุดเพ่ือเป็นของ
ฝากจากทะเล ขอเชิญด่ืมด่ําไปกับความอรอยท่ีมีเฉพาะในตลาดเทานั้น

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



 หมายเหตุ 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

โดราเอมอน วาคุวาคุ สกายพารค

ทาอากาศยานชิโตเสะ

เป็นโซนๆ หน่ึงท่ีตั้งอยูในสนามบินชิโตเซะ ดานในมีรานขนม รานของฝาก รานหนังสือ
เป็นเมืองจําลองของโดราเอมอนและเหลาผองเพ่ือน ราวกับไปอยูในโลกของโดราเอมอน
จริงๆ มี 2 โซน ท้ังโซนท่ีเขาฟรี และเสียตังค

ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในฮอกไกโด และเป็นทาอากาศยานท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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



เง่ือนไข
รายการทัวรสามารถปรับเปล่ียนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผล

ประโยชนของลูกคาเป็นสิ่งสําคัญ

บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น หากทานถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธ
การเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท่ี์จะไมคืนเงินบางสวนหรือท้ังหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได
คณะทัวรทานอ่ืน ๆรวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได จําเป็นตองออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว แตทางตัวแทน
บริษัทฯจะทําหนาท่ีประสานงานและเจาหนาท่ีจะทําการติดตอและชวยเหลือทานเป็นระยะ ๆ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น  ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยตาง ๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชา
ของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเหนือ
อํานาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจาหนาท่ีนั้น ๆ ท่ีจะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเท่ียวตามรายการทัวร ผูเดินทางไมสามารถ
เรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใด ๆท้ังสิ้น ท้ังคาเสียเวลา คาเสียโอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายท่ีบริษัทจายไปแลว เป็นตน 

กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลง
ชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ท่ีไดระบุไวท้ังหมดแลว 

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไม
อาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

ถากรุปท่ีทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวนตามท่ีกําหนดไว หรือสายการบินแจง
ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัทจะขอหักเงินคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซา
ของประเทศท่ีทานจะเดินทาง  (ถาโปรแกรมท่ีทานเดินทางจะตองย่ืนขอวีซา)

อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนคา
บริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปล่ียนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง

เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินชุดน้ีเป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันท่ีท่ีระบุไวบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิกหรือ
เปล่ียนแปลงใด ๆ ท้ังสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั้น ไมสามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดิน
ทางได (ยกเวนบางสายการบิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดินทางหลังจากออก
ตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ท้ังน้ีจะขึ้นอยูกับสายการบินเทานั้น)

บริษัทฯทําหนาท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ
ระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาวในระหวางการ ทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาท้ังหมดหรือ
บางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซ่ึงยัง
ไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการท่ี ทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับ
บริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการ ท่ีระบุไว
ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตาง ๆ ท้ังน้ีทางบ
ริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเป็นสําคัญ

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชีและสงหลักฐานการโอนเงินใหเจาหนาท่ีท่ี

ดูแลเสนทาง ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ เงินมัดจําแลวเทานั้น

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง (ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน) 

3. หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น

4. การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน (ในวันเวลาทําการ) ทานควรจัดเตรียมคา
ทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิก
การเดินทางโดยอัตโนมัติ
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เสนทางตามท่ีระบุไวในโปรแกรม  (ตั๋วกรุป) 

คาน้ําหนัก กระเปาสัมภาระเดินทางโหลดใตทองเครื่อง ตามท่ีสายการบินกําหนดแตละเสนทาง  (ไมเกินทานละ 20 กิโลกรัม
เทานั้น) ถือขึ้นเครื่องได (ไมเกินทานละ 7 กิโลกรัม) 

้ ้



คาธรรมเนียม น้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง      

คามัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง

คาโรงแรมท่ีพัก ตามท่ีระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง)

คาเขาชมสถานท่ีตาง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ

คาพาหนะเดินทางระหวางนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ         

คาอาหารและเครื่องด่ืม ตามท่ีระบุในรายการ 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุ
สําหรับเด็กท่ีมีอายุนอยกวา 2 ปี และ ผูใหญอายุมากกวา 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของ
สัญญาฯ)  (กรณีสงจอยหนาราน)
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานัก  ระยะ

สั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา    ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม
ทานละ 1,700 บาท**

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คา
ซักรีด มินิบารในหอง

รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,800 บาท/ทาน/ทริป

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้น
ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

หมายเหตุ
***  จอยแลนดไมใชตั๋ว 16,990  บาท ***

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่นทานละ 1,800 บาท /ทริป/ตอทาน***

ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

* ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี 7,500 บาท *   

**กรณีเด็กอายุเกิน 2 ใหคิดเป็นผูใหญ (นับวันเกิดจากวันท่ีกลับจากญ่ีป ุน)**

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

การยกเลิก
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กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็น
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใด ๆ

กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ
อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตาง ๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงิน
เขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

ชวงเทศกาลหรือวันหยุดตอเน่ืองตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางนอย 45 วันทําการ 

ยกเลิกการเดินทางอยางนอย 30 วัน ทําการ คืนเงินคาบริการ 100% ของคาบริการท่ีชําระแลว 

ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดคาใชจาย 50% ของราคาทัวรในทุกกรณี

ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรท้ังหมดในทุกกรณี ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจาย
จริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพัก
ฯลฯ

ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาตั๋วเป็นการเหมาจายในเท่ียวบินนั้น
 


