
#16123 ทัวรญ่ีปุน ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน ภูเขาไฟอุสุซาน
อุทยานโมอาย ชมใบไมเปล่ียนสีสวนฮิราโอกะ บิน XJ
ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด คลองโอตารุ พิพิธภัณฑกลองดนตรี พิพิธภัณฑเครื่อง
แกว ทําเนียบรัฐบาลเกา หุบเขานรกจิโกกุดานิ สวนหมีโชวะชินซัง ทานุกิโคจิ ตลาด
ปลาซัปโปโรโจไก พระใหญอะตามะไดบุตสึ มิตซุยเอาทเลต



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานชิโตเสะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - นาฬิกาไอน้ําโบราณ -
ถนนซาไกมาจิ - รานเลอเตา - คาเฟสนูปป้ี - ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร -
ดิวต้ีฟรี - บุฟเฟตขาปูยักษ

  

The B
Hotel
Sapporo
หรือเทียบ
เทา

3 โนโบริเบทสึ - หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ - กระเชาภูเขาไฟอุสุซาน - ภูเขาไฟอุสุซาน - ฟารมหมีสี
น้ําตาล - ทานูกิโคจิ   

The B
Hotel
Sapporo
หรือเทียบ
เทา

4 สวนสาธารณะฮิราโอกะ - ตลาดปลาโจไก - สุสานโมอาย - มิตซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด   

The B
Hotel
Sapporo
หรือเทียบ
เทา

5 ทาอากาศยานชิโตเสะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

7 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿10,000

14 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿10,000

15 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 ฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿10,000

22 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 ฿31,999 ฿31,999 ฿31,999 ฿10,000

28 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿10,000

29 ต.ค. 63 - 2 พ.ย. 63 ฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿10,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ
กลองดนตรี - นาฬิกาไอน้ําโบราณ - ถนนซาไกมาจิ - รานเลอ
เตา - คาเฟสนูปป - ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัป
โปโร - ดิวตี้ฟรี - บุฟเฟตปูยักษ

กําหนดการทั้งหมด

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอนเสิรฟ
ท้ังขาไปและขากลับ (น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)

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. พรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน AIR
ASIA X เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

23.55 น./02.10 น. เดินทางสูสนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี XJ620 บริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

08.25 น./10.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีป ุน หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
ของประเทศญ่ีป ุนแลว

นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ ซ่ึงถือเป็นเมืองทาท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแตงของบานเรือนนั้น สวน
ใหญไดถูกออกแบบเป็นสไตลตะวันตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจากการทําการคาระหวางประเทศญ่ีป ุนและ
ประเทศในแถบยุโรป

อิสระใหทานเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบ คลองโอตารุ อันสวยงามนาประทับใจ คลองโอตารุเป็นคลองท่ีเกิดขึ้นจาก
การถมทะเล สรางเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพ่ือเป็นเสนทางขนถายสินคาจากเรือใหญสูโกดังในเมือง ภายหลังเลิกใชจึงถมคลอง

่ ่ ่ ่



ครึ่งหน่ึงเป็นถนนสําหรับนักทองเท่ียวแทนโกดังตางๆ ซ่ึงเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณของเมือง และไดปรับปรุง
เป็นรานอาหาร รานขายของท่ีระลึกน่ันเอง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

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

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

อิสระใหทานไดเลือกซ้ือ เลือกชมสินคามากมาย กับถนนซาไกมาชิ โดยดานขวามือก็ตองสะดุดตา สะดุดใจ ไปกับความนารัก
ของเจาแมวนอยคิตตี้ ท่ีทาทายรอใหทุกๆทานเขาไปเย่ียมชม เมื่อเขาไปในรานทุกทานสามารถเลือกแกวเป็นลวดลายตามใจชอบ
แตละทานไดเลยนะจะ ซ่ึงขางหลังแกวจะมีการสกรีนคําวา otaru ติดไวดวย ซ่ึงแกวก็จะมีมากมายหลากหลายแบบใหเลือก ราคาก็
จะแตกตางกันออกไป เ

มาฮอกไกโด ท้ังทีตองไมพลาด LETAO เป็นคาเฟใหน่ังทานและสามารถสั่งกลับได ซ่ึงบางวันอาจจะตองรอคิวกันสักนิดนึง
สิ่งตองหามก็คือ หามพลาดท่ีจะล้ิมรส และหามพลาดท่ีจะห้ิวกลับมาเป็นของฝากบุคคลอันเป็นท่ีรักย่ิงโดยเด็ดขาด LETAO ท่ีควร
คาแกการทานคือชีสเคกน่ันเอง

อีกรานแนะนําก็คือ คาเฟสนูปป้ี เอาใจคนรักสนูปป้ี ซ่ึงจุดเดนของรานน้ีก็คือไอศกรีมน่ันเองคะ ซ่ึงมีหลากหลายรสชาติให
เลือกชิม เป็นซอฟทครีมเน้ือน ุมละมุน ภายในรานแบงเป็นสองชั้น ซ่ึงชั้นท่ีสองจะเป็นโซนรานอาหาร การตกแตงรานก็ไมพลาด
ท่ีจะตกแตงไปดวยสนูปป้ีท้ังราน นอกจากอาหาร ของหวาน เครื่องด่ืมแลว ทางรานยังจําหนายของท่ีระลึกเกี่ยวกับสนูปป้ีเพ่ือ
เอาใจคนรักสนูปป้ีกันดวย

จากนั้น นําทานชมดานนอกของ ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด เริ่มกอสรางเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลนีโอบาร็อคอ
เมริกาท่ีใชอิฐมากกวา 2.5 ลานกอนเป็นอิฐท่ีทํามาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา ตึกน้ีผานก ารใชงาน มายาวนานกวา 80 ปี
แตความงดงามท่ีเห็นนั้นไดรับการบูรณะซอมแซมใหมหลังจากถูกไฟไหมเมื่อปี พ.ศ. 2454 แตดวยความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมท่ีหลงเหลืออยูไมกี่แหง จึงไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2512

นําทานชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นหอนาฬิกาท่ีเกาแกและเป็นอีกสัญลักษณท่ีสําคัญของเมืองซัปโปโรอีกแหงหน่ึง สราง
ตั้งแตปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แตไดปรับเปล่ียนสรางเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอก
เวลาตั้งแต พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอยู และดวยความเกาแกท่ีอยูคูกับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดรับการ
ขึ้นทะเบียน ใหเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญอีกแหงหน่ึงของญ่ีป ุน

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

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู บุฟเฟตชาบูหมูตนตําหรับ+ขาปู

พักท่ีโรงแรม The B Hotel Sapporo หรือระดับเดียวกัน

ทาอากาศยานชิโตเสะ เชา

ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในฮอกไกโด และเป็นทาอากาศยานท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน



โอตารุ

คลองโอตารุ

เป็นเมืองทาเล็กๆ ท่ีอยูติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด ท่ีน่ีเป็นแหลงวัตถุดิบ
ทางทะเลท่ีมีคุณภาพแหงหน่ึงของญ่ีป ุน และเป็นเมืองทองเท่ียวท่ีหามพลาดหากไดมา
เยือนฮอกไกโด

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาท่ีถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา น้ําในคลองใส
สะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับขอบฟาก็จะสะทอนภาพออก
มาเป็นเงาท่ีดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พิพิธภัณฑกลองดนตรี

นาฬิกาไอนํ้าโบราณ

ถนนซาไกมาจิ

รานเลอเตา

 บาย

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

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



วันท่ี 3 โนโบริเบทสึ - หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ - กระเชาภูเขาไฟอุสุซาน -
ภูเขาไฟอุสุซาน - ฟารมหมีสีน้ําตาล - ทานูกิโคจิ

คาเฟสนูปป

ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด

หอนาฬิกาซัปโปโร

ดิวต้ีฟรี

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

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

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

บุฟเฟตขาปูยักษ คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู บุฟเฟตชาบูหมูตนตําหรับ+ขาปู

 The B Hotel Sapporo หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

 กิจกรรม เชา



บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสู โนโบริเบทสึ เมืองท่ีเป็นเมืองตากอากาศชื่อดังแหงหน่ึงของญ่ีป ุน มีชื่อเสียงดานออนเซ็น เป็น
เมืองท่ีเหมาะสําหรับไปพักคางคืนและเขาออนเซ็นเป็นอยางย่ิง

นําทานชม จิโกคุดานิ หรือ หุบเขานรก ภายในบริเวณน้ีประกอบไปดวยบอน้ําพุรอนและบอโคลนเดือดเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
จากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหน่ึงพันปีกอน ทําใหมีลักษณะคลายกระทะทองแดง ซ่ึงจะมีควันพวยพุงอยูตลอดเวลา จากใตพิภพ
ทําใหผูคนขนานนามท่ีแหงน้ีวา หุบเขานรก และท่ีน่ียังเป็นตนกําเนิดบอออนเซนท่ีมีประโยชนตอสุขภาพและผิวพรรณแหงเมือง
โนโบริเบทสึ ท่ีมีชื่อสียงท่ีสุดบนเกาะฮอกไกโดอีกดวย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทุกทาน น่ังกระเชาไฟฟาสูภูเขาไฟอุสุซาน (Usuzan) เป็นภูเขาไฟท่ีทําใหเกิดทะเลสาบโทยะขึ้นมา จากหลักฐาน
พบวา ภูเขาไฟลูกน้ีมีการปะทุขึ้นมาทุกๆ 20-50 ปี ดังนั้นจึงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงภูมิทัศนของพ้ืนท่ีแถบน้ีอยางตอเน่ือง
ลาสุดมีการปะทุไปเมื่อปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปลองภูเขาไฟท่ียังคุกรุนมีควันสีขาวลอยขึ้นมาตลอดเวลา (ขึ้นอยูกับ
สภาพอากาศ)

จากนั้นนําทานสู สวนหมีโชวะชินซัง ตั้งอยุใกลกับสถานีกระเชาภูเขาไฟอุสุ ซ่ึงท่ีน่ีเป็นแหลงเพาะพันธุหมีสีน้ําตาล ใหทาน
อิสระเดินเท่ียวชมในสวนหมีเพ่ือชมความนารักฉลาดแสนรูของหมีสีน้ําตาลนับ 100 ตัว ท่ีใกลสูญพันธุและหาดูไดยาก ท่ีสวน
หมีน้ีมีความพิเศษตรงท่ีทานสามารถปอนอาหารหมีท้ังหลายเหลาน้ีดวยขนมปัง และแอปเป้ิล ซ่ึงมีจุดจําหนายบริการไวบริเวณ
ทางเขาและดานใน

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

เพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักโรงแรม THE B HOTEL SAPPORO หรือระดับเดียวกัน

โนโบริเบทสึ

หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีอุดมไปดวยธรรมชาติ อยูทางภาคตะวันตกของเกาะฮอกไกโด และมีน้ําพุรอนท่ี
มีชื่อเสียงบนเกาะฮอกไกโด ท้ังออนเซนธรรมชาติ และหุบเขา จิโกกุดานิ ท่ีเราสามารถ
เห็นน้ําพุรอนพุงขึ้นมาจากใตดินตามธรรมชาติไดตลอดเวลา อีกท้ังยังเป็นแหลงท่ีรวม
รีสอรทสําหรับการพักผอนแชออนเซนท่ีติดระดับตนๆอีกดวย

ท่ีน่ีมีชื่อเรียกอีกอยางวา “หุบเขานรก” อยูในเขตอุทยานแหงชาติ Shikotsu-Toya เมือง
Noboribetsu ท่ีเรียกวาหุบเขานรกนั้นเพราะท่ีน่ีมีท้ังบอโคลนและบอน้ํารอนท่ีเดือดตาม
ธรรมชาติกระจายไปท่ัวบริเวณเสมือนนรกท่ีมีกระทะทองแดงท่ีมีควันรอนๆอยูตลอดเวลา
และถือเป็นแหลงกําเนิดน้ําแรและออนเซนท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดบนเกาะฮอกไกโด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 สวนสาธารณะฮิราโอกะ - ตลาดปลาโจไก - สุสานโมอาย - มิต
ซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด

การขึ้นภูเขาไฟอุสุซาน ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

กระเชาภูเขาไฟอุสุซาน

ภูเขาไฟอุสุซาน

ฟารมหมีสีนํ้าตาล

ทานูกิโคจิ

เป็นกระเชาท่ีพาขึ้นภูเขาไฟโชวะชินซัง ระหวางทางจะไดเห็นวิวบรรยากาศของธรรมชาติท่ี
งดงาม และสามารถมองเห็นทัศนียภาพมุมกวางของทะเลสาบโทยะ ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
ทะเลสาบชื่อดังของญ่ีป ุน

เป็นภูเขาไฟท่ียังไมดับสนิท สูง 733 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ในรอบรอยปีท่ีผานมาเกิด
การปะทุขึ้น 4 ครั้ง คือปี 1910,1944-45, 1977 และ 2000 ซ่ึงทําใหเถาถานจํานวนมาก
พุงออกมาเป็นระยะทางไกลทําลายอาคารตางๆในพ้ืนท่ีบางสวนของเมืองโทยะโกะออน
เซน และเน่ืองจากมีการเฝาระวังติดตามและใชเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีทันสมัย ทําใหคาด
การณการปะทุของภูเขาไฟไดลวงหนา เพ่ือใหผูคนอพยพออกจากเมืองไดทัน ท่ีน่ีถือเป็น
หน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวหามพลาดหากไดมาเยือนฮอกไกโด

เป็นฟารมอนุรักษหมีสีน้ําตาล ตั้งอยูบริเวณตีนเขาอุสุซานตรงสถานีกระเชา ท่ีน่ีเป็นอีก
หน่ึงสถานท่ีท่ีมีชื่อเสียงและไดรับความนิยมมากในเกาะฮอกไกโด ภายในฟารมมีหมี
มากกวา 100 ตัว อายุตั้งแตอายุหน่ึงขวบจนถึงสามสิบปี นักทองเท่ียวสามารถใหอาหาร
หมีไดอยางใกลชิด และสามารถเพลิดเพลินกับการแสดงแสนนารักของเจาหมีสีน้ําตาล
แสนรูท่ีถูกฝึกมาเป็นอยางดี

แหลงชอปป้ิงเกาแกท่ีสืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก เหมาะสําหรับจับจายซ้ือหาของฝากจาก
ฮอกไกโด เป็นชุมชนรานคาประมาณ 200 รานทอดยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวัน
ออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมตอกันดวยหลังคาโครงสรางท่ีรองรับทุก
สภาพอากาศตั้งแตเขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใชงานไดโดยไมตอง
กังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด

 คํ่า  The B Hotel Sapporo หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทาน ชมใบไมเปล่ียนสี ณ สวนฮิราโอกะ สวนพฤกษศาสตรแหงหน่ึงในเมืองซับโปโร ท่ีน่ีมีตนเมเป้ิลอยูกวา 800
ตน และขึ้นชื่อในเรื่องของอุโมงคเมเป้ิลความยาวประมาณ 150 เมตร และเป็นพันธุท่ีใบปกติมีสีแดงอยูแลวชื่อวาพันธุ Nomura
Momichi ปกติก็แดงอยูแลว พอเป็นชวงใบไมแดงจะ ทวีความแดงเขาไปอีก 3 เทา อิสระใหทานไดเดินชม และเก็บภาพประทับ
ใจตามอัธยาศัย (กรณีใบไมรเปล่ียนสีหมดแลวขอพาทานไปศาลเจาฮอกไกโดแทน)

้ ้



จากนั้นนําทานสู ตลาดซัปโปโรโจไก ประกอบดวยรานคา และรานอาหารกวา 80 ราน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาด
ขายสงซัปโปโร เป็นหน่ึงในตลาดท่ีใหญท่ีสุดของเมือง รานคาตางๆจําหนายอาหารทะเลเป็นสวนใหญ เชน ปู หอยเมนทะเล
ไขปลาแซลมอน ปลาหมึก หอยเชลล และผลผลิตอ่ืนๆในทองถิ่น

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้นนําทานชม อุทยานโมอาย ท่ีออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชื่อดังของโลก กอสรางตั้งแต ค.ศ. 1982 ไอเดีย
คลายวัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต ออกแบบรูปรางตั้งใหอยูในภูเขาของดอกลาเวนเดอร มีพ้ืนท่ีประมาณ 540,000 ตาราง
เมตร มี 40,000 กลุมของท่ีบรรจุอัฐิและรองรับได 70,000 กลุม โมอายแหงญ่ีป ุนท่ีน่ี เป็นชื่อท่ีผูคนเรียกขาน เป็นหน่ึงใน
สุสานท่ีใหญท่ีสุดในฮอกไกโด

จากนั้นนําทาน ชอปป้ิงท่ีมิตซุย เอาทเล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยแหลงรวมพลของสินคาแบรนดเนม
ชื่อดังจากท่ัวโลกประกอบดวยแบรนดดังถึง 128 แบรนด เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนตั้งแตสินคาแฟชั่นหญิงชาย และ
เด็ก จนถึงอุปกรณกีฬา และสินคาท่ัวไป นอกจากน้ีภายในหาง ยังมีศูนยอาหารขนาดใหญ ท่ีจุได 650 ท่ีน่ัง

ค่ํา

เพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิงของทาน อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ีโรงแรม THE B HOTEL SAPPORO หรือระดับเดียวกัน

สวนสาธารณะฮิราโอกะ

ตลาดปลาโจไก

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนสาธารณะแหงหน่ึงในซัปโปโร เปิดใหบริการในปี 1984 จากการบริจาคท่ีดินให
สาธารณะของคุณซานจิโระ ทาเคซาวา สวนสาธารณะน้ีไดรับการพัฒนาใหเป็นเสมือน
สวนพฤกษศาสตร ท่ีมีพืชพรรณนับรอยชนิดกับตนไมนับพันๆ ตนซ่ึงรวมไปถึงตนเมเป้ิล
กระจายอยูตามสวน ในฤดูใบไมผลิท่ีน่ีเป็นจุดชมซากุระท่ีสวยงามแหงหน่ึง สวนฤดูใบไม
เปล่ียนสีจะมีไฮไลทคือตนเมเป้ิลพันธุ Nomura Momichi ท่ีผลัดสีใบทอดยาวเป็นอุโมงค
สีแดงสวยระยะทางประมาณ 150 เมตร ท่ีทําใหจุดน้ีเป็นจุดถายรูปท่ีสุดยอดมากๆ

เป็นตลาดกลางขายสงของเมือซัปโปโร และเป็นตลาดท่ีไดรับความนิยมซ่ึงสามารถลองล้ิม
ชิมรสขาวหนาอาหารทะเล หรือซูชิท่ีใชอาหารทะเลสดๆ ท่ีเพ่ิงซ้ือมาในตอนเชาจากสถานท่ี
ตางๆ ในฮอกไกโดอยางเต็มท่ี ปูท่ีเรียงรายอยูหนารานไดรับความนิยมท่ีสุดเพ่ือเป็นของ
ฝากจากทะเล ขอเชิญด่ืมด่ําไปกับความอรอยท่ีมีเฉพาะในตลาดเทานั้น

สุสานโมอาย

มิตซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด

 บาย

ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชื่อดังของโลก กอสรางตั้งแต ค.ศ. 1982 ไอเดีย
คลายวัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต ออกแบบรูปรางตั้งใหอยูในภูเขาของดอก
ลาเวนเดอร พระพุทธรูปเป็นแนวคิดโครงสรางจากการเรียงลําดับของจิตวิญญาณ องคพระ
มีชื่อวา Atama Daibutsu ท่ีน่ีเปิดใหเขาชมอยางเป็น ทางการ เมื่อวันท่ี17 ก.ค.2559 ท่ี
ผานมา

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

หากในกรณีใบไมเปล่ียนสีสวนฮิราโอกะหมดชวงฤดูแลว บริษัทขอสงวนสิทธิ ์นําทานเดินทางสู ศาลเจาฮอกไกโด ศาลเจา
ประจําเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชินโต ท่ีสรางตั้งแตปี 1871 ซ่ึงแตเดิมศาลเจาน้ีมีชื่อวาศาลเจาซัปโปโร และชาวฮอกไกโดตางให
ความเล่ือมใสศรัทธามาก เพราะเชื่อกันวาเป็นท่ีสถิตของเทพเจาโยฮะชิระ ผูพิทักษเกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษรักษาชาวเมือง
บนเกาะมาตั้งแตยุคบุกเบิกดินแดนแหงน้ี ดังนั้นคนทองถิ่นจึงนิยมไปสักการะไมขาดสาย เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจ

อิสระอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

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

 คํ่า  The B Hotel Sapporo หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทุกทานเดินทางสู สนามบินชิโตเสะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย

09.40 น. / 11.55 น. นําทุกทานเหินฟากลับสูประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอกซ เท่ียวบินท่ี XJ 621

บาย

15.25 น. / 18.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ...

ทาอากาศยานชิโตเสะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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 15,000 บาท/ตอทาน เพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอ
เจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทอง
เท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ

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 ทาน



ละ 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
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
หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการ

บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

บริการน้ําด่ืมวันละ 1 ขวดในวันท่ีมีรายการทองเท่ียว

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเท่ียวทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆท้ัง
สิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 

หมายเหตุ

1.  ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

2.  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 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว ** ในกรณีท่ีวันเดินทางตรงกับวัน
หยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน **
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 0 - 14 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด

** หมายเหตุ: คาใชจายท่ีจายจริงของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว ไดแก คาธรรมเนียมการขอวีซา คามัดจําของบัตรโดยสารเครื่องบิน คาท่ี
พัก คาใชจายท่ีจําเป็นอ่ืนๆ ** 

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 

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

7. 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

8. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน 
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


