
#16162 ทัวรญ่ีปุน ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน สวนสัตวอาซาฮิ
ยามา ลานสกีคิโรโระ นั่งชิงชาสวรรคชมวิวเมืองซัปโปโร บิน XJ
ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด หมูบานราเมง อิออนมอลล ลานสกีชิคิไซ คลองโอตารุ
พิพิธภัณธกลองดนตรี พิพิธภัณฑเครื่องแกว โรงงานช็อคโกแลต ทําเนียบ
รัฐบาลเกา ทานุกิโคจิ ตลาดปลาโจไก อุทยานโมอาย หอนาฬิกาซัปโปโร สวนโอโด
ริ มิตซุยเอาทเล็ต



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานชิโตเสะ - สวนสัตวอาซาฮิยามา - หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา - อิออน มอลล
อาซาฮิคาวา   

Art Hotel ,
Asahikawa
หรือเทียบ
เทา

3 ลานหิมะชิคิไซโนะโอกะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - พิพิธภัณฑเคร่ือง
แกว - ดิวต้ีฟรี - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ชิโรอิ โคบิโตะ) - ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด -
ทานูกิโคจิ - ชิงชาสวรรคโนเรีย

  

New Otani
Hotel ,
Sapporo
หรือเทียบ
เทา

4 คิโรโระ สกีรีสอรท - ตลาดปลาโจไก - สุสานโมอาย - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - มิต
ซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด   

New Otani
Hotel ,
Sapporo
หรือเทียบ
เทา

5 ทาอากาศยานชิโตเสะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

26 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63 ฿25,899 ฿25,899 ฿25,899 ฿7,500

27 พ.ย. 63 - 1 ธ.ค. 63 ฿26,899 ฿26,899 ฿26,899 ฿7,500

28 พ.ย. 63 - 2 ธ.ค. 63 ฿26,899 ฿26,899 ฿26,899 ฿7,500

29 พ.ย. 63 - 3 ธ.ค. 63 ฿26,899 ฿26,899 ฿26,899 ฿7,500

30 พ.ย. 63 - 4 ธ.ค. 63 ฿26,899 ฿26,899 ฿26,899 ฿7,500

3 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 ฿30,899 ฿30,899 ฿30,899 ฿7,500

4 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63 ฿30,899 ฿30,899 ฿30,899 ฿7,500

7 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 ฿30,899 ฿30,899 ฿30,899 ฿7,500

8 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 ฿28,899 ฿28,899 ฿28,899 ฿7,500

11 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63 ฿28,899 ฿28,899 ฿28,899 ฿7,500

16 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 ฿28,899 ฿28,899 ฿28,899 ฿7,500

17 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63 ฿28,899 ฿28,899 ฿28,899 ฿7,500

18 ธ.ค. 63 - 22 ธ.ค. 63 ฿28,899 ฿28,899 ฿28,899 ฿7,500

19 ธ.ค. 63 - 23 ธ.ค. 63 ฿28,899 ฿28,899 ฿28,899 ฿7,500



28 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 ฿38,899 ฿38,899 ฿38,899 ฿10,000

29 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64 ฿39,899 ฿39,899 ฿39,899 ฿10,000

30 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 ฿39,899 ฿39,899 ฿39,899 ฿10,000

31 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 ฿38,899 ฿38,899 ฿38,899 ฿10,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - สวนสัตวอาซาฮิยามา - หมูบานราเมนอา
ซาฮิคาวา - อิออน มอลล อาซาฮิคาวา

กําหนดการทั้งหมด

ทานสามารถโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินโดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนัก
ไมเกิน 7 ก.ก.

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 ค่ํา

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

23.55 น. นําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน Air Asia X เท่ียวบิน
ท่ี XJ620 ไมมีบริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

08.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรเรียบรอยแลว

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู สวนสัตวอาซาฮิยามา ซ่ึงไดรับความนิยมมากท่ีสุดในญ่ีป ุน ซ่ึงในแตละปีจะมีผูเขาชมความนารักของสัตว
ตางๆ ท่ีไมไดถูกกักขังในกรงแบบท่ีทานเคยเห็นในสวนสัตวท่ัว ๆ ไปถึงกวาปีละ 3 ลานคนจากท่ัวโลก โดยสวนสัตวแหงน้ีไดมี
แนวความคิดท่ีวา สัตวตางๆ ควรท่ีจะอาศัยอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตวนั้นๆ จึงทําใหทุกทานได

่ ้



 หมายเหตุ เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.

่

สัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยูท่ีแทจริงของสัตวแตละประเภท อาทิเชน หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุตางๆ รวมถึง
ครอบครัวลิงอุลังอุตังแสนรู

จากนั้นนําทานเดินทางสู หมูบานราเม็ง หมูบานชื่อดังของเกาะฮอกไกโด นับยอนหลังไปตั้งแตสมัยตนโชวะ ซ่ึงชวงเวลานั้น
เป็นชวงเวลาท่ีถือกําเนิด ราเม็งขึ้น ณ เมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลากหลายชนิดของประเทศจีนเขาดวยกัน และตอ
มาหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ไดเสร็จสิ้นลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาวา ก็ไดถือกําเนิดขึ้นจากความคิดสรางสรรคตางๆ เขาไวดวย
กัน

จากนั้นนําทานเดินทางสู หาง AEON MALL อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลานําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก

พัก Art Hotel , Asahikawa หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานชิโตเสะ เชา

ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในฮอกไกโด และเป็นทาอากาศยานท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สวนสัตวอาซาฮิยามา

หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา

อิออน มอลล อาซาฮิคาวา

 บาย

เป็นสวนสัตวเมืองหนาวท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของฮอกไกโด บรรดาสัตวท่ีอยูภายในสวนสัตว
จะไดอยูภายใตสภาพแวดลอมท่ีเป็นธรรมชาติเพ่ือใหสัตวไดแสดงพฤติกรรมของเขาออก
มาไดโดยไมทําใหสัตวเกิดอาการเครียด สัตวบางชนิดจะถูกปลอยใหเดินออกมาอยางเป็น
อิสระนักทองเท่ียวท่ีไปเยือน จึงสามารถสัมผัสกับสัตวไดอยางใกลชิดและถายรูปเป็นท่ี
ระลึก

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

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

 คํ่า  Art Hotel , Asahikawa หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 ลานหิมะชิคิไซโนะโอกะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ
กลองดนตรี - พิพิธภัณฑเคร่ืองแกว - ดิวตี้ฟรี - โรงงานช็อค
โกแลตอิชิยะ (ชิโรอิ โคบิโตะ) - ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด - ทานู
กิโคจิ - ชิงชาสวรรคโนเรีย

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสนุกสนานท่ี ลานสกีชิคิไซ พาโนรามา ท่ีรวมกิจกรรมทางสกี หลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย หรืออิสระกับการ
ถายรูป วิวสวยๆ แสนโรแมนติค (ไมรวมคากิจกรรมและอุปกรณสกี)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟตชาบู+ขาปู

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ ซ่ึงถือเป็นเมืองทาท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแตงบานเรือน นั้น
สวนใหญไดถูกออกแบบเป็นสไตลตะวันตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจากการทําการคาระหวางประเทศญ่ีป ุน
และประเทศในแถบยุโรป

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

จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี ซ่ึงมีอายุเกือบรอยปี ทานสามารถชมกลองดนตรีในรูปแบบตางๆ สวยงามมากมาย
ท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกท้ังยังสามารถเลือกคิดแบบทํากลองดนตรีในสไตลของ ตัวเองขึ้นมาเป็นท่ีระลึกหรือเป็น
ของฝากใหคนรักไดอีกดวย

นําทานชม พิพิธภัณฑเครื่องแกว โดยการเปาแกวดวยเทคนิคในแบบตางๆ จึงทําใหเครื่องแกวท่ีออกมามี รูปแบบและสีท่ีแตก
ตางกัน

จากนั้นนําทานชอปป้ิง รานคา Duty Free ใหทานไดซ้ือของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเชน เครื่องสําอางค โฟมลาง
หนา วิตามินตางๆ เซรั่ม คอลลาเจน ฯลฯ

นําทานเย่ียมชม โรงงานช็อกโกแลต ท่ีหมูบานอิชิยะ ซ่ึงเป็นแหลงผลิตช็อกโกแลตท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของญ่ีป ุน ทานสามารถ
เลือกซ้ือช็อกโกแลตตางๆและท่ีพลาดไมไดเลยคือ ช็อกโกแลตสีขาวแดคนรัก(Shiroi Koibito) ซ่ึงเป็นช็อกโกแลตท่ีขึ้นชื่อท่ีสุด
ของท่ีน่ีเลยทีเดียว หรือเดินถายรูปเป็นท่ีระลึกกับบรรยากาศโดยรอบท่ีตกแตงดวยสวนดอกไมสวยงาม สไตลยุโรป นอกจากน้ี
ทานจะไดเลือกซ้ือช็อคโกแลตท่ีหาซ้ือท่ีไหนไมได และทานก็ยังจะไดชมประวัติความเป็นมาของโรงงาน (ไมรวมคาเขาสวนการ
ผลิต)

นําทานผานชม ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด เริ่มกอสรางเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลนีโอบาร็อคอเมริกาท่ีใชอิฐ
มากกวา 2.5 ลานกอนเป็นอิฐท่ีทํามาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา ตึกน้ีผานการใชงาน มายาวนานกวา 80 ปีแตความงดงามท่ี
เห็นนั้นไดรับการบูรณะซอมแซมใหมหลังจากถูกไฟไหมเมื่อปี พ.ศ. 2454 แตดวยความสวยงามของสถาปัตยกรรมท่ีหลงเหลือ
อยูไมกี่แหง จึงไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2512

นําทานชอปป้ิง ยานทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็นแหลงชอปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินท่ี มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ
มีความยาว 7 บล็อกถนน มีรานคาตั้งเรียงรายอยูกวา 200 รานคาตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยูระหวางสถานี
Subway Odori และ Susukin

นําทานน่ัง ชิงชาสวรรคยักษ ตั้งอยูบนชั้น 7 ของหางสรรพสินคา Norbesa ภายในเมืองซัปโปโร (Sapporo) ท่ีน่ีถือไดวา
เป็นอีกหน่ึงจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะอยางย่ิงวิวทิวทัศนของเมืองยามค่ําคืนน่ีหากอยากชมแลวตองมาท่ีน่ี
ใหได โดยชิงชายักษแหงน้ีจะมีเสนผานศูนยกลาง 45.5 เมตร ความสูงรวมอาคาร 78 เมตร มีกระเชาน่ังท้ังหมด 32 ตัว วน
แตละรอบใชเวลา 10 นาที สามารถเห็นวิวตัวเมืองซัปโปโรท่ีสวยงามท้ังหมด ตอนกลางคืนตัวชิงชาเองก็จะมีการประดับประดา
ดวยแสงไฟหลากสีสัน บอกเลยวาถายรูปน่ีท้ังสวยและอินด้ีแบบสุดๆ

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

่



พักท่ี New Otani Hotel, Sapporo หรือเทียบเทา

ลานหิมะชิคิไซโนะโอกะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นชิคิไซโนะโอกะในชวงฤดูหนาว ท่ีไมมีดอกไมใหทานไดถายรูป แตมี “ลานหิมะ” ซ่ึงจะ
มีกิจกรรมฤดูหนาวตางๆ รอใหบริการนักทองเท่ียว ไมวาจะเป็น SNOW MOBILE ,
SNOW RAFTING หรือ SNOW BANANA BOAT

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร พิเศษ บุฟเฟตชาบู+ขาปู

โอตารุ

คลองโอตารุ

พิพิธภัณฑกลองดนตรี

พิพิธภัณฑเครื่องแกว

 บาย

เป็นเมืองทาเล็กๆ ท่ีอยูติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด ท่ีน่ีเป็นแหลงวัตถุดิบ
ทางทะเลท่ีมีคุณภาพแหงหน่ึงของญ่ีป ุน และเป็นเมืองทองเท่ียวท่ีหามพลาดหากไดมา
เยือนฮอกไกโด

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาท่ีถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา น้ําในคลองใส
สะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับขอบฟาก็จะสะทอนภาพออก
มาเป็นเงาท่ีดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

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

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 คิโรโระ สกีรีสอรท - ตลาดปลาโจไก - สุสานโมอาย - หอนาฬิกา
ซัปโปโร - สวนโอโดริ - มิตซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด

ท่ีลานสกีชิคิไซ มีคากิจกรรม และคาใชจายคราวๆ Snowmobile: เริ่มตน 10,000 เยนตอคน / Snow Raft: 1,000 เยนตอ
คน Banana Boat: 1,000 เยนตอคน Sled: 500 เยนตอคน Tube: 500 เยนตอคน

ท่ีโรงงานช็อกโกแลต ไมรวมคาเขาสวนการผลิต

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ดิวต้ีฟรี

โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ชิโรอิ โคบิโตะ)

ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด

ทานูกิโคจิ

ชิงชาสวรรคโนเรีย

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

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

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

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

ท่ีน่ีเป็นชิงชาสวรรคขนาดยักษท่ีตั้งอยูบนชั้น 7 ของหางสรรพสินคา Norbesa ภายใน
เมืองซัปโปโร ตัวชิงชามีเสนผานศูนยกลาง 45.5 เมตร ความสูงรวมอาคาร 78 เมตร มี
กระเชาน่ังท้ังหมด 32 ตัว ตอนกลางคืนตัวชิงชาเองก็จะมีการประดับประดาดวยแสงไฟ
สวยงามหลากสีสัน บนชิงชาสวรรคน้ียังถือเป็นจุดชมวิวเมืองซัปโปโรท่ีดีท่ีสุดจุดหน่ึงดวย

 คํ่า  New Otani Hotel , Sapporo หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางไปสัมผัสกับ ลานสกีรีสอรท KIRORO SKI RESORT ตั้งอยูทามกลางขุนเขาท่ีปกคลุมดวยหิมะแสนน ุม
ใหทานสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจง ณ ลานสกี เพลิดเพลินกับกิจกรรมสกีท่ีหลากหลาย เชน สกี, สโนวบอรด,กระดาน
เล่ือนหิมะ ฯลฯ (หมายเหตุ: คาทัวรไมรวมคากิจกรรมตางๆ ไมรวมคาอุปกรณและไมรวมคากระเชากอนโดลา) หรือทานจะเลือก
ชอปป้ิงท่ีโซนพลาซาคิโรโระ รีสอรทท่ีถูกเลือกเป็นโลเคชั่นหลักในภาพยนตเรื่อง แฟนเดย แฟนกันแควันเดียวเรื่องแรกของคายจี
ดีเอช ไดเปิดมุมสวยท่ัวสกีรีสอรทใชเป็นสถานท่ีถายทําใน location ตางๆ กิจกรรมเลนสกีและกระเชากอนโดลาขึ้นอยูกับ
ปริมาณการทับถมของหิมะและสภาพอากาศ

จากนั้นนําทานสู ตลาดปลาโจไก ประกอบดวยรานคา และรานอาหารกวา80 ราน เรียงรายตลอดบล็อก เป็นหน่ึงในตลาดท่ี
ใหญท่ีสุดของเมือง รานคาตางๆจําหนายอาหารทะเลเป็นสวนใหญ เชน ปู หอยเมนทะเล ไขปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอย
เชลล ผลผลิตอ่ืนๆในทองถิ่น เชน ขาวโพด แตงโม และ มันฝรั่งตามฤดูกาล อาหารทองถิ่นท่ีขึ้นชื่อคือ อาหารทะเลสดๆเสิรฟ
พรอมขาว เรียกวา donburi

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู อุทยานโมอาย กอตั้งขึ้นในปี 1982 มีเน้ือท่ีท้ังหมด 1,800,473 ตารางเมตร และเปิดใหเขาชมตลอดปีกับ
ความสวยงาม กลุมหินสโตนเฮนจ (Stonehenge) และ Atama Daibutsu พระพุทธรูปองคใหญ อะตะมะ ไดบุตสึ เป็นผล
งานการสรางชิ้นเอกอีกชิ้นหน่ึงของทาดาโอะ อันโดะ(Tadao Ando) สถาปนิกชาวญ่ีป ุนเจาของรางวัลพริตซเกอรท่ีถือวาท่ีสุด
รางวัลของสถาปนิก โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาลอมรอบรูปป้ันพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ําหนัก 1500 ตัน
พ้ืนท่ีท่ีลอมรอบ ซ่ึงเป็นการผสมผสานท่ีลงตัวระหวางสถาปัตยกรรมท่ีมนุษยสรางขึ้นกับความงดงามจากธรรมชาติ มองดูแลว
ประหน่ึงเป็นผลงานศิลปะชั้นเอกท่ีหาดูไดเฉพาะท่ีน่ีเทานั้น

ผานชม หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็นหอนาฬิกาท่ีเกาแกมากและเป็นอีกสัญลักษณท่ีสําคัญของ
เมืองซัปโปโรอีกแหงหน่ึง สรางตั้งแตปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แตไดปรับเปล่ียนสรางเป็น
หอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอยู และดวยความเกาแกท่ีอยูคูกับเมือง
ซัปโปโรมานานจึงไดรับการขึ้นทะเบียน ใหเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญอีกแหงหน่ึงของญ่ีป ุน

ผานชม สวนโอโดริ ตั้งอยูใจกลางเมืองซัปโปโร ซ่ึงแยกเมืองออกเป็นสองฝ่ัง คือทางทิศเหนือและทิศใต ในชวงฤดูรอนจะ
เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีงดงาม และชวงตนเดือนกุมภาพันธจะเป็นสถานท่ีหลักในการจัดเทศกาลหิมะซัปโปโร สามารถดูดนักทองเท่ียว
ทํารายไดใหแกฮอกไกโดมากมาย

จากนั้นเดินทางสู มิตชุย เอาทเล็ท เป็นแหลงชอปป้ิงท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญแหงแรกของฮอกไกโด มีสินคาแบรนดตางๆ
จําหนายเสื้อผาผูหญิง ผูชาย เด็ก กระเปา รองเทา และมีรานอาหารใหเลือกมากมายอิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย

ค่ํา

อิสระอาหารกลางค่ําตามอัธยาศัย

ไดเวลาอันสมควรนําทานสู ไดเวลาอันสมควรนําทานสูโรงแรมท่ีพัก

พักท่ี New Otani Hotel , Sapporo หรือเทียบเทา

คิโรโระ สกีรีสอรท
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



 หมายเหตุ คาทัวรไมรวมคากิจกรรมตางๆ ไมรวมคาอุปกรณและไมรวมคากระเชากอนโดลา

การเดินทางขึ้นไปยัง ระฆังแหงความรัก ตองน่ังกระเชากอนโดลาขึ้นสูยอดเขาโดยระหวางทางจะเห็นตนไมและวิวหุบเขากวาง
ใหญ และเมื่อขึ้นไปถึงก็จะพบความสวยงามปรากฏตรงหนา พรอม ระฆังแหงความรัก ตั้งตระหงานอยู นอกจากจะเป็นจุดใหคูรัก
มาตีระฆังขอพรเรื่องความรักแลว ยังเป็นจุดถายรูปท่ีสวยงามมากท่ีสุดแหงหน่ึงดวย

กิจกรรมเลนสกีและกระเชากอนโดลาขึ้นอยูกับปริมาณการทับถมของหิมะและสภาพอากาศ

อิสระอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

ตลาดปลาโจไก
เป็นตลาดกลางขายสงของเมือซัปโปโร และเป็นตลาดท่ีไดรับความนิยมซ่ึงสามารถลองล้ิม
ชิมรสขาวหนาอาหารทะเล หรือซูชิท่ีใชอาหารทะเลสดๆ ท่ีเพ่ิงซ้ือมาในตอนเชาจากสถานท่ี
ตางๆ ในฮอกไกโดอยางเต็มท่ี ปูท่ีเรียงรายอยูหนารานไดรับความนิยมท่ีสุดเพ่ือเป็นของ
ฝากจากทะเล ขอเชิญด่ืมด่ําไปกับความอรอยท่ีมีเฉพาะในตลาดเทานั้น

สุสานโมอาย

หอนาฬิกาซัปโปโร

สวนโอโดริ

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

หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นสถานท่ีทองเท่ียวซ่ึงเป็นอาคารท่ีสรางขึ้นจากไม ตั้งอยูในเขตจูโอ
เมืองซัปโปโร ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกัน เป็นอาคารทรงตะวันตกแหงหน่ึง ใน
จํานวนนอยท่ีหลงเหลืออยูในเมืองน้ี ทําใหรูจักในฐานะสัญลักษณของเมือง

เป็นสวนสาธารณะท่ีตั้งอยูใจกลางถนนดวยความยาว 1.5 กิโลเมตร สวนโอโดริเป็นสวน
สาธารณะท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแหงหน่ึงในญีป ุน แตลักษณะท่ัวไปจะดูคลายกับเป็นเกาะ
กลางถนนขนาดใหญอันเป็นตัวแบงเขตเมืองออกเป็นฝ่ังเหนือและฝ่ังใต ในชวงตนเดือน
กุมภาพันธสวนแหงน้ีถูกใชเป็นหน่ึงในสถานท่ีจัดแสดงผลงานแกะสลักน้ําแข็งจากฝีมือ
ชางแกะสลักจากท่ัวโลก

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

 คํ่า  New Otani Hotel , Sapporo หรือเทียบเทา



วันท่ี 5 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - ทาอากาศยานดอนเมือง

 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

บริการอาหารเชาแบบ SET BOX

09.55 น. นําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X เท่ียว
บินท่ี XJ621 ไมมีบริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

บาย

15.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมกับความประทับใจ

ทาอากาศยานชิโตเสะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร เมนูแบบ 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 20 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) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนา
หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดาน
ตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยู
ในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หาก
ทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตร
โดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่อง
บินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 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 กรุณาชําระเงินใน 2 วันถัดไป 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 (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้น

ในประเทศญีป ุนไมเกิน 15 วัน) ** ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทาน
ละ 1,700 บาท**

คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ
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คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวม
ไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเครื่องบินตามความตองการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุของ
เครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเป็นผูกําหนด

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

วีซา
หนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางจะตองมีอายุ 6 เดือนหรือมากกวา นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอน

ทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายใน
ประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

ประกาศสําคัญจากสายการบิน กรณีลูกคาผูเดินทางไมผานดานตรวจคนเขาเมืองประเทศปลายทาง ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับ
ประเทศไทย ในสวนน้ีอาจจําเป็นตองมีคาใชจายในการเปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เท่ียวบินขากลับ รวมถึงคาบริการอ่ืนๆ รวมไป
ถึงคาปรับท่ีทางประเทศปลายทาง เรียกเก็บเพ่ิม ไมวากรณีใดก็ตาม ลูกคาผูเดินทางจําเป็นตองเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใน
สวนน้ีเองท้ังหมด

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท้ังหมด ** ยกเวน กรณีวัน

หยุดนักขัตฤกษ,วันหยุดเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิแ์จงไมนอยกวา 50 วันกอนวันเดินทาง ** ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจาย
ท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การ
จองท่ีพัก คาธรรมเนียมการย่ืนวีซา ฯลฯ

ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 15 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท้ังหมด

ยกเลิกการเดินทาง นอยกวา 15 วัน  กอนเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการใดๆ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

ในกรณีท่ีตัดกรุปหนารานหรือกรุปเหมา หากมีการยกเลิก ขออนุญาตเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 21 วัน กอนออนออกเดินทาง
ขึ้นอยูกับสายการบิน กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียก
เก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็นสําคัญดวย กรุณา
สอบถามกับเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


