
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ทวัรญ่ี์ปุ่น : รหสั JAP2267 



วนัแรก  กรงุเทพ ฯ - สนามบนิดอนเมอืง 

 
20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์าย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

23.55 น. เดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ620 บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
วนัทีส่อง ชโิตเสะ - ซปัโปโร - ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด - หอนาฬกิาซปัโปโร  - สวนโอโดร ิ- บอ่น า้สี

ฟ้า - โซอนุเคยีว  

 
08.40 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

ของประเทศญี่ปุ่ นแลว้ น าทา่นเดนิทางสู่ เมอืงซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะ ฮอกไกโด ศูนยก์ลาง
ความเจรญิอนัดบั 5 ของญีปุ่่ น จากนั้นน าท่านชมดา้นนอกของ ท าเนยีบรฐับาลเก่าฮอกไกโด เริม่
กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร็อคอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิทีท่ ามา
จากหมู่บา้นซโิรอชิแิละโทโยชร่ิา ตกึน้ีผา่นก  ารใชง้าน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามทีเ่ห็นนัน้ไดรั้บ
การบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ. 2454 แต่ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่
หลงเหลอือยูไ่มก่ีแ่หง่ จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมส าคัญของชาตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512  

 

 
 
จากนัน้น าท่านชม หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาทีเ่ก่าแก่และเป็นอกีสัญลักษณ์ทีส่ าคัญของเมอืง
ซัปโปโรอกีแห่งหนึ่ง สรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัย ฮอกไกโด แต่ได ้
ปรับเปลีย่นสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆังตบีอกเวลาตัง้แต ่พ.ศ.2424 จนถงึปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลา
ไดอ้ยู่ และดว้ยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดรั้บการขึน้ทะเบียน ใหเ้ป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น  
 



 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นผ่านชม สวนโอโดร ิสวนสวยใจกลางเมอืงทีท่อดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมคีวามยาว 
1,400 เมตร คนสว่นใหญ่ใชเ้วลามาพักผ่อนหย่อนใจ สวนโอโดรเิป็นทีรู่จ้ักในฐานะสวนสาธารณะแตท่ีจ่รงิ
แลว้เป็นถนนโดยในปีค.ศ.1871 (ปีเมจทิี ่4) มกีารสรา้งแนวกันไฟทีแ่ยกใจกลางเมอืงซปัโปโรออกเป็นฝ่ัง
เหนือใตซ้ึง่ตอ่มาไดช้ือ่วา่ถนนชริเิบชแิละถกูเปลีย่นชือ่ใหมเ่ป็นโอโดร ิสถานทีเ่ป็นทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจแบบ
สบายๆ ในยามปกต ิและยังเป็นที่จัดงานเทศกาลขึน้ชือ่ของฮอกไกโดอกีดว้ย  สามารถที่จะสนุกสนาน
เพลดิเพลนิไดต้ลอดทุกฤดูกาล ในฤดใูบไมผ้ลมิเีทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอ้นมเีทศกาล YOSAKOI โซรัน
และเบยีรก์ารเ์ดน้ ฤดูใบไมร่้วงมเีทศกาลออทั่มเฟสซึง่รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดู
หนาวมเีทศกาลหมิะซึง่พัฒนามาเป็นเทศกาลระดับโลก 
 

 
 
 น าท่านชม บอ่น า้สฟ้ีา หรอื BLUE POND บ่อน ้าสฟ้ีาทีเ่กดิจากความบังเอญิทีเ่กดิจากการสรา้งเขือ่นเพือ่
ไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟทีเ่กดิจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมือ่ปี ค.ศ.1988 ไหลเขา้สูเ่มอืง โดยทีก่น้
บอ่น ้าแห่งน้ีจะมแีร่ธาตทุีเ่กดิจากโคลนภเูขาไฟท าใหม้สีฟ้ีาหรอืเขยีวมรกตสดใส และมกีิง่ไมท้ีโ่ผลอ่อกมา
จากพืน้ผวิน ้า ท าใหม้คีวามสวยแปลกตาไปอกีแบบ อกีทัง้สขีองบอ่น ้าแห่งน้ีจะมคีวามสวยงามแตกตา่งไป
ตามแตล่ะฤดกูาลอกีดว้ย  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอาซาฮกิาวา่เพือ่เขา้สูท่ีพั่ก 



 
 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพ่กั  โรงแรม SOUNKYO GRAND HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาตเิพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้และจะท า
ใหผ้วิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

วนัทีส่าม น า้ตกกงิกะและน า้ตกรวิเซ - ทุง่พงิคม์อส (ชบิะซากรุะ) - สวนทวิลปิ - ออิอน มอลล ์

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชมความงามของ น า้ตกกงิกะและน า้ตกรวิเซ เพลดิเพลนิไปกับความสวยงามของธรรมชาตขิอง
น ้าตกทีจ่ัดไดว้่าเป็นววิธรรมชาตทิีส่วยทีส่ดุตดิหนึง่ในรอ้ยของญีปุ่่ น น ้าตกทัง้สองแห่งน้ีมตีน้น ้าอยู่ในเขต
ภเูขาโซอนุเคยีว สว่นในชว่งฤดหูนาวน ้าตกทัง้สองแหง่น้ีจะแข็งตัวกลายเป็นน ้าแข็ง  
 

 
 
น าท่านชมทุง่พงิคม์อสหรอืชบิะซากุระ (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) แห่งเมอืงทาคโินอูเอะตัง้อยู่ในเขต
อาชบิารบินเกาะ ฮอกไกโด ที่น่ีเริม่ปลูกพิงคม์อสสม์าตัง้แต่ปี 1957 โดยเป็นการร่วมมอืของชุมชนเพื่อ
สรา้งจุดขายในการท่องเทีย่วบนพื้นที่ 100,000 ตารางเมตรของทุ่ง แห่งน้ี นอกจากจะมดีอกพงิคม์อสที่
บานสะพร่ังเต็มทอ้งทุง่เหมอืนพรมสชีมพูขนาดใหญใ่นชว่งเดอืนพฤษภาคมไปถงึตน้เดอืนมถินุายนของทุก
ปีแลว้ ที่น่ีก็ยังรายลอ้มไปดว้ยภูเขา และน ้าตก จงึท าใหท้ี่น่ีเป็นอกีหนึ่งแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิี่
สวยงามและมเีสน่หไ์มแ่พท้ีใ่ดในญีปุ่่ น  



 
  

หมายเหตุ : ในกรณีทุง่ดอกพิง้คม์อสหมดช่วงฤดแูลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธิน์ าทา่นชม สวนสตัวอ์า
ซาฮยิามา่ แทนทุง่ดอกพิง้คม์อส ซึง่ไดร้บัความนยิมมากทีส่ดุในญีปุ่่ น ซึง่ในแตล่ะปีจะมผีูเ้ขา้ชม
ความนา่รกัของสตัวต์า่งๆ ทีไ่มไ่ดถ้กูกกัขงัในกรงแบบทีท่า่นเคยเห็นในสวนสตัวท์ ัว่ ๆ ไปถงึกวา่ปี
ละ 3 ลา้นคนจากท ัว่โลก โดยสวนสตัวแ์หง่นีไ้ดม้แีนวความคดิทีว่า่ สตัวต์า่งๆ ควรทีจ่ะอาศยัอยูใ่น
สภาพแวดลอ้มทีด่แีละเป็นไปตามธรรมชาตขิองสตัวน์ ัน้ๆ จงึท าใหทุ้กทา่นไดส้มัผสัถงึชวีติความ
เป็นอยูท่ ีแ่ทจ้รงิของสตัวแ์ตล่ะประเภท อาทเิช่น หมขีาวจากข ัว้โลก นกเพนกวนิสายพนัธุต์า่งๆ 
รวมถงึครอบครวัลงิอลุงัอตุงัแสนรู ้

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ สวนทวิลปิ เมอืงคามยิุเบซ ึ(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) ชมความงามของดอกทวิลิ

ปมากสสีนั กวา่ 120 เฉดส ีไม่ต ่ากวา่ 1,200,000 ดอกในฤดูใบไมผ้ล ิของทุกปี ณ บรเิวณจุดกึง่กลางของ
แนวชายฝ่ังทะเลโอฮอค ของฮอกไกโด เรยีงรายพรอ้มตอ้นรับการมาเยอืนของนักท่องเทีย่วจากแดนไกล 
สวนทิวลิปแห่งน้ีเกิดจากความพยายามของชาวเมืองคามิยุเบซึ ที่จะน าดอกทิวลิปจากประเทศ
เนเธอรแ์ลนดม์าปลกูเพือ่เป็นสนิคา้สง่ออก พวกเขาไดข้ยายสวนทวิลปิออกไปทกุปี จนเป็นพืน้ทีก่วา้งขวาง
และสามารถดงึดดูสายตาผูท้ีส่ญัจรไปมาบนทางหลวงได ้  

 

 
 



หมายเหตุ: ในกรณีทุ่งดอกทวิลปิไม่บานหรอืหมดช่วงฤดูแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิน์ าท่าน
เดนิทางสู่เมอืงคามคิาวะ เพือ่ชม พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง (ICE PAVILLION) แทนทุง่ดอกทวิลปิ ซึง่
เป็นสถานทีจ่ดัแสดงงานศลิปะจากหมิะ ชืน่ชมกบัผลงานการปั้นตุก๊ตาหมิะและการแกะสลกัหมิะ
โดยผลงานเหล่านีเ้ป็นผลงานของเหล่าบรรดาศลิปินทีม่ชีือ่เสยีง นอกจากนีภ้ายในถ า้ยงัมคีวาม
สวยงามของหมิะทีเ่หมอืนกบัอยูใ่นถ า้หนิงอกหนิยอ้ย ใหท้า่นไดส้มัผสัความหนาวเย็นกบัอณุหภูม ิ
-41 องศาเซลเซยีส อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทบัใจ  
 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ออิอน มอลล  ์เป็นหา้งสรรพสนิขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่ นมีทัง้ของฝาก 
เครือ่งดืม่ ขนม อาหารสด ผลไมส้ดๆจากสวน ซึง่ผลติภัณฑเ์หลา่น้ีจะมขีายจ าเพาะเมอืงเทา่นัน้ นอกจากน้ี
ยังมีผลติภัณฑ์ยา เครื่องส าอางค์ สนิคา้แบรนด์เนม กระเป๋า เสื้อผา้ รองเทา้ราคาถูก มีจ าหน่ายอย่าง
มากมายและหลากหลายอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย หากท่านใดหวิๆสามารถแวะไปโซน
อาหารซึง่มทีัง้รา้นน่ัง คาเฟ่ และฟู้ดคอรท์ใหท้า่นไดเ้ลอืกรับประทานตามใจชอบ ** อสิระอาหารค า่ตาม
อธัยาศยั** 

ทีพ่กั  โรงแรม SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่  เมอืงโอตารุ - คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี- นาฬกิาไอน า้โบราณ - ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิง

ทานุกโิคจ ิ- บฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งป ู3 ชนดิ  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุซึง่ถอืเป็นเมอืงท่าทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ รวมถงึการตกแต่งของ
บา้นเรอืนนัน้ สว่นใหญ่ไดถ้กูออกแบบเป็นสไตลต์ะวันตกเน่ืองจากในอดตีเมอืงโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจาก
การท าการคา้ระหว่างประเทศญี่ปุ่ นและประเทศในแถบยุโรป  อสิระใหท้า่นเดนิชมความสวยงามของ
เมอืงเลยีบคลองโอตารุอนัสวยงามน่าประทบัใจ  คลองโอตารุเป็นคลองที่เกดิขึน้จากการถมทะเล 
สรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1923 เพือ่เป็นเสน้ทางขนถ่ายสนิคา้จากเรอืใหญ่สูโ่กดังในเมอืง ภายหลังเลกิใชจ้งึ
ถมคลองครึง่หนึ่งเป็นถนนส าหรับนักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป็นอาคารอฐิสีแดงจึงกลายเป็น
สญัลักษณ์ของเมอืง และไดป้รับปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึน่ันเอง 
 

 
 

น าทา่นเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรโีอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์หนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญ่
ทีส่ดุของพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึง่ในสถานที่
ส าคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง  



 

 
 นอกจากน้ีดา้นหนา้พิพิธภัณฑ์ยังมี “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” สไตล์
อังกฤษ ทีเ่หลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบนโลกเท่านัน้ ซึง่เป็นของทีร่ะลกึทีเ่มอืง 
Vancouver มอบใหแ้ก่เมือง Otaru นาฬิกาน้ีจะพ่นไอน ้าประกอบกับมี
เสียงดนตรีดังขึน้ทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน ้าอีกเรือนหนึ่งที่
ประเทศแคนนาดา ถา้มาฮอกไกโดแลว้ไมม่าชม ตอ้งไปชมทีแ่คนนาดากัน
นะจ๊ะ 
อสิระใหท้่านไดเ้ลือกซื้อ เลือกชมสนิคา้มากมาย กับถนนซาไกมาช ิ โดยดา้นขวามือก็ตอ้งสะดุดตา 
สะดดุใจ ไปกับความน่ารักของเจา้แมวนอ้ยคติตี ้ทีท่า้ทายรอใหท้กุๆทา่นเขา้ไปเยีย่มชม ผา่นมาแลว้จะผ่าน
เลยไปไดอ้ย่างไรกัน แวะชมกันสักหน่อยสคิ่ะ เมื่อเขา้ไปในรา้นทุกท่านสามารถเลอืกแกว้เป็นลวดลาย
ตามใจชอบแตล่ะทา่นไดเ้ลยนะจ๊ะ ซึง่ขา้งหลังแกว้จะมกีารสกรนีค าวา่ otaru ตดิไวด้ว้ยนะคะ ซึง่แกว้ก็จะมี
มากมายหลากหลายแบบใหเ้ลอืก ราคาก็จะแตกต่างกันออกไป เมือ่ซือ้แกว้พรอ้มเครือ่งดืม่เรยีบรอ้ยแลว้
สามารถเตมิเครือ่งดืม่ฟรไีดอ้กีรอบดว้ยนะคะ เลอืกเครือ่งดื่มเรยีบรอ้ยแลว้ เชญิเลอืกทีน่ั่งตามอัธยาศัยที่
บรเิวณชัน้สองไดเ้ลยจา้ หรอืถา้ใครไมอ่ยากน่ังบรเิวณชัน้หนึง่จะเป็นโซนขายของทีร่ะลกึ หรอืจะสนุกสนาน
ไปกับการหมนุตูก้าชาปองเสีย่งทายหาของฝากไปฝากคนทีค่ณุรักก็ตามแตส่ะดวกเลยคะ่ 

  

 
  

 ออกจากรา้นคาเฟ่คติตีไ้มท่นัไร ก็จะเจอรา้นถัดมาทีเ่รยีกกันวา่ มาฮอกไกโด ทัง้ที
ตอ้งไม่พลาด LETAO กันนะจ๊ะ เป็นค่าเฟ่ใหน้ ัง่ทานและสามารถส ัง่กลบัได ้ 
ซึง่บางวันอาจจะตอ้งรอควิกันสักนิดนึง  สิง่ตอ้งหา้มก็คือ หา้มพลาดที่จะลิม้รส 
และหา้มพลาดที่จะหิ้วกลับมาเป็นของฝากบุคคลอันเป็นที่รักยิง่โดยเด็ดขาด 
LETAO ที่ควรค่าแก่การทานคือชีสเคก้น่ันเอง สัมผัสลิน้ที่นุ่มละมุน กลิ่นหอม
หวาน ใหร้สชาตหิวานพอด ีลิม้รสพรอ้มกับจบิชาและชมบรรยากาศสดุแสนโรแมน
ตกิ ไมม่อีะไรจะฟินไปยิง่กวา่น้ีแลว้ววว  



 มากันทีร่า้นแนะน ารา้นสดุทา้ยกนัคะ่ รา้นน้ีก็คอื คาเฟ่สนูปป้ี เอาใจคนรกัสนูปป้ี ซึง่จุดเดน่ของรา้นน้ีก็คอื
ไอศกรมีน่ันเองค่ะ ซึง่มหีลากหลายรสชาตใิหเ้ลอืกชมิ เป็นซอฟทค์รีมเน้ือนุ่มละมุน ภายในรา้นแบ่งเป็น
สองชัน้ ซึง่ชัน้ที่สองจะเป็นโซนรา้นอาหาร การตกแต่งรา้นก็ไม่พลาดที่จะตกแต่งไปดว้ยสนูปป้ีทัง้รา้น
แน่นอนคะ่ นอกจากอาหาร ของหวาน เครือ่งดืม่แลว้ ทางรา้นยังจ าหน่ายของทีร่ะลกึเกีย่วกับสนูปป้ีเพือ่เอา
ใจคนรักสนูปป้ีกันดว้ยคะ่ มใีหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้อยา่งมากมาย 

 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
บา่ย จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องส าอางค์ อาหารเสรมิ เครื่องประดับคุณภาพดีที่รา้นคา้ปลอดภาษี 

DUTY FREE สามารถเลือกซื้อสินคา้ไดต้ามอัธยาศัย ซึ่งมีสนิคา้ใหเ้ลือกซื้อมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 
เครือ่งส าอางแบรนดด์งั ทัง้ของตา่งประเทศและแบรนดด์งัของญีปุ่่ น หรอืวา่จะเป็นอาหารเสรมิคณุภาพดซีึง่
ไม่วามารถหาซื้อจากที่ไหนได ้นอกจากรา้นคา้ปลอดภาษีเท่านั้น อสิระใหท้่านเลือกซือ้ตามอัธยาศัย 
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงที ่ทานุกโิคจ ิเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลังคามุงบังแดดบังฝน
และหิมะ  มีความยาว 7 บล็อกถนน มีรา้นคา้ตั ้งเรียงรายอยู่กว่า 200 รา้นคา้ Susukin  มีรา้น BIG 
CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล, เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส์,รา้น100เยน, รา้นUNIQLO ขาย
เสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอาง  
 

 
 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษกบัเมนู บฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งป ู3 ชนดิ และอาหารทะเลนานาชนดิ 

อาทเิช่น ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชมิสิดๆ และซูชหินา้ต่างๆ 
หมายเหต ุไมร่วมเครือ่งดืม่แอลกฮอล ์  

พกัที ่ โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 
 



วนัทีห่า้  อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระเต็มวัน ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าในการ
เดนิทาง อาท ิ
- อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซปัโปโร ตัง้อยู่ตดิกับสถานีเจอาร ์ซัปโป

โร เป็นทัง้หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศนูยอ์าหาร มรีา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้ง
ดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส,์รา้น100เยน, รา้นUNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชั่นวัยรุ่น,รา้น 
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องส าอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั ้งอยู่ที่ชั ้น 38 
เรยีกวา่ T38 (Tower Three Eight) ทีร่ะดับความสงู 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศนเ์หนือเมอืงซปัโปโร
ไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวันกลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยูก่ลางสวน
โอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุม่ตกึ ยา่นซซูกูโินะ สอ่งสวา่งทีจุ่ดกลางเมอืงตดิ ๆ กันมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 
10 เป็นศนูยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียูป่ระมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่นซซูกูโิน่ 
(ไมร่วมตั๋วขึน้ จุดชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน)  

- ยา่นซูซูกโินะ ตัง้อยูใ่นบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ เมอืงซัปโปโร โดยอยูถ่ัดลงมาทางใต ้
ของสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็นย่านทีค่กึคักและมชีวีติชวีาทีส่ดุของซัปโปโร 
โดยเฉพาะในยามค ่าคืนที่มีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสันต่างๆ บนตกึที่ตัง้อยู่ในย่านแห่งน้ี 
นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรีต่างๆ ทั ้ง
ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไม่แปลกที่
นักทอ่งเทีย่วจะนยิมมา ณ สถานทีแ่หง่นี 

- ตลาดปลานโิจ ตลาดอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงซัปโปโร ตลาดปลาแหง่น้ี สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 
1903 และตลาดแห่งน้ีรูจ้ักกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมอืงซัปโปโร” เพราะสัตวท์ะเลทีจั่บไดส้ว่น
ใหญ่จะหาไดจ้ากทะเลแถบน้ีทัง้ส ิน้ ซึง่จะมคีวามสดมากเหมอืนไปเดนิซือ้ที ่ท่าเรอืเลยทเีดยีว ลูกคา้
สว่นใหญจ่ะมทีัง้นักทอ่งเทีย่วในประเทศและตา่งประเทศรวมถงึชาวบา้นเขา้ มาจับจ่ายใชส้อยกันเสมอ 
ทีน่ี่ยังขึน้ชือ่เรือ่ง ไขห่อยเมน่และไขป่ลาแซลมอน 

เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
 

 
 
พกัที ่ โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
 
 
 
 
 
 



วนัทีห่ก  สนามบนิชโิตเสะ - กรงุเทพ ฯ  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบ SET BOX 

  น าทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

09.55 น. น าทกุทา่นเหริฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ ์เทีย่วบนิที ่XJ621 บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

15.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่ว 
ราคาทวัรไ์มร่วม

ต ัว๋ 

02 – 07 พฤษภาคม 2563 
(วนัฉตัรมงคล และวนัวสิาขบชูา) 

29,999 10,000 19,999 

09 – 14 พฤษภาคม 2563 28,999 10,000 18,999 

16 – 21 พฤษภาคม 2563 28,999 10,000 18,999 

23 – 28 พฤษภาคม 2563 27,999 10,000 17,999 

30 พ.ค. – 04 ม.ิย. 2563 

(วนัเฉลมิฯ พระราชนิ)ิ 
28,999 10,000 18,999 

 

** บรกิารน า้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเท่าน ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจ าไม่วา่ดว้ยกรณี
ใดๆท ัง้สิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายค่าต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อน

การจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 

กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 

เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่
ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

 



 
 

** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 
 

ส าหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไมว่่าจะเป็น ญีปุ่่ น 
เกาหลใีต ้ฮ่องกง มาเก๊า ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พม่า อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใช ้

งานไดต้่อเนื่องสูงสุด 8 วัน หากทา่นใดสนใจส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้ไดก้บัทางเจา้หนา้ที ่และช าระเงนิ
พรอ้มมดัจ าคา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 



จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ

ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร

เครดติ) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหกั้บคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 

1,700 บาท** 
 คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอ
เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เมื่อท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้ 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จ ากัด ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการ

จองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดย

แนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว 

เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสือ

เดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสว่น

ใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่า
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญี่ปุ่ น มีกฎหมายหา้มน าผลติภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์ไส ้

กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 
 

 


