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* ฮอกไกโด เกาะเหนอืสดุของญี�ปุ่ น
* เข้ �าชมงาน Sapporo snow festival 2023
* ชมววิเมอืงฮาโกะดาเตะยามคํ�าคนื
* หบุเขานรกจโิกกดุาน ิไฮไลทท์ี�ไมค่วรพลาด
* หมูบ่า้นนงิเก ิ�ลเทอเรส เสมอืนดนิแดนในเทพนยิาย
* เนนิพระพทุธเจา้ สถาปตัยกรรมอนัสวยงาม
* คลองโอตาร ุสญัลกัษณข์องเมอืงโอตารุ
* ชอ้ปปิ� งเต็มอิ�ม มติซุยเอา้ทเ์ลท , ออิอน ทาวน์ , ถนนทานุ

กโิคจิ
* เมนพูเิศษ… บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ)
23.50 น. คณะพรอ้มกนัที� สนามบนิสวุรรณภมู ิ ชั �น 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ

ไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ
และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิรับบตัรโดยสาร
เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครื�องออกอยา่งนอ้ย 60 นาที
และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึ�นเครื�องกอ่นเวลาเครื�องออก 20 นาที
เนื�องจากต ั�วเครื�องบนิของคณะเป็นต ั�วช ั�นประหยดัพเิศษ ที�น ั�งอาจ
จะไมไ่ดน้ ั�งตดิกนัและไมส่ามารถเลอืกชว่งที�น ั�งบนเครื�องบนิไดใ้น
คณะซึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขสายการบนิ หากตอ้งการซื�อบรกิาร
เสรมิโปรดตดิตอ่ฝ่ายขาย
**หมายเหต*ุ* ประเทศญี�ปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด เชน่ เนื�อ
สตัว,์ พชืผกั, ผลไม ้และ ผลติภณัฑท์ี�มสีว่นผสมของกญัชา เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและถกูจบักมุดาํเนนิคดี

วนัที�สอง กรงุเทพฯ – สนามบนินวิชโิตเสะ (ซปัโปโร) – เมอืงฮา
โกดาเตะ – ป้อมโกเรยีวคาคุ – โกดงัอฐิแดงรมินํ �า – น ั�ง
กระเชา้ชมววิกลางคนื ณ ภเูขาฮาโกดาเตะ

03.05 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้าสู่ ซปัโปโร ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิ ไทย
แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(AirAsia X) เที�ยวบนิที� XJ 620 ใชเ้วลาเดนิทาง
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ประมาณ 6 ชั�วโมง 35 นาที **ไมม่บีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบน
เครื�อง**

11.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญี�ปุ่ น เกาะที�ใหญเ่ป็นอนัดบั
2 ของประเทศญี�ปุ่ น ดนิแดนโรแมนตคิทางเหนอืที�มธีรรมชาตอิดุม
สมบรูณแ์ละมทีวิทศันท์ี�สวยงาม ซึ�งคําวา่ “ฮอกไกโด” หมายถงึ เสน้ทาง
สูท่ะเลเหนอื
เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช ั�วโมง กรณุาปรบันาฬกิาของ
ทา่นใหเ้ป็นเวลาทอ้งถิ�น
หลงัจากผา่นขั �นตอนตรวจคนเขา้เมอืง, ศลุกากรแลว้

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงฮาโกดาเตะ (HAKODATE) เป็นเมอืงทา่เรอื

แหง่แรกในญี�ปุ่ นที�เปิดทําการคา้ขายกบัตา่งประเทศในปี 1854 จนปี
1859 ฮาโกดาเตะไดเ้ป็น 1 ใน 5 เมอืงของญี�ปุ่ นที�เป็นเมอืงทา่เรอื
คา้ขายอยา่งสมบรูณแ์บบ ทนีี�ชาวตะวนัตกกไ็หลหลั�งเขา้มาในเมอืงฮา
โกดาเตะ และไดต้ั �งถิ�นฐานอยูท่ี�นี�กนัหลายชนชาต ิมตีกึรามบา้นชอ่งที�มี
สถาปัตยกรรมตะวนัตกมากมายที�เรายงัสามารถเห็นไดใ้นเขตเมอืงเกา่
ยา่นโมโตมาช ิ นําทา่นชม ป้อมโกเรยีวคาค ุ(Fort Goryokaku)
โกเรยีวคาคเุป็นป้อมปราการแบบตะวนัตกที�สรา้งเสร็จเมื�อ 150 ปีกอ่น

ชมววิมมุกวา้งอนังดงามของป้อมปราการรปูดาวและคปู้อมโดยรอบจะ
ปรากฏแกส่ายตาของผูช้มจากลานสงัเกตการณข์องหอคอยโกเรยีวคาคุ
ที�มคีวามสงู 107 เมตร ซึ�งอยูต่ดิกบัตวัป้อม คปู้อมรายลอ้มไปดว้ยตน้ซา
กรุะกวา่ 1,600 ตน้ ทําใหห้อคอยโกเรยีวคาคกุลายเป็นจดุชมซากรุะ
ลําดบัตน้ๆ ของฮอกไกโดในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิในฤดรูอ้น (หมายเหตุ คา่
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ทวัรไ์มร่วมคา่ขึ�นหอคอย มคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มทา่นละ 840 เยน) จากนํ�านํา
ทา่นสู่ โกดงัอฐิแดงรมินํ �า (Red Brick Warehouses) โกดงัอฐิซึ�ง
สรา้งขึ�นในปี 1909 ไดรั้บการบรูณะใหมท่ั �งหมด มรีา้นอาหารและรา้น
ของที�ระลกึตา่งๆ ที�นี�นั �นเรยีกไดว้า่ศนูยร์วมแหลง่ชอ้ปปิ�ง รา้นอาหาร
และสถานบนัเทงิที�ใหบ้รรยากาศเกา่ๆ ดว้ยสิ�งกอ่สรา้งที�ดคูลาสสกิที�แม ้
จะดเูกา่แกแ่ตก่ม็คีลาสในเวลาเดยีวกนั โดยเดมิททีี�นี�เคยเป็นคลงัสนิคา้
อฐิสแีดงที�เคยใชค้า้ขายในปลายสมยัเอโดะ ภายหลงัจากที�ไมไ่ดใ้ชง้าน
เป็นคลงัสนิคา้อกีตอ่ไปแลว้ จงึไดทํ้าการปรับเปลี�ยนจนการมาเป็น
เหมอืนดงัปัจจบุนั

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั
คํ�า หลงัอาหารคํ�านําทา่นนั�ง กระเชา้จดุชมววิกลางคนื ณ ภเูขาฮา

โกดาเตะ (Mount Hakodate) สงู 334 เมตร ตั �งอยูใ่นป่าทางตอนใต ้
ของปลายคาบสมทุรใกลใ้จกลางเมอืงฮาโกดาเตะ ในวนัที�ทอ้งฟ้าโปรง่
ทั �งกลางวนัและกลางคนื สามารถมองเห็นววิทวิทศันท์ี�งดงามของเมอืง
ฮาโกดาเตะ

ที�พกั HOTEL LA’GENT PLAZA HAKODATE HOKUTO หรอื
เทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว , เมอืงฮาโกดาเตะ

วนัที�สาม ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาชิ –
ภเูขาไฟโชวะ ชนิซนั (ไมร่วมกระเชา้) + สวนหมภีเูขาไฟ
โชวะชนิซนั – เมอืงโนโบรเิบ็ตสึ – หบุเขานรกจโิกกดุานิ –
เมอืงซปัโปโร – มติซุยเอา้ทเ์ลท

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
นําทา่นเดนิทางสู่ ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning
Market) นับเป็นตลอดชว่งเชา้ที�บรรยากาศแสนจะคกึคกัของเมอืงฮา
โกดาเตะ เพราะภายในตลาดนั�นเต็มไปดว้ยรา้นขายอาหารทะเลสด ไม่
วา่จะเป็น ปคูาน ิไขป่ลาแซลมอ่น และหอยเมน่ทะเล หรอืจะเป็นผลไม ้
ตา่งๆ กม็ใีหเ้ลอืกชอ้ปเลอืกชมิกนัมากมาย โดยเมนูที�ฮอตฮติตอ้งลอง
เมื�อมาเยอืนถงึถิ�นแหลง่กําเนดิของวตัถดุบิชั �นเลศิกค็อื Uni-Ikura
Domburi โดยตลาดแหง่นี�นั �นจะมพีื�นที�ประมาณ 4 ชว่งตกึ เปิดเปิดเป็น
ประจําทกุวนั ตั �งแตต่อนเชา้ตหีา้ถงึเที�ยงตรง  จากนั�นนําทา่นสู่ ยา่น
เมอืงเกา่โมโตมาช ิ(Motomachi District) หรอื ทา่เรอืเมอืงฮา
โกดาเตะ ยา่นนี�นับเป็นยา่นที�มปีระวตัยิาวนานเป็นรอ้ยปี แถมสิ�งปลกู
สรา้งตา่งๆกย็งัคงมกีารอนุรักษ์ไวอ้ยา่งดเียี�ยม โดยทา่เรอืแหง่นี�นับเป็น
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ทา่เรอืแรกที�เปิดใหม้กีารคา้ระหวา่งประเทศในปี 1854 ทําใหม้ผีูค้า้
จํานวนมากจากรัสเซยี จนี และประเทศตะวนัตก ไดย้า้ยถิ�นฐานมาอาศยั
อยูใ่นเมอืงฮาโกดาเตะ ตั �งแตนั่�นเป็นตน้มา และยงักลายเป็นอกียา่นยอด
นยิมที�นักทอ่งเที�ยวชอบมาเยอืนเมื�อมาเที�ยวยงัเมอืงฮาโกดาเตะอกีดว้ย

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
บา่ย จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู่ ภเูขาไฟโชวะ ชนิซนั (Showa Shinzan)

ภเูขาไฟที�เกดิขึ�นใหมแ่ละมอีายนุอ้ยที�สดุในประเทศญี�ปุ่ น ซึ�งเกดิขึ�น
จากการเกดิแผน่ดนิไหวและกอ่ตวัขึ�นบนพื�นที�ราบทุง่ขา้วสาล ีใน
ระหวา่งปี 1943-1945 นับเป็นอกีหนึ�งภเูขาไฟที�ยงัไมม่อดดบัสนทิและ
ยงัคงมคีวนักํามะถนัลอยอยูเ่หนอืปลอ่งภเูขาไฟใหเ้ห็นจนถงึปัจจบุนัเกดิ
เป็นทศันยีภาพที�สวยงาม  นําทา่นเขา้ชม สวนหมภีเูขาไฟโชวะชนิซนั
(Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานที�เพาะพันธุห์มสีนํี�าตาล ซึ�ง
เป็นหมทีี�ใกลส้ญูพันธุแ์ละหาดไูดย้าก โดยในญี�ปุ่ นจะพบหมสีนํี�าตาลนี�
ไดท้ี�เกาะฮอกไกโดเทา่นั�น นักทอ่งเที�ยวสามารถเยี�ยมชมลกูหมสีี
นํ�าตาลไดอ้ยา่งใกลช้ดิผา่นกระจกใส และมหีมโีตเต็มวยัที�ไมด่รุา้ยโชว์
ลลีาออ้นขออาหารจากนักทอ่งเที�ยว เป็นภาพที�น่ารักน่าเอ็นดทูเีดยีว
หากใครตอ้งการใกลช้ดิกวา่นี�กส็ามารถเขา้ไปยงัหอ้งสงัเกตการณพ์เิศษ
กรงมนุษย ์ซึ�งจะมองเห็นหมสีนํี�าตาลเดนิผา่นไปมา และไดย้นิเสยีงและ
กลิ�นของหมผีา่นรรูะบายอากาศเล็กๆ นอกจากนี�ยงัยงัขายขนมปัง และ
แอปเปิ�ล ใหนั้กทอ่งเที�ยวไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย
นําทา่นไปยงั เมอืงโนโบรเิบ็ตส ึ(NOBORIBETSU) เป็นเมอืงที�ตั �งอยู่
บนปากแมนํ่�าและถอืเป็น "เมอืงนํ�าพรุอ้น" ที�ใหญท่ี�สดุในในฮอกไกโด
ซึ�งสถานที�แหง่นี� มชีื�อเสยีงมากในประเทศญี�ปุ่ น และยงัเป็นที�ตั �ง หบุเขา
นรก จโิงกดุงั นอกจากนี� เมอืงแหง่นี�ยงัเป็นที�ตั �งของอทุยานหมสีนํี�าตาล
ซึ�งเป็นหมเีฉพาะถิ�นของฮอกไกโด ซึ�งหมสีนํี�าตาลยงัถอืเป็นสญัลกัษณ์
อยา่งหนึ�งของเมอืงนี�อกีดว้ย  จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู่ หบุเขาจิ
โกคดุาหน ิ(Jigokudani หรอื Hell Valley) หรอืเรยีกอกีอยา่งวา่
“หบุเขานรก” อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาต ิShikotsu Toya เมอืง
Noboribetsu นํ�ารอ้นในลําธารของหบุเขาแหง่นี�มแีรธ่าตกํุามะถนั ซึ�งบอ่
นี�สว่นใหญเ่ป็นเป็นบอ่นํ�ารอ้นกํามะถนั อณุหภมูปิระมาณ 50 องศา
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เซลเซยีส ตลอดทางกจ็ะมบีอ่นํ�าเล็กๆ บางบอ่มอีณุหภมูทิี�รอ้นกวา่และ
ยงัมบีอ่โคลนอกีดว้ย ถอืเป็นแหลง่กําเนดินํ�าแรแ่ละออนเซนที�มชีื�อเสยีง
ที�สดุบนเกาะฮอกไกโด และบรเิวณทางเขา้ดา้นหนา้หบุเขาจะมยีกัษ์ถอื
กระบองอยู ่ซึ�งเป็นสญัลกัษณป์ระจําเมอืง เชื�อวา่ชว่ยปกป้องเมอืงนี�
ยกัษ์ที�อาศยัอยูใ่นจโิกกดุานเิรยีกวา่ “ยคุจินิ” เป็นยกัษ์ดทีี�จะนําเอาโชค
รา้ยไปแลว้จะทําใหผู้ค้นมคีวามสขุ นี�เป็นยกัษ์ 2 สอียูร่ะหวา่งทางขึ�นไป
หบุเขานรก

นําทา่นเดนิทางกลบั เมอืงซปัโปโร (SAPPORO) จากนั�นนําทา่น
อสิระชอ้ปปิ�ง มติซุยเอา้ทเ์ลท (Mitsui Outlet)

เอาทเ์ล็ตขนาดใหญข่องซปัโปโร ศนูยร์วมแฟชั�นทนัสมยัแหลง่รวมพล
ของสนิคา้แบรนดเ์นมชื�อดงัจากทั�วโลกใหท้า่นเลอืกชมและซื�อมากมาย

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั
ที�พกั REMBRANDT HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว ,

เมอืงซปัโปโร

วนัที�ส ี� เมอืงบเิอะ – สระนํ �าสฟ้ีา – เมอืงอาซาฮคิาวา่ – หมูบ่า้นรา
เมนอาซาฮคิาวา่ – เมอืงฟรุาโน่ – หมูบ่า้นเทพนยิาย
นิ�งเก ิ�ลเทอเรส – ออิอน ทาวน์

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
จากนั�นนําทา่นสู่ เมอืงบเิอะ (BIEI) เป็นเมอืงขนาดเล็กของฮอกไกโด
โดยเมอืงแหง่นี�มภีมูทิศันท์างธรรมชาตทิี�งดงาม รายลอ้มไปดว้ยภเูขา
และทุง่นาอนักวา้งใหญ่ จากนั�นนําทา่นชม สระนํ �าสฟ้ีา (Blue Pond)
เป็นแหลง่นํ�าตามธรรมชาตทิี�มสีฟ้ีาสดใส เป็นสถา นที�ทอ่งเที�ยวอกีแหง่
ที�น่าสนใจสําหรับผูช้ ื�นชอบธรรมชาติ ตั �งอยูใ่จกลางเมอืงบเิอ นี�เกดิขึ�น
เพราะความบงัเอญิหลงัการสรา้งเขื�อน เพื�อป้องกนัการเกดิโคลนถลม่
จากภเูขา ทําใหนํ้�าถกูกั �นไมใ่หอ้อกจากเขื�อน นํ�าถกูกกัเกบ็รวมกนัจน
เกดิเป็น Blue Pond ที�มสีฟ้ีาสวยสดใส แตกตา่งจากบอ่นํ�าตาม
ธรรมชาตอิื�นๆ และยงัมตีอไมส้งูที�สวยงามมเีอกลกัษณเ์ฉพาะตวั จงึ
ทําใหบ้อ่นํ�าแหง่นี�โดดเดน่น่าไปเที�ยวชม
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นําทา่นเดนิทางสู่ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ (Asahikawa Ramen
Village) ราเมนของที�นี�มรีสชาตอินัเป็นเอกลกัษณแ์ละไดรั้บการกลา่ว
ขานถงึความอรอ่ยมายาวนานกวา่ทศวรรษ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่
ไดถ้อืกําเนดิขึ�นในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชื�อดงัของเมอืงอาซา
ฮคิาวา่ทั �ง 8 รา้นมาอยูร่วมกนัเป็นอาคารหลงัคาเดยีว เสมอืนหมูบ่า้นรา
เมนที�รวบรวมรา้นดงัขั �นเทพไวใ้นที�เดยีว และยงัมหีอ้งเล็กๆที�จัดแสดง
ประวตัคิวามเป็นมาของหมูบ่า้นแหง่นี�ใหสํ้าหรับผูท้ี�สนใจไดม้าศกึษาอกี
ดว้ย

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั
บา่ย จากนั�นเดนิทางสู่ เมอืงฟรุาโน ่(FURANO) เมอืงเล็กๆ ที�ตั �งอยู่

ใจกลางเกาะฮอกไกโด จงึถกูเรยีกขานวา่ “สะดอืของฮอกไกโด”ราย
ลอ้มไปดว้ยภเูขาขนาดใหญไ่มว่า่จะเป็นเทอืกเขาโทกาจใินกลุม่
ภเูขาไฟไดเซท็สซึนั ภเูขาอาชเิบ็ทส ึและภเูขายบูาร ิเมอืงฟรุาโน่นั�นมี
สภาพอากาศเย็นและแหง้มธีรรมชาตอิดุมสมบรูณ ์เหมาะแกก่ารเพาะ
ปลกูผลติผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้แตใ่นชว่งฤดหูนาวใน
เวลาที�หมิะตก กจ็ะเป็นลานหมิะขนาดใหญส่ดุลกูหลูกูตา
จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู่ หมูบ่า้นเทพนยิายนงิเก ิ�ลเทอเรส (Ningle
Terrace) เป็นหมูบ่า้นขนาดเล็กๆที�เต็มไปดว้ยกระทอ่มไมน่้ารัก สรา้ง
เรยีงรายไปตามทางเดนิเหมอืนกบัศลิปะในเทพนยิาย กระทอ่มแตล่ะ
หลงักค็อืรา้นขายของแตล่ะรา้น ซึ�งประกอบดว้ยรา้นคา้ 15 รา้น ที�
จําหน่ายสนิคา้งานฝีมอืและสนิคา้พื�นเมอืง โดยมรีา้นกาแฟ Chu Chu
no Ie ตั �งอยูใ่จกลางของหมูบ่า้น รา้นคา้ตา่งๆ จะอยูไ่มไ่กลกนัมาก
ทําใหด้เูหมอืนเป็นหมูบ่า้นซึ�งอยูท่า่มกลางป่า คลา้ยบา้นในเทพนยิาย
หนา้หนาวเชน่นี�กจ็ะไดบ้รรยากาศหมิะแบบขาวโพลน แตใ่นฤดรูอ้นกจ็ะ
ไดบ้รรยากาศของป่าสนเขยีวขจกีบับา้นไมใ้นป่าสน  จากนั�นนําทา่น
ชอ้ปปิ�ง ออิอน ทาวน ์(Aeon Town) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่อง
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ฮาซาฮกิาวา่ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อของฝาก ของที�ระลกึกนั อาทิ
ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนมขึ�นชื�อของญี�ปุ่ น อยา่งคทิแคท
สามารถหาซื�อไดท้ี�นี�เชน่กนั

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั
ที�พกั ART ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว , เมอืงอา
ซาฮคิาวา่

วนัที�หา้ เนนิพระพทุธเจา้ – เมอืงโอตารุ – คลองโอตารุ –
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี – โรงเป่าแกว้คติาอชิิ – รา้นกาแฟ
ฮลัโหล คติตี� – ดวิตี�ฟรี – รา้นสนิคา้มอืสอง – ถนนทานุ
กโิคจ ิ– บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
นําทา่นเดนิทางสู่ เนนิพระพทุธเจา้ (Hill of Buddha) ตั �งอยูท่ี�เมอืง
ซปัโปโรทางตอนเหนอืของประเทศญี�ปุ่ น ถอืวา่เป็นผลงานการสรา้ง
ชิ�นเอกอกีชิ�นหนึ�งของ ทาดาโอะ อนัโดะ สถาปนกิชาวญี�ปุ่ นเจา้ของ
รางวลัพรติซเ์กอรท์ี�ถอืวา่ที�สดุรางวลัของสถาปนกิ โดยมลีกัษณะเป็น
เนนิเขาลอ้มรอบรปูปั�นพระพทุธรปูมคีวามสงูมากถงึ 13.5 เมตร มี
นํ�าหนัก 1500 ตนั พื�นที�ที�ลอ้มรอบจะมคีอ่ยๆ ลาดลงอกีทั �งรายลอ้มดว้ย
ธรรมชาตอินังดงาม และอกีจดุหนึ�งที�พลาดไมไ่ดนั้�นคอืการเดนิลอดไป
ตามอโุมงคท์ี�มาความยาว 40 เมตร เมื�อเดนิไปจนถงึจดุที�ประดษิฐาน
พระพทุธรปูที�อยูบ่รเิวณปลายทางของอโุมงคแ์ลว้มองขึ�นไป จะเห็น
เหมอืนมแีสงสะทอ้นอยูร่อบๆองคพ์ระพทุธรปูเปรยีบเสมอืนรัศมแีสงแหง่
ฟ้า ซึ�งไมส่ามารถมองไดจ้ากทางดา้นนอก ถอืเป็นอกีสว่นหนึ�งที�ทาง
สถาปนกิตั �งใจออกแบบเพื�อใหท้กุๆ สว่นมคีวามพเิศษไมแ่พก้นั
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นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ (OTARU) เป็นเมอืงทา่ในฮอกไกโด ตั �ง
อยูท่างตะวนัตกเฉยีงเหนอืของนครซปัโปโร เป็นเมอืงทา่หลกัของอา่ว
มาเป็นเวลานานจงึ มอีาคารเกา่แกม่ากมาย เป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวที�มชี ื�อ
เสยีงแหง่หนึ�งในญี�ปุ่ น จากนั�นนําทา่นชม คลองโอตารุ (Otaru
Canal) คลองสายเล็กๆ ที�ไหลผา่นกลางเมอืง สญัลกัษณข์องเมอืงโอ
ตารุ ที�มบีรรยากาศสดุแสนโรแมนตคิประดบัตกแตง่ดว้ยโคมไฟถนน
แบบวคิตอเรยีน

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั
บา่ย จากนั�นนําทา่นสู่ พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี(Otaru Music Box

Museum) ที�นี�เป็นแหลง่รวบรวมกลอ่งดนตรหีลากหลายรปูแบบ
หลากหลายสไตล ์ลกัษณะของอาคารเป็นอาหารเกา่แก ่3 ชั �น ภายนอก
ถกูสรา้งขึ�นจากอฐิแดง และโครงสรา้งภายในทําดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์หง่
นี�สรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 1910 ตวัอาคารไดรั้บอทิธพิลสถาปัตยกรรมจาก
ชาวยโุรปที�เขา้มาตั �งรกรากที�นี� ภายในมสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายกวา่
3,400 ชนดิ มหีลายราคาใหเ้ลอืกซื�อไดต้ามสะดวก  นําทา่นสู่ โรงเป่า
แกว้คติาอชิ ิ(Kitaichi Glass) โรงเป่าแกว้ชื�อดงัของเมอืงโอตาร ุชม
การสาธติการเป่าแกว้ดว้ยวธิกีรรมดั �งเดมิ หรอืหากทา่นใดชื�นชอบการ
ประดษิฐส์ ิ�งของที�ไมเ่หมอืนใครกส็ามารถเขา้รว่มขั �นตอนทําเครื�องแกว้
แบบ DIY เพื�อสรา้งผลงานเป็นของตนเองได ้หรอืจะเลอืกซื�อสนิคา้สวย
ๆที�มอียา่งหลากหลายกไ็ดเ้ชน่กนั อตุสาหกรรมการทําผลติภณัฑจ์าก
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แกว้ของชาวโอตารนัุ�น เริ�มตน้หลงัจากอตุสาหกรรมประมงเริ�มถดถอยใน
ชว่งหลงัสงครามโลกครั�งที�สอง ชาวเมอืงลายคนจงึหนัไปผลติเครื�อง
แกว้เพื�อเป็นการทดแทนรายได ้ปัจจบุนัเมอืงโอตารกุย็งัขึ�นชื�อใน
อตุสาหกรรมเครื�องแกว้อยู ่ เดนิทางสู่ รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี� (Hello
Kitty Café Otaru) เพลดิเพลนิกบับรรยากาศน่ารัก ของตวัการต์นูแมว
ชื�อดงั คติตี� ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้และถา่ยรปูตามอธัยาศยั  นําทา่น
อสิระชอ็ปปิ�ง ดวิตี�ฟร ี(Duty Free) ใหท้า่นเลอืกซื�อสนิคา้ปลอดภาษี
ทั �ง เสื�อผา้ นํ�าหอม ตา่งๆมากมาย  จากนั�นนําทา่นจใุจชอ้ปปิ�ง รา้น
สนิคา้มอืสอง ภายในรา้นจะมจํีาหน่ายสนิคา้สภาพด ีเชน่ กระเป๋า
นาฬกิา รองเทา้ และขา้วของเครื�องใชต้า่งๆ เครื�องจานชาม ชดุกาแฟ
ซึ�งสว่นใหญ ่เป็นสนิคา้ที�ผลติและจําหน่ายในประเทศญี�ปุ่ น  จากนั�น
อสิระชอ้ปปิ�ง ถนนทานกุโิคจ ิ(Tanukikoji) เป็นยา่นการคา้เกา่แกข่อง
เมอืงซปัโปโร โดยมพีื�นที�ทั �งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็น
แหลง่รวมรา้นคา้ตา่งๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เครื�องดนตร ีวดิโีอ โรง
ภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ทั �งยงัเป็นศนูยร์วมของเหลา่
วยัรุน่ดว้ย เนื�องจากมเีกมเซน็เตอร ์และตูห้นบีตุก๊ตามากมาย รอ้นดองกี
รา้น 100 เยน นอกจากนั�นที�นี�ยงัมกีารตกแตง่บนหลงัคาดว้ยตุก๊ตาทานุ
กขินาดใหญ่

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (เมนพูเิศษ...บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์
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ที�พกั REMBRANDT HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว ,
เมอืงซปัโปโร

วนัที�หก เมอืงซปัโปโร - อสิระทอ่งเที�ยวตามอธัยาศยั (FREE DAY)
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

สถานที�ทอ่งเที�ยวแนะนําในเมอืงซปัโปโร
ซปัโปโรทวีทีาวเวอร ์(Sapporo TV Tower)
สวนโอโดร ิ(Odori Park)
พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร (Sapporo Beer Museum)
ตลาดปลานโิจ (Nijo market)
ยา่นซูซูกโินะ (Susukino)
ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine)
**เทศกาลหมิะสดุยิ�งใหญท่ี�ฮอกไกโด (Sapporo Snow Festival

2023)**
เทศกาลหมิะซปัโปโร เป็นเทศกาลหมิะที�มชีื�อเสยีงมากที�สดุใน

ญี�ปุ่ น
ซึ�งตน้กาํเนดิของงานนี�มาจากเด็กนกัเรยีนช ั�นมธัยมตน้และมธัยม
ปลายในซปัโปโร ไดแ้กะสลกัรปูปั�นนํ �าแข็ง 6 ตวัไวท้ ี�สวนโอโดริ
ในเมอืงซปัโปโร เมื�อปี ค.ศ.1950 จนกระท ั�งเกดิเป็นงานเทศกาล
ฤดหูนาวขนาดใหญท่ี�มผีูเ้ขา้ชมมากมายท ั�งชาวญี�ปุ่ นและชาวตา่ง
ชาต ิเทศกาลนี�จะจดัขึ�นเป็นประจาํทกุปีในเดอืนกมุภาพนัธ ์ใน
คร ั�งนี�จะมสีถานที�หลกั 2 แหง่ คอื สวนสาธารณะโอโดริ (Odori
Park)และ ยา่นซูซูกโินะ (Susukino) และในตอนกลางคนืก็จะมี
การเปิดไฟ เพิ�มความสายงามของพื�นที�ในการจดังานอกีดว้ย
อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็นตามอธัยาศยั

ที�พกั REMBRANDT HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว ,
เมอืงซปัโปโร

วนัที�เจ็ด สนามบนินวิชโิตเสะ (ซปัโปโร) – สนามบนิสวุรรณภมู ิ
(กรงุเทพฯ)

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู่ สนามบนินวิชโิตเสะ เพื�อเดนิทาง
กลบัสู่ กรงุเทพฯ

12.55 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ โดยสายการบนิ
ไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ์ (AirAsia X) เที�ยวบนิที� XJ 621 ใชเ้วลา
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เดนิทางประมาณ 7 ชั�วโมง 55 นาที **ไมม่บีรกิารอาหารและเครื�อง
ดื�มบนเครื�อง**

18.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความ
ประทบัใจ

****************************************
อตัราคา่บรกิาร

FIN JAPAN ฮอกไกโด โอโ้ห...หนาวจริ�ง 7 วนั 5 คนื - XJ

กาํหนดการ
เดนิทาง

ราคาผูใ้หญ่
พกัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น

(ไมม่รีาคาเด็ก)

ราคาไมร่วม
ต ั�วเครื�องบนิ
(JOINLAND)

ราคาพกั
เดี�ยว

เดนิทางเดอืน กมุภาพนัธ ์2566
01 - 07

กมุภาพนัธ์
2565

* Snow
Festival

59,990 > 39,990 35,990 12,000

08 - 14
กมุภาพนัธ์

2565
* Snow
Festival

59,990 > 57,990 35,990 12,000

15 - 21
กมุภาพนัธ์

2565
48,990 28,990 10,000

22 - 28
กมุภาพนัธ์

2565
48,990 28,990 10,000

เดนิทางเดอืน มนีาคม 2566
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01 - 07
มนีาคม 2565 48,990 28,990 10,000

08 - 14
มนีาคม 2565 48,990 28,990 10,000

15 - 21
มนีาคม 2565 48,990 28,990 10,000

ราคาเด็กทารกอายตุํ�ากวา่ 2 ปี (INFANT) ทา่นละ 10,000 บาท

อตัราคา่บรกิารนี�รวม
● คา่บตัรโดยสารชั �นประหยดัพเิศษเดนิทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัที�ระบใุน
รายการ

● คา่นํ�าหนักสมัภาระถอืขึ�นเครื�อง 7 กโิลกรัมตอ่ทา่น ตอ่เที�ยวบนิ
● คา่นํ�าหนักสมัภาระโหลดใตเ้ครื�องทา่นละ 20 กโิลกรัม
● คา่รถนําเที�ยวตามรายการที�ระบุ
● คา่ที�พักตามรายการที�ระบ ุพักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื พักหอ้งละ 3 ทา่น ในกรณี
มาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิ�มคา่พักหอ้งเดี�ยว

● คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ (ทางบรษัิทสงวนสทิธใินการสลบัมื�อหรอื
เปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์ 

● คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามที�ระบใุนรายการ
● คา่ประกนัชวีติกรณีอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ
ทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลกรณีอบุตัเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ
ทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์ 

● คา่มคัคเุทศกผ์ูช้าํนาญเสน้ทาง
● นา้ดื�มบรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น
● คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% (เฉพาะคา่บรกิารเทา่นั�น)

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม
● คา่ทําหนังสอืเดนิทางประเทศไทย และเอกสารที�เกี�ยวขอ้งของผูถ้อื
หนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว

● คา่ภาษีนํ�ามนัเชื�อเพลงิในกรณีที�สายการบนิมปีระกาศเกบ็เพิ�มเตมิ
● คา่ใชจ้า่ยเกี�ยวขอ้งกบัการตรวจ covid-19 ตามกฏระเบยีบการเขา้ประเทศ
ตน้ทางและปลายทาง
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● คา่อาหารบนเครื�องบนิ, คา่เลอืกที�นั�งบนเครื�องบนิ
● คา่บรกิารโหลดกระเป๋าสว่นเกนิ
● คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่เครื�องดื�มและคา่อาหาร
ที�สั�งเพิ�มเอง, คา่อาหารและเครื�องดื�มสั�งพเิศษนอกรายการ คา่ซกัรดี ฯลฯ

● คา่อาหารพเิศษสั�งเพิ�มเตมิ เชน่ อาหารเจ, มงัสวรัิต,ิ อาหารฮาลาล หรอื
อาหารพเิศษทางโภชนาการ

● คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิ โรค
ระบาด, การประทว้ง, การจลาจล, การนัดหยดุงาน, การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อก
และเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ที�ผูเ้กี�ยวขอ้งซึ�งอยูน่อกเหนอืความควบคมุของ
บรษัิทฯ

● คา่ประกนัสขุภาพ COVID-19
● คา่ตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทาง 72 ชั�วโมง หรอื ATK 24 ชั�วโมง
● คา่อาหารมื�ออสิระ
● คา่รถวนัอสิระทอ่งเที�ยวตามอธัยาศยั
● คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท ตอ่ทา่น

เง ื�อนไขการสาํรองที�น ั�ง
1.  กรณุาทําการจองกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 45 วนัทําการหรอืกอ่นหนา้นั�น
โดยสง่อเีมลร์ายชื�อและหนา้หนังสอืเดนิทาง
เพื�อยนัการจองที�นั�ง พรอ้มชาํระ มดัจาํทา่นละ 20,000 บาท
2.  คา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื บรษัิทฯ จะเรยีกเกบ็เงนิคา่ทวัรท์ั �งหมด 20 วนักอ่นการ
เดนิทาง มเิชน่นั�นบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการ
เดนิทางของทา่น และการคนืเงนิทั �งหมดหรอืตามคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิ
3.  เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทาง
บรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงื�อนไขการใหบ้รกิารที�
ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี�ทั �งหมดนี�แลว้

เง ื�อนไขการยกเลกิ
***เง ื�อนไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญตัธิรุกจินําเที�ยวและ

มคัคเุทศก*์**
● แจง้ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 60 วนั คนืเงนิคา่ทวัร์ 100% โดยหกัคา่ใชจ้า่ยที�
เกดิขึ�นจรงิ ไดแ้ก่ คา่มดัจํารถบสั, คา่มดัจําโรงแรมที�พัก, คา่มดัจํารา้นอาหาร
และ คา่บรกิาร
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● แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั คนืเงนิคา่ทวัร์ 50% โดยหกัคา่ใชจ้า่ยที�
เกดิขึ�นจรงิ ไดแ้ก่ คา่มดัจํารถบสั, คา่มดัจําโรงแรมที�พัก, คา่มดัจํารา้นอาหาร
และ คา่บรกิาร

● แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิเต็ม
จํานวน 
**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยดุเทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทั
ฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิโดยไมม่เีง ื�อนไขใด ๆ ท ั�งส ิ�น**

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาและเงื�อนไขตา่ง ๆ โดยไมต่อ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทั �งนี�ใหข้ ึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทฯ เทา่นั�น อกีทั �งขอ้
สรปุและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบรษัิทฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยตุสิ ิ�นสดุสมบรูณ์ หากทา่น
ไดช้าํระเงนิคา่บรกิารมาแลว้ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับและรับทราบเงื�อนไขการให ้
บรกิารขอ้อื�นๆที�ไดร้ะบมุาทั �งหมดนี�แลว้

2. โปรแกรมทวัรน์ี�จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจํีานวนผูเ้ดนิทางขั �นตํ�า 30
ทา่นรวมในคณะตามที�กําหนดไวเ้ทา่นั�น หากมจํีานวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ย
กวา่ที�กําหนดไว ้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิหรอืปรับเปลี�ยน
กําหนดการเดนิทาง

3. เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�นบตัรโดยสารชั �นประหยดัพเิศษของเที�ยวบนิปกติ
และเที�ยวบนิเชา่เหมาลํา ทางบรษิทัจะทาํการออกบตัรโดยสารทนัทเีมื�อ
คณะมจีาํนวนข ั�นตํ�า 10 ทา่น ไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงชื�อผูเ้ดนิทาง และ
กาํหนดการเดนิทางได้ หากทา่นตอ้งการเปลี�ยนแปลงจะตอ้งเสยี
คา่ธรรมเนยีมตามที�สายการบนิกาํหนด และขอสงวนสทิธิ�ในการ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ เวลากําหนดการเดนิทางของเที�ยวบนิ ตามขอ้กําหนด
ของกรมการบนิพลเรอืนโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

4. บรษัิทฯและตวัแทนของบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัร,์
เที�ยวบนิ,สายการบนิและที�นั�งบนรถนําเที�ยวตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณข์อ้จํากดัดา้นภมูอิากาศ, จํานวนที�นั�งของชั �นประหยดัพเิศษของ
สายการบนิ และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิ ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืและคํานงึ
ถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสําคญั

5. ในระหวา่งการทอ่งเที�ยวนี� หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่น
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ�ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

6. คา่บรกิารที�ทา่นชาํระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทาง
บรษัิทฯ ไดช้าํระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดงันั�น

FT-CTS03 FIN JAPAN ฮอกไกโด โอโ้ห...หนาวจริ�ง 7 วนั 5 คนื - XJ
Page 15 of 17



หากทา่นมเีหตอุนัใดที�ทําใหท้า่นไมไ่ดท้อ่งเที�ยวพรอ้มคณะตามรายการที�ระบุ
ไว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีาร
ยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื
หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะจัดบรกิาร
ทวัรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั�น ๆ

8. เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรับผดิชอบตอ่การตดัสนิใจในการเลอืก
ซื�อสนิคา้ตา่ง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที�ยวดว้ยตวัทา่นเอง บรษัิทฯ จะ
ไมส่ามารถรับผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ที�ผูเ้ดนิทางได ้
ซื�อระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที�ยวนี�

9. ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบตอ่การจัดเกบ็ และ ดแูลทรัพยส์นิสว่นตวั ของมคีา่
ตา่ง ๆ อยา่งระมดัระวงั บรษัิทฯ จะไมส่ามารถรับผดิชอบใด ๆ หากเกดิการสญู
หายของ ทรัพยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่ง ๆ ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที�ยว อนัมี
สาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง

10. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ี�เกดิจาก
การยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาติ การนัดหยดุงาน การ
จลาจล การปฏวิตั ิ รัฐประหาร โรคระบาด ที�อยูน่อกเหนอืการควบคมุของทาง
บรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ

11. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ตอ่การไมเ่ป็นไปตามความ
คาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ที�เกี�ยวขอ้งกบั สภาพธรรมชาติ
ภมูอิากาศ ฤดกูาล ทศันยีภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนใน
ประเทศที�เดนิทางไป

12. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทั �งสิ�น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะ
ฉุกเฉนิจากโรคประจําตวั ซึ�งไมไ่ดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเที�ยว (ซึ�ง
ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงื�อนไขนี�ในกรณีที�เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ�งอยูน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบของบรษัิททวัร)์

13. ในกรณีผูเ้ดนิทางที�ตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ เชน่ การขอใชว้ี
ลแชรท์ี�สนามบนิ กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง หรอื
ตั �งแตท่ี�ทา่นเริ�มจองทวัร์ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ย
ตามจรงิที�เกดิขึ�นกบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี 

14. กรณีที�ผูเ้ดนิทางตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เชน่ ตั�วเครื�องบนิ ,
ตั�วรถทวัร์ , ตั�วรถไฟ กรณุาตดิตอ่สอบถามเพื�อยนืยนักบัเจา้หนา้ที�กอ่นทกุครั �ง
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กอ่นออกบตัรโดยสาร โดยในสว่นนี�หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวน
สทิธิ�ในการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นใดๆทั �งสิ�น

15. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมรั่บผดิชอบ หากผูเ้ดนิทางไมป่ฏบิตัติาม
ขอ้กําหนดมาตรการควบคมุโรค การแพรร่ะบาด COVID-19 บรษัิทขอสงวน
สทิธิ�ในการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นใดๆทั �งสิ�น

16. กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่นํ�าเงนิ)เดนิทางเพื�อการทอ่งเที�ยวกบั
คณะทวัร์ หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใด ๆ กต็ามทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทั �งสิ�น

17. กรณีที�ทา่นตอ้งออกตั�วการเดนิทางทกุประเภท กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�
ทกุครั �งกอ่นทําการออกตั�ว เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรับ
เปลี�ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ
จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีที�ทา่นออกตั�วภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหาก
ไฟลท์บนิมกีารปรับเปลี�ยนเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงื�อนไขดงักลา่ว
แลว้

รบกวนอา่นทาํความเขา้ใจเงื�อนไขในการใหบ้รกิารกอ่นตดัสนิใจเพื�อ
ประโยชนส์งูสดุของตวัทา่น

เอกสารที�ใชใ้นการเดนิทาง
1. พาสปอรต์
2. ใบรับรองการฉดีวคัซนีโควดิ (3 เข็ม) ยี�หอ้ตามที�องคก์ารอนามยัโลก

(WHO)
3. สําหรับลกูคา้ที�ยงัไมไ่ดรั้บวคัซนีหรอืไดรั้บวคัซนีชนดิที�ไมไ่ดรั้บการรับรอง
จากองคก์ารอนามยัโลก
ยงัคงตอ้งแสดงผลตรวจหาเชื�อโควดิ-19 ดว้ยวธิ ีRT-PCR ภายใน 72
ชั�วโมง กอ่นออกเดนิทาง

4. ลงทะเบยีนเว็บไซต ์VISIT JAPAN
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