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Winter Festival Hokkaido 5D3N 

ฮอกไกโด ซปัโปโร โอตาร ุคโิรโระ สกรีสีอรท์ 
พกัยบูาร/ิโทยะ ออนเซ็น 1 คนื ซปัโปโร 2 คนื อสิระทอ่งเทีย่วฟรเีดย ์1 วนั 

ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ+์ชาบหูมไูมอ่ ัน้!!! 
ซปัโปโร ศูนยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด ถูกสรา้งขึน้บนพื้นฐานแบบอเมรกิาเหนือ มกีารสรา้งระบบถนนแบบ

สีเ่หลีย่มผนืผา้ ใหญเ่ป้นอนัดับ5ของประเทศ ครบครันไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว แหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นกนิดืม่ 

โอตาร ุเมอืงทา่เรอืเล็กๆ สดุน่ารัก มเีสน่หข์องความโรแมนตกิชวนใหห้ลงใหล  
โชวะชนิซงัปารค์ ทีต่ัง้ของภูเขาไฟอุสซึังและโชวะชนิซัง ภูเขาไฟทีเ่กดิขึน้ใหม่ของฮอกไกโด มคีวามไม่ธรรมดาตรงที่

ไดรั้บการจัดอนัดับวา่มอีายนุอ้ยทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น และมฟีารม์หมสีนี ้าตาลแสนรูอ้ยูท่ีน่ีด่ว้ย น่ังกระเชา้Uzusan Ropeway 

คโิรโระ สกรีสีอรท์ รสีอรท์คอมเพล็กซท์ีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลกในเรือ่งของพาวเดอรส์โนวห์รอืหมิะเนือ้ละเอยีดเนียนนุ่ม และมี

กจิกรรมมากมายหลากหลาย สามารถขึน้กระเชา้กอนโดลา่สูย่อดเขาอาซารไิดเ้พือ่ไปสัน่ระฆงัแหง่ความรัก Love Bell 

สมัผัสประสบการณ์ทดลองขบัสโนวโ์มบลิ เป็นอกีกจิกรรมหนึง่ทีส่นุกและไมค่วรพลาดเมือ่มา

เทีย่วฮอกไกโดชว่งฤดหูนาว 

 

 

 

 

 



                

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

6 – 10 ธนัวาคม 61  32,888  

 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

9,500 30  

7 – 11 ธนัวาคม 61 32,888 9,500 30  

12 – 16 ธนัวาคม 61 29,888 9,500 30  

14 – 18 ธนัวาคม 61 29,888 9,500 30  

19 – 23 ธนัวาคม 61 29,888 9,500 30  

28 ธนัวาคม – 1 มกราคม 62 39,888 9,500 30  

29 ธนัวาคม – 2 มกราคม 62 39,888 9,500 30  

30 ธนัวาคม – 3 มกราคม 62 38,888 9,500 30  

*31 ธนัวาคม – 4 มกราคม  37,888 9,500 30  

*9 – 13 มกราคม 62 29,888 9,500 30  

*11 – 15 มกราคม 62 29,888 9,500 30  

*16 – 20 มกราคม 62 27,888 9,500 30  

 

 

ไฟลท์บนิ 

Departure DMK – CTS    XJ620 23.55-08.40 

Return       CTS – DMK    XJ621 09.55-16.30 

 

*หมายเหต:ุ ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2562 สายการบนิปรบัไฟลบ์นิดงันี ้

Departure DMK – CTS    XJ620 02.20-10.50 

Return       CTS – DMK    XJ621 12.05-18.00 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) 
ออกเดนิทางสูฮ่อกไกโด DMK – CTS XJ620 23.55-08.40  
ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2562 DMK – CTS    XJ620 02.20-10.50 

2  สนามบนินวิชโิตะเสะ – โชวะชนิซงัปารค์ - น ัง่กระเชา้ Usuzan Ropeway – ลาน Snow Mobile 
– โทยะ/ยบูาร ิออนเซ็น 
 เทีย่ง,เย็น 

3  คโิรโระสกรีสีอรท์ - โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครือ่งแกว้โอตาร ุ- โรงงานช็อค
โกแลตอชิยิะ - รา้นDuty Free - ทานกุโิคจ ิ
 เชา้,เทีย่ง,เย็น 
 

4  ตลาดปลาโจไก (มรีถ ไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอือสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้Option Tour 
 เชา้   
      

5 ซปัโปโร – สนามบนิชโิตะเสะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง CTS – DMK XJ621 09.55-16.30 
ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2562 CTS – DMK    XJ621 12.05-18.00 
เชา้   

 

 

วนัทีห่นึง่    กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

20.30น./23.00น.  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัน้ 3เคานเ์ตอร์
สายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสาร ตกิแท็กกระเป๋า 

 
 
 



                

 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.55น.  น าท่านเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA X  เทีย่วบนิที ่

XJ620  (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย)  
หมายเหต:ุ ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2562 สายการบนิปรบัไฟลบ์นิดงันี ้

Departure DMK – CTS    XJ620 02.20-10.50 

วนัทีส่อง    สนามบนินวิชโิตะเสะ – โชวะชนิซงัปารค์ - น ัง่กระเชา้ Usuzan Ropeway - ลาน Snow Mobile หรอื 
                 เขา้ทีพ่กั โทยะ/ยบูาร ิออนเซ็น  อาหาร กลางวนั, เย็น  
 
08.40 น./10.50เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ท่าอากาศยานนานาชาตขิองฮ

อกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมงกรุณาปรับนาฬกิาของท่าน
เพอืค่วามสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศุลกากร ส าคญั!!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตให้น า อาหารสด 
จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษ
จบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิส่วนตัว จากนัน้น าท่าน
เดินทางสู่ โชวะชนิซงั ปารค์ (Showa Shinzan Park) น าท่านน ัง่
กระเชา้อุสุซงั (Usuzan Ropeway) (ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ในกรณีที่
อากาศไมเ่อือ้อ านวยโดยจะเปลีย่นเขา้ฟารม์หมสีนี ้าตาลแทน) ชมภเูขา
ไฟอุสแึละใกลก้ัน ภูเขาไฟโชวะชนิซงั เป็นภูเขาไฟทีเ่กดิขึน้ใหม่มี
อายนุอ้ยทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น เกดิขึน้จากการเกดิแผน่ดนิไหวและกอ่ตัว
ขึน้บนพื้นที่ราบทุ่งขา้วสาลี สูง 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 
สมัยจักรรพรรดโิชวะ ปัจจุบันยังคงมคีวันก ามะถันลอยอยู่เหนือปล่อง
ภเูขาไฟ ตัง้อยูใ่กลก้บัภเูขาไฟอสุ ุปัจจบุนัอยูใ่นความดแูลของรัฐบาลใน
ฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษอิสระใหท้่านชมและ
บนัทกึภาพเป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศัย หรอืท่านสามารถชมแหลง่อนุรกัษ์
หมสีนี า้ตาลหรอืเรยีกว่า ฮกิุมะ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเขา้ชมฟาร์มหมี
ประมาณ 850 เยน) เป็นพันธุห์มทีีห่าไดย้ากในปัจจุบัน ซึง่จะพบเฉพาะ
ในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคารนิ และหมูเ่กาะคูรนิเท่านัน้ใหท้่านตืน่ตากับความน่ารักของนอ้งหมตีัวเล็กทีม่อีายุ
ตัง้แต ่2 ขวบจนถงึหมตีัวโตอาย ุ12 ขวบ เป็นหมแีสนรูท้ีท่ าทา่ทางตลกๆและอสิระใหท้า่นสามารถซือ้ของทีร่ะลกึ
ของฝากทีร่า้นคา่บรเิวณโชวะะชนิซงัปารค์ไดต้ามอธัยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่) 
บา่ย  น าทา่นเดนิทางไป ลานสโนวโ์มบลิ WATTS SNOW WORLD ใหท้่านสัมผัสประสบการณ์พเิศษขบัสโนวโ์ม

บลิ Snowmoblie ซึง่เป็นหนึง่กจิกรรมทีส่นุกสนานและไมค่วรพลาดเมือ่มาถงึฮอกไกโด ทา่นสามารถสนุกสนาน
ไปกับการขับรถบนหิมะดว้ยรถส
โนวโ์มบลิซึง่สามารถเล่นไดเ้ฉพาะ
ประเทศที่มีหิมะตกเท่านั้น  การ
เล่นสโนว์โมบิลนั้นขับขี่ไม่ยาก
เพียงแค่ ใช ค้ั น เ ร่ งและ เบรคก็
ส ามา รถบั งคั บตั ว รถ ได อ้ ย่ า ง

http://bit.ly/2NMk5YE


                

 

ง่ายดาย ส าหรับวธิเีล่นจะมคีรูฝึกของลานขับสอนวธิใีห ้จากนัน้อสิระใหท้่านสนุกสนานตามอัธยาศัย หรอืท่าน
สามารถเลอืกถา่ยรปู ชมววิ และสนุกสนานกบัหมิะ หรอืกจิกรรมอืน่ๆทีล่านไดเ้ชน่ เลน่Banana Boat (หมายเหต:ุ
ค่าทัวรไ์มร่วมค่ากจิกรรมต่างๆและไมร่วมค่าsnowmobile ท่านละประมาณ 10,000 - 15000 เยน ท่านทีม่คีวาม
ประสงคเ์ล่นกจิกรรมแจง้กับไกดห์นา้งาน) กรณีหมิะทับถมไมเ่พยีงพอ หรอืลานขับยังไมเ่ปิดหรอืปิด หรอืมปีรับ
เสน้ทางทอ่งเทีย่วทางบรษัิทขอปรับเปลีย่นไปลานขบัอืน่ๆทีอ่ยูใ่นเสน้ทางแทน หรอืไปเทีย่วโนโบรเิบทส ึหุบเขา
จโิกคดุานแิทน ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) หมายเหต:ุ ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2562 สายการบนิมกีาร
ปรบัไฟลบ์นิ หลงัทานอาหารเทีย่งจะน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ส าหรบัลานสโนโมบลิจะปรบัไปเลน่ทีค่โิรโระสกรีี
สอรท์แทน สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัโทยะ/ยบูาร ิออนเซ็น 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที2่)  
หลังทานอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมือ่ยลา้และจะท าใหผ้วิพรรณ
สวยงามและยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 
ทีพ่กั: Jozankei Onsen Hotel /Yubari Hotel Shuparo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก
ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)  

 
วนัทีส่าม      คโิรโระสกรีสีอรท์  - โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครือ่งแกว้โอตาร ุ–  
                   โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ - Duty Free - ทานกุโิคจ ิ อาหารเชา้,กลางวนั,เย็น (บฟุเฟ่ตป์+ูชาบหูม)ู 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3) 
 น าท่านเดนิทางไปสัมผัสกับ ลานสกรีสีอรท์ KIRORO SKI RESORT ตัง้อยูท่่ามกลาง

ขุนเขาที่ปกคลุมดว้ยหิมะแสนนุ่ม ใหท้่านสนุกสนานกับกจิกรรมกลางแจง้ ณ ลานสก ี
เพลดิเพลนิกับกจิกรรมสกทีีห่ลากหลา  ย เชน่ สก,ี สโนวบ์อรด์,กระดานเลือ่นหมิะ ฯลฯ 
(หมายเหต:ุ ค่าทัวรไ์มร่วมค่ากจิกรรมต่างๆ ไมร่วมค่าอปุกรณ์และไมร่วมค่ากระเชา้กอนโด

ล่า) หรือท่านจะเลือกชอ้ป
ป้ิงที่โซนพลาซ่าคโิรโระ รี
ส อ ร์ ท ที่ ถู ก เ ลื อ ก เ ป็ น
โลเคชั่นหลักในภาพยนต์
เรื่อง “แฟนเดย ์แฟนกนั
แคว่นัเดยีว”เรือ่งแรกของ
ค่ายจีดเีอช ไดเ้ปิดมุมสวย

ทั่วสกรีสีอรท์ใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าใน location 
ต่ า งๆ  เช่น   ระฆ ังแห่งความร ัก  (Love 
Bell)  ตัง้อยูบ่นยอดเขาอะซาร ิ(Asari Peak) 
ของคโิรโระ รสีอรท์ ระฆังนี้มตี านานของความรั  
กอันศักดิส์ทิธิ ์นักท่องเที่ยวมักจะมาสั่นระฆัง 
แลว้อธษิฐานขอพรใหค้วามรักสมหวังตลอดไป 
การเดนิทางขึน้ไปยงั ระฆงัแหง่ความรกั ตอ้งน่ังกระเชา้กอนโดลา่ขึน้สูย่อดเขาโดยระหวา่งทางจะเห็นตน้ไมแ้ละ
ววิหุบเขากวา้งใหญ่ และเมื่อขึน้ไปถงึก็จะพบความสวยงามปรากฏตรงหนา้ พรอ้ม  ระฆงัแห่งความรกั ตัง้
ตระหง่านอยู ่นอกจากจะเป็นจุดใหคู้่รักมา  ตรีะฆังขอพรเรือ่งความรักแลว้ ยังเป็นจุดถ่ายรูปทีส่วยงามมากทีสุ่ด
แห่งหนึง่ดว้ย ลานสก ีส าหรับนักสกมีอือาชพีและสมัครเล่น สามารถเพลดิเพลนิกับการเล่นสกแีละสโนวบ์อรด์ 
สมาชกิตัวนอ้ยก็สามารถเลน่สนุกไดเ้พราะม ีAnnie Kids Ski Academy โรงเรยีนสอนสกสี าหรับเด็ก นอกจากนีย้งั
มกีจิกรรมแสนสนุกในลานหมิะขนาดใหญ่  Snow Parkและสุดทา้ย คโิรโระ รสีอรท์ มารเ์ก็ตแหล่งรวมขนม
อรอ่ยเเละสนิคา้ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอกไกโดไวค้รบซึง่ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงกลับไปเป็นของฝากได ้หมายเหต:ุกจิกรรม
เลน่สกแีละกระเชา้กอนโดลา่ขึน้อยูก่บัปรมิาณการทับถมของหมิะและสภาพอากาศ 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ เมอืงท่าเจรญิรุ่งเรอืงในฐานะ

ทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20 เมอืงท่า
เล็กๆที่มบีรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ ซึง่มรีา้นขายของอยู่
ตลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการ
ตกแต่งของบา้นเรือนนั้นส่วนใหญ่ ไดถู้กออกแบบเป็น
ตะวันตกเนื่องจากในอดตี เมอืงโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจาก 
การท าการคา้ระหว่างประเทศญี่ปุ่ นเองและประเทศในแถบ
ยโุรปหลายประเทศ น าท่านเทีย่วชม คลองสายวฒันธรรม
โอตาร ุคลองสายวัฒนธรรมอนัมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยควา 
มเป็นเอกลักษณ์แห่งวถีีชวีติ 2 ฝ่ังคลองที่ยังคงความเป็น
ญี่ปุ่ นแบบดัง้เดมิ คลองโอตารุสรา้งเพื่อใหเ้รือเล็กล าเลียง
สนิคา้จากทา่เรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดังทีอ่ยูต่ามรมิคลอง เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญจ่งึเปลีย่นไปเขา้ทา่ที่
ใหญ่และขนสง่เขา้โกดัง ไดง้่ายขึน้ ตกึเก่าเก็บสนิคา้รมิคลองเหล่านี้ จงึถูกดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์่างๆ 



                

 

และพพิธิภัณฑ ์ น าท่านเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้โอตารุ แหล่งท าเครือ่ง
แกว้ที่มชี ือ่เสยีงที่สุด ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีันดังอยู่ในโลก
ของจนิตนาการ แหล่งเครื่องแกว้ชือ่ดังของโอตารุ และยังมเีครื่องแกว้
หลากหลายใหท้า่นชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนี้มชี ือ่เสยีงในดา้นการท า
เครือ่งแกว้ตา่งๆ จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music 
Box Museum ใหท้่านไดท้่องไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีละบทกวทีี่
แสนอ่อนหวานชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตร ี(MUSIC BOX) อัน
มากมายหลากหลายและงดงามที่จะท าใหท้่านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม 
ทา่นจะไดช้มกลอ่งดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ รวมถงึทา่นยงัสามารถ
เลอืกท ากลอ่งดนตรแีบบทีท่า่นตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน 
มบีรกิารน าเพลงกลอ่งดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอดัเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภณัฑ ์
ใหท้า่นไดส้ัมผัสและชืน่ชมกล่องดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้่านไดท้ ากล่องดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่่านชืน่ชอบดว้ย
ตัวทา่นเอง จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูซ่ปัโปโร ศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด ระหวางทางน าทา่นไปชม 
โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (ค่าทัวรไ์มร่วมการเขา้ชมการผลติดา้นใน) แหล่งผลติช็อคโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของ
ญีปุ่่ น ตัวอาคารของโรงงานถกูสรา้งขึน้ในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก
ตามอธัยาศัย จากนัน้น าทา่นไป ดวิตีฟ้ร ีใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากราคาถูก อาทเิชน่ เครือ่งส าอางค ์เครือ่งไฟฟ้า 
ผลติภณัฑจ์ากน า้มนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิ ผลติภณัฑแ์บรนด ์4GF 5GF และ6GF หรอืวติามนิบ ารงุรา่งกาย
อยา่ง Natto สารสกดัจากถั่ว หรอืน ้ามนัตับปลาฉลาม ยาของดร.โนงจุ ิเป็นตน้ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที5่) เมนบูฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูม ู 
 หลังอาหารเย็นอสิระ

ใหท้า่นชอ้ปป้ิงยา่น
ทานุกโิกจ ิเป็นย่าน
ที่ค ึกคักมีชีว ิตชีว ิต
โดยเฉพาะในเวลา
ค ่าคืนที่บรรดาป้าย
ไฟโฆษ  ณาบนตกึ
ตา่ง ๆ เปิดไฟสลับสแีขง่ขนัประชนัสนิคา้กันรอบๆ บรเิวณนี้มรีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตร ี
ทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ รวมกนัมากกวา่ 4,000 รา้น ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึน้
ลฟิตไ์ป แตก่็มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด บรเิวณใกลก้ัน
ทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงยา่นซซูกูโินะได ้จากน ัน้เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทพีกั: Tmark City Hotel Sapporo/Vessel Inn Nakajimakoen Sapporo 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

  วนัทีส่ ี ่    ตลาดปลาโจไก (มรีถ ไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอือสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืซือ้Option Tour 
         อาหารเชา้                                                                                                      
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่6) 

อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอธัยาศยัเต็มวนัหรือท่าน

สามารถไปชมตลาดปลาโจไกได ้
หมายเหตุ: มีบริการรถและไกด์ไปตลาดปลาโจไก กรณีท่าน
ประสงคไ์ปตลาดปลา กรุณาแจง้ความประสงคก์ับไกดห์นา้งาน ไม่
มคีา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 
>> ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุในซปัโปโร เป็นตลาดทีค่กึคักและมากมายไปดว้ย
ของฝากของดขีองซปั  โปโรและผลติภณัฑจ์ากทั่วฮอกไกโด ทา่นสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น 
ราคาไม่แพง ที่สั่งตรงมาจากที่ต่างๆของออกไกโดและท่านสามารถซือ้อาหารทะเลและของฝากต่างๆไดท้ี่นี ่
(อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั ใหท้า่นเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ) 
จนไดเ้วลาน าทา่นมาสง่ทีโ่รงแรมหรอื JR ทาวนเ์วอร ์อสิระใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงหรอืเดนิทางสูส่ถานที่
ทอ่งเทีย่วอืน่ ๆ ตามอธัยาศยัอาทเิชน่ 
>> อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซปัโปโร ตัง้อยูต่ดิกบัสถานเีจอารซ์ปัโปโร เป็นทัง้
หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีรา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชั่นวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอาง อาคาร JR TOWER มจีุดชมววิตัง้อยูท่ีช่ัน้ 38 เรยีกว่า T38 (Tower Three 
Eight) ทีร่ะดับ ความสูง 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศน์เหนือเมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวัน 
กลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จากกลุม่ตกึ ยา่นซซูกู ิ
โนะ สอ่งสวา่งทีจ่ดุกลางเมอืงตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็ น ศนูยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียูป่ระมาณ 10 รา้น 
ใหเ้ลอืกชมิอรอ่ยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่น ซซูกูโิน่ (ไมร่วมตั๋วขึน้จดุชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน) 



                

 

>> ยา่นซูซูกโินะ ตัง้อยูใ่นบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ เมอืงซปั
โปโร โดยอยูถ่ัดลง มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่
ถอืเป็ นยา่นทีค่กึคักและม ีชวีติชวีาทีส่ดุของซปัโปโร โดยเฉพาะในยามค ่าคนื
ทีม่กีารเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีัน ต่างๆ บนตกึทีต่ัง้อยู่ในย่านแห่งนี ้
นอกจากนัน้ยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมย์
ยามราตรตี่างๆ ทัง้ไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 
4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไม่แปลกที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมา ณ 
สถานทีแ่หง่น ี- ทานุกโิคจเิป็นแหล่งชอ้ปป้ิ งอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลังคา
มงุบังแดดบังฝนและหมิะ มี ความยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้เรยีงรายอยู่กว่า 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนว 
ตะวันออก-ตะวันตก อยูร่ะหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin เพือ่ไมเ่ป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อสิระ
อาหารกลางวันและอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
>> มติซุยเอาทเ์ล็ท Mitsui Outlet เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้
มากมายแบรนด์ดังระดับโลก และแบรนด์ญี่ปุ่ น อาท ิMK MICHEL 
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE 
TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, 
DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดูเครือ่งประดับ และ
นาฬกิาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 
LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้
สนิคา้ส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมายในราคาลด 30-80% 
ซึง่ภายในยงัมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ ส าหรับใหท้า่นไดน่ั้งผอ่นคลายอกีดว้ย วธิไีป  
• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi Station ประมาณ 19 นาทโีดยรถประจ าทาง 
ลงทีป้่าย “Inter-Village Omagari” 
• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Tozai Line Oyachi Station ประมาณ 25 นาทโีดยรถประจ าทาง ลง
ทีป้่าย “Mitsui Outlet Park Entrance” 
• (เสารอ์าทติยแ์ละวันหยดุ) จากบรเิวณ Tokyu-Ura Boarding Area หนา้สถานี Sapporo Station ประมาณ 40 
โดยรถประจ าทางโดยตรง ลงทีป้่าย “Mitsui Outlet Park Entrance” 
>> เทีย่วงานเทศกาลพเิศษตา่งๆของซปัโปโร 
- ซปัโปโร ไวท ์อลิลมูเินช ัน่ 

ระยะเวลาจดังาน 22 พฤศจกิายน ~ 25 ธนัวาคม ปี ค.ศ.2018 หนา้สถานรีถไฟซปัโปโร 
                          22 พฤศจกิายน ~ 11 กมุภาพนัธ ์ปีค.ศ.2019 ถนนมนิาม ิ1 โจ  

- Munich Christmas Market in Sapporo 
ระยะเวลาจดังาน 22 พฤศจกิายน ~ 25 ธนัวาคม ค.ศ.2018 สถานทีจ่ดังานแซตเทลิไลท ์โอโดร ิ2 
โจเมะ (ทีว่า่งของทางเดนิใตด้นิของถนนหนา้สถานรีถไฟซปัโปโร ซปัโปโรทวีทีาวเวอร ์
ซปัโปโร แฟคตอรี)่ 

- ไหวพ้ระวนัปีใหมท่ีศ่าลเจา้ฮอกไกโด 
- ชโิตเซะ ชโิคซโึคะ งานเทศกาลเฮยีวโต  

ระยะเวลาจดัช่วงตน้เดอืนมกราคม ~ ในกลางเดอืนกุมภาพนัธ ์ค.ศ.2019 จดัทีบ่่อน า้รอ้นทีช่ ิ

โคซโึคะ ชโิตเซะช ิ
 

 เลอืกซือ้ Option Tour (มบีสัและไกด)์ หมายเหตุ: รายการทัวรเ์สรมินี้เป็นการเสนอขายบัสเสรมิวันอสิระ
เบือ้งตน้ ทางบรษัิทและไกดไ์มส่ามารถบงัคับซือ้ใดๆไดท้ัง้ส ิน้ ขึน้อยูก่บัความสมคัรใจและความตอ้งการเดนิทางของ
ลกูคา้แตล่ะทา่นเทา่นัน้ 
อตัราคา่บรกิาร /ทา่น 
เดนิทาง 15-20 ทา่น ราคา 3,000 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 21-25 ทา่น ราคา 2,500 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 26-30 ทา่น  ราคา 2,000 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 31 ทา่นขึน้ไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น 
 

Option Tour  
Option 1 >> ศาลเจา้ฮอกไกโด - ตลาดปลาโจไก – ตกึแดงท าเนยีบรฐับาลเกา่ - หอนาฬกิา – 
สวนโอโดร ิ– พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร - ชอ้ปป้ิง Mitsui Outlet Park - ซปัโปโร 
 

Option 2 >> ศาลเจา้ฮอกไกโด - ตลาดปลาโจไก – เนนิพระพุทธเจา้ - ชอ้ปป้ิง Mitsui Outlet 
Park – จดุชมววิภเูขาโมอวิะ (ไมร่วมคา่กระเชา้ประมาณ 1,700 เยน) - ซปัโปโร 
 
โปรแกรมสามารถปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ไกดจ์ะเชค็จ านวนผูเ้ดนิทาง สรปุโปรแกรมเดนิทางและช าระเงนิ
กบัไกดห์นา้งาน 
 



                

 

 (หมายเหต:ุ อาหารเทีย่งและเย็นอสิระตามอธัยาศยั กรณีมคีา่เขา้ชม ราคาดงักลา่วไมร่วมคา่เขา้ชม) 

ทพีกั: Tmark City Hotel Sapporo/Vessel Inn Nakajimakoen Sapporo 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

 
วนัทีห่า้        ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                           

                    อาหารเชา้ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั หรอืบรกิารแบบ Set Box  (มือ้ที ่7) 

หมายเหต:ุ กรณีหอ้งอาหารเชา้ทีโ่รงแรมไมส่ามารถเปิดบรกิารชว่ง06.00น.ได ้เพือ่ความสะดวกในเรือ่ง
ระยะเวลาในการเดนิทางมาสนามบนิทางบรษัิทขอปรับเป็น Set Box แทน) 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพือ่เช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั 
หมายเหต:ุ ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2562 สายการบนิปรบัไฟลบ์นิดงันี ้
Return       CTS – DMK    XJ621 12.05-18.00 
อาหารเชา้ทานทีโ่รงแรม ณ หอ้งหารของโรงแรม 
 

09.55 น./12.05 ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ THAI AIR ASIA X  
เทีย่วบนิที ่XJ621 
(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย ) 
 

 
 
 
 

 
16.30 น./18.00    เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
หมายเหต:ุ ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2562 สายการบนิปรบัไฟลบ์นิดงันี ้

Return       CTS – DMK    XJ621 12.05-18.00 
 
 

+++++++++++++++++++++++++ 

หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดของญีปุ่่ น เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู ้จดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  



                

 

 
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 



                

 

5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

- ซือ้น ้าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท/เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,000 บาท 
(คา่ทัวรไ์มร่วมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ

เพิม่ไดจ้ากบรษิทัประกนัท ัว่ไป 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  



                

 

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 18.00-20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่วเท่านัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


