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Hokkaido Winter 5D3N 

ฮอกไกโด ซปัโปโร โอตาร ุอาซาฮคิาวะ คโิร
โระสกรีสีอรท์ 

พกัอาซาฮคิาวะ 1คนื ซปัโปโร 2 คนื 

บนิตรงสูช่โิตเสะสายการบนิ THAI AIR ASIA X เครือ่งล าใหญ ่A330-300 
น า้หนกักระเป๋า 20 KG 

พเิศษ!!! พาเทีย่วครบทกุวนั ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ+์ชาบหูมู
ไมอ่ ัน้!!! WIFI ON BUS!!! 

ซปัโปโร ศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด มกีารสรา้งระบบถนนแบบ
สีเ่หลีย่มผนืผา้ครบครนัไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว แหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นกนิดืม่ อา
ซาฮคิาวะ เมอืงใหญอ่นัดบั 2 ของเกาะฮอกไกโดมแีมน่ า้ล าธารหลายสายและ
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ลอ้มรอบไปดว้ยภเูขาและยงัเป็นเมอืงทีห่นาวสดุๆเพราะหมิะตกหนกัเป็นเวลานาน 
เลอืกชมิสดุยอดราเมงทีห่มูบ่า้นราเมน เทีย่วสวนสตัวอ์ะซาฮยิามา่ทีม่สีตัวข์ ัว้โลก 
เช่น หมขีาวและชมพาเหรดแพนกวิน้!!! โอตาร ุเมอืงทา่เรอืเล็กๆ สดุนา่รกั ม ี
เสนห่ข์องความโรแมนตกิชวนใหห้ลงใหล คโิรโระสกรีสีอรท์ รสีอรท์คอมเพล็กซ์

ทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลกในเร ือ่งของพาวเดอรส์โนวห์รอืหมิะเนือ้ละเอยีดเนยีนนุม่ 
และมกีจิกรรมมากมายหลากหลาย สามารถขึน้กระเชา้กอนโดลา่สูย่อดเขาอาซา
รไิดเ้พือ่ไปส ัน่ระฆงัแหง่ความรกั Love Bell สมัผสัประสบการณท์ดลองขบัสโนว์
โมบลิ เป็นอกีกจิกรรมหนึง่ทีส่นกุและไมค่วรพลาดเมือ่มาเทีย่วฮอกไกโดช่วงฤดู
หนาว 

หมายเหต:ุ 

1.วนัที2่9ธ.ค.62-4ม.ค.63เนนิพระพทุธเจา้ปิด โปรแกรมปรบัเทีย่ว Sapporo 
Beer Museumแทน 

2.วนัที3่1ธ.ค.62-1ม.ค.63ลานสกSีhikisaiปิด โปรแกรมปรบัเทีย่ว Watts 
Snowmobile แทนหรอืลานสกอี ืน่ๆในเสน้ทางแทน 

3.วนัที3่0ธ.ค.62-1ม.ค.63 สวนสตัวปิ์ด โปรแกรมปรบัเทีย่ว Ice Pavillion แทน 

*โปรแกรมแตล่ะวนัอาจมกีารสลบัทีเ่ทีย่วได ้แตท่า่นจะไดท้อ่งเทีย่วครบตามโปรแกรม* 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  สนามบนินวิชโิตะเสะ – อาซาฮคิาวา่ – หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ – สวนสตัวอ์าซาฮิ

ยามะ หรอื Ice Pavillion - หา้ง Aeon Mall 

3  
ลานสโนวโ์มบลิ Shikisai-no-oKa - โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี
– เครือ่งแกว้โอตาร ุ– โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ - รา้น Duty Free – ท าเนยีบรฐับาล
เกา่ – ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ

4  คโิรโระสกรีสีอรท์ - ตลาดปลาโจไก - เนนิเขาแหง่พระพทุธเจา้ - หอนาฬกิาซปัโปโร 
– สวนโอโดร ิ- มติซุยเอาทเ์ล็ท 

5  ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

04 - 08 Dec 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

05 - 09 Dec 2019  31,888  31,888 31,888 7,000 9,500 

06 - 10 Dec 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

11 - 15 Dec 2019  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

12 - 16 Dec 2019  28,888  28,888 28,888 7,000 9,500 

13 - 17 Dec 2019  31,888  31,888 31,888 7,000 9,500 

19 - 23 Dec 2019  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

20 - 24 Dec 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

25 - 29 Dec 2019  32,888  32,888 32,888 7,000 9,500 

26 - 30 Dec 2019  34,888  34,888 34,888 7,000 9,500 

27 - 31 Dec 2019  39,888  39,888 39,888 7,000 9,500 

28 Dec 2019 - 01 Jan 

2020  
42,888  42,888 42,888 7,000 9,500 

30 Dec 2019 - 03 Jan 

2020  
39,888  39,888 39,888 7,000 9,500 

31 Dec 2019 - 04 Jan 

2020  
37,888  37,888 37,888 7,000 9,500 

03 - 07 Jan 2020  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

08 - 12 Jan 2020  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 



 

HJ0508 : HOKKAIDO WINTER 5D3N (XJ) 

09 - 13 Jan 2020  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

10 - 14 Jan 2020  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

15 - 19 Jan 2020  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

16 - 20 Jan 2020  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

17 - 21 Jan 2020  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

22 - 26 Jan 2020  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

23 - 27 Jan 2020  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

24 - 28 Jan 2020  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

20.30  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI 
AIR ASIA X (XJ) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ติ
กแท็กกระเป๋า 

23.55  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ THAI AIR 
ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ620 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิาร
จ าหนา่ย) 

  

วนัที ่2 สนามบนินวิชโิตะเสะ – อาซาฮคิาวา่ – หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ – สวนสตัวอ์า
ซาฮยิามะ หรอื Ice Pavillion - หา้ง Aeon Mall 

08.25  เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา่
เมอืงไทย 2 ชัว่โมงกรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพอืค่วามสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ า 
อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั
และปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตัว น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิา
วา่ (Asahikawa) เมอืงใหญอ่ันดบัสองในเกาะฮอกไกโด รองจากซปัโปโร ตัง้อยูท่าง
ตะวนัออกของซปัโปโร น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ (Asahikawa 
Ramen Village) ถอืก าเนดิขึน้ในปี 1996 โดยการรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดังของเมอืง
อาซาฮคิาวา่มาอยูร่วมกันเป็นอาคารหลงัคาเดยีว มรีา้นราเมง 8 รา้น เปรยีบเสมอืน
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หมูบ่า้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดงัๆไวใ้นทีเ่ดยีว และยงัมหีอ้งเล็กๆทีจั่ดแสดงประวตัคิวาม
เป็นมาของหมูบ่า้นแหง่นีด้ว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นราเมน (มือ้ที1่) เมนรูาเมน 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ Asahiyama Zoo (หมายเหต:ุ วนัที3่0
ธ.ค.62-1ม.ค.63 สวนสตัวปิ์ด โปรแกรมปรบัไปเทีย่ว Ice Pavillion แทน ) ซึง่
ไดร้ับความนยิมมากทีส่ดุในญีปุ่่ น ซึง่ในแตล่ะปีจะมผีูเ้ขา้ชมความน่ารกัของสตัวต์า่งๆ ที่
ไมไ่ดถ้กูกกัขงัในกรงแบบทีท่า่นเคยเห็นในสวนสตัวท์ั่วๆ ไปถงึกวา่ปีละ 3 ลา้นคนจาก
ทั่วโลก โดยสวนสตัวแ์หง่นีไ้ดม้แีนวความคดิทีว่า่ สตัวต์า่งๆ ควรทีจ่ะอาศยัอยูใ่น
สภาพแวดลอ้มทีด่ ี และเป็นไปตามธรรมชาตขิองสตัวนั์น้ๆ จงึท าใหท้กุทา่นไดส้มัผัสถงึ
ชวีติความเป็นอยูท่ีแ่ทจ้รงิของสตัวแ์ตล่ะประเภท อาทเิชน่ หมขีาวจากขัว้โลก นก
เพนกวนิสายพันธุต์า่งๆ แพนดา้แดง ไฮไลทส์ าคญั! ของทีน่ ีค่อืการชมการเดนิ 
ขบวนพาเหรดของนกเพนกวนิทีใ่หท้า่นไดช้มอยา่งใกลช้ดิ (พาเหรดแพนกวิน้
11.00/14.30 ชว่งเวลาอาจมเีปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บัทางสวนสตัว ์และในชว่งฤดหูนาว
สวนสตัวจ์ะปิดเวลา15.00น.) หรอืเทีย่วพพิธิภณัฑห์มิะและน า้แข็งคะมคิะวะ 
(Kamikawa Ice Pavilion)เป็นพพิธิภัณฑท์ีใ่หนั้กทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสประสบการณ์
ความหนาวเย็นแหง่แรกและมขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก อณุหภมูดิา้นในตัง้ไว ้-20 องศา
เซลเซยีสตลอดปี ภายในมเีสาน ้าแข็งและก าแพงน ้าแข็งขนาด 600 ตารางเมตร ทีใ่ช ้

เวลาสรา้งดว้ยวธิทีางธรรมชาตถิงึ 25 ปี ทางเดนิอโุมงคน์ ้าแข็งทีป่ระดบัประดาดว้ยไฟ
สวยงาม บารน์ ้าแข็ง และถ ้าจ าลองหนิงอกหนิยอ้ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หา้งAeon 
Mall อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้และอสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัอาซาฮคิาวะ 

พกั: Y’s Hotel  Asahikawa Ekimae หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัที ่3 
ลานสโนวโ์มบลิ Shikisai-no-oKa - โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่ง
ดนตร ี– เครือ่งแกว้โอตาร ุ– โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ - รา้น Duty Free – 
ท าเนยีบรฐับาลเกา่ – ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่2) 

น าทา่นเดนิทางสูล่านสโนวโ์มบลิ Shikisai-no-oKa ใหท้า่นสมัผัสประสบการณ์
พเิศษขบัสโนวโ์มบลิ Snowmoblie (หมายเหต:ุ วนัที3่1ธ.ค.62-1ม.ค.63ลานสกี
Shikisai ปิด โปรแกรมปรบัเทีย่ว Watts Snowmobile แทนหรอืลานสกอีืน่ๆในเสน้ทาง
แทน)(ไมร่วมคา่snowmobile) ซึง่เป็นหนึง่กจิกรรมทีส่นุกสนานและไมค่วรพลาดเมือ่
มาถงึฮอกไกโด ทา่นสามารถสนุกสนานไปกบัการขบัรถบนหมิะดว้ยรถสโนวโ์มบลิซึง่
สามารถเลน่ไดเ้ฉพาะประเทศทีม่หีมิะตกเทา่นัน้ การเลน่สโนวโ์มบลินัน้ขบัขีไ่มย่ากเพยีง
แคใ่ชค้ันเรง่และเบรคก็สามารถบงัคบัตัวรถไดอ้ยา่งงา่ยดาย ส าหรบัวธิเีลน่จะมคีรฝึูกของ
ลานขบัสอนวธิใีห ้จากนัน้อสิระใหท้า่นสนุกสนานตามอัธยาศยั หรอืทา่นสามารถเลอืก
ถา่ยรปู ชมววิและสนุกสนานกบัหมิะได ้(หมายเหต:ุคา่ทัวรไ์มร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆและ
ไมร่วมคา่snowmobileทา่นละประมาณ 10,000 - 15000 เยน ทา่นทีม่คีวามประสงค์
เลน่กจิกรรมแจง้กับไกดห์นา้งาน) กรณีหมิะทบัถมไมเ่พยีงพอ หรอืลานขบัยงัไมเ่ปิดหรอื
ปิด หรอืมปีรับเสน้ทางทอ่งเทีย่วทางบรษัิทขอ ปรบัเปลีย่นไปลานขบัอืน่ๆเชน่Watts 
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Snowmobile แทน หรอืลานอืน่ๆทีอ่ยูใ่นเสน้ทางทอ่งเทยีวแทน จะปรับเปลีย่นตาม
ความเหมาะสม) น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุเมอืงทา่เจรญิรุง่เรอืงในฐานะทีเ่ป็น
เมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20 เมอืงทา่เล็กๆทีม่บีรรยากาศสดุแสนโร
แมนตกิ ซึง่มรีา้นขายของอยูต่ลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการ
ตกแตง่ของบา้นเรอืนนัน้สว่นใหญ ่ไดถ้กูออกแบบเป็นตะวนัตกเนือ่งจากในอดตี เมอืงโอ
ตารไุดร้ับอทิธพิลมาจาก การท าการคา้ระหวา่งประเทศญีปุ่่ นเองและประเทศในแถบ
ยโุรปหลายประเทศ น าทา่นเทีย่วชม คลองสายวฒันธรรมโอตาร ุคลองสายวฒันธรรม
อันมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยควา มเป็นเอกลกัษณ์แหง่วถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่ังคงความ
เป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ คลองโอตารสุรา้งเพือ่ใหเ้รอืเล็กล าเลยีงสนิคา้จากทา่เรอืเอามา
เก็บไวใ้นโกดังทีอ่ยูต่ามรมิคลอง เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญจ่งึเปลีย่นไป
เขา้ทา่ทีใ่หญแ่ละขนสง่เขา้โกดงั ไดง้า่ยขึน้ ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลองเหลา่นี ้จงึถกู
ดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์า่งๆ และพพิธิภัณฑ ์น าทา่นเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้โอ
ตาร ุแหลง่ท าเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนัดงัอยูใ่น
โลกของจนิตนาการ แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดงัของโอตาร ุและยังมเีครือ่งแกว้หลากหลาย
ใหท้า่นชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนีม้ชี ือ่เสยีงในดา้นการท าเครือ่งแกว้ตา่งๆ จากนัน้
น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้า่นไดท้อ่ง
ไปในดนิแดนแหง่เสยีงดนตรแีละบทกวทีีแ่สนออ่นหวานชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกลอ่ง
ดนตร ี(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะท าใหท้า่นผอ่นคลายอยา่ง
ดเียีย่ม ทา่นจะไดช้มกลอ่งดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารกัๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 
3,000 แบบ รวมถงึทา่นยงัสามารถเลอืกท ากลอ่งดนตรแีบบทีท่า่นตอ้งการไดด้ว้ย ทา่น
สามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มบีรกิารน าเพลงกลอ่ง
ดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอดัเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทาง
พพิธิภัณฑ ์ใหท้า่นไดส้มัผัสและชืน่ชมกลอ่งดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้า่นไดท้ ากลอ่ง
ดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่า่นชืน่ชอบดว้ยตัวทา่นเอง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่) 

น าทา่นเดนิทางสูซ่ปัโปโร น าทา่นไปชม โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (คา่ทวัรไ์มร่วม
การเขา้ชมการผลติดา้นใน) แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตวัอาคาร
ของโรงงานถกูสรา้งขึน้ในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้
เป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนัน้น าทา่นไปรา้นดวิตีฟ้ร ีใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากราคา
ถกู อาทเิชน่ เครือ่งส าอางค ์เครือ่งไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากน า้มนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่น
หนิ ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF 5GF และ6GF หรอืวติามนิบ ารงุรา่งกายอยา่ง Natto สาร
สกัดจากถั่ว หรอืน ้ามันตบัปลาฉลาม ยาของดร.โนงจุ ิเป็นตน้ น าทา่นเดนิทางสู ่ตกึ
ท าเนยีบรฐับาลเกา่เริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตลน์โีอบาร็อคอเม
รกิา โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนยีบรัฐบาลแหง่รัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา 
โดยใชอ้ฐิไปจ านวนมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ตกึแดงหลงันีใ้ชเ้ป็นทีท่ าการรัฐบาลฮอกไก
โดตัง้แตปี่ พ.ศ.2429 ซึง่ผูว้า่ราชการคนแรกทีไ่ดท้ างานในตกึนีค้อื มจิโิตช ิอวิามรูะ 
(Michitoshi Iwamura) แลว้ใชง้านตอ่เนือ่งยาวนานถงึ 80 ปี กอ่นทีจ่ะยา้ยไปทีท่ าการ
หลงัใหมเ่ป็นอาคารทันสมยัสงู 10 ชัน้ซึง่ตัง้อยูด่า้นหลงัตกึ  

ค ่า  รบัประทานอาหาร (มือ้ที ่4 ) เมนบูุฟเฟ่ตข์าปู +ชาบูหมไูมอ่ ัน้  

หลงัอาหารเย็นอสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงยา่นทานกุโิกจ ิเป็นยา่นทีค่กึคกัมชีวีติชวีติ
โดยเฉพาะในเวลาค ่าคนืทีบ่รรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่ง ๆ เปิดไฟสลบัสแีขง่ขัน
ประชนัสนิคา้กันรอบๆ บรเิวณนีม้รีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทัง้
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ไนทค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ รวมกันมากกวา่ 4,000 รา้น ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอย บางรา้น
ก็ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แตก็่มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของ
รา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด บรเิวณใกลก้ันทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงยา่นซซูกูโินะ
ได ้จากน ัน้เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Toyoko Inn Sapporo /APA & Resort Hotel Sapporo/Hotel 
Raffinato Sapporo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

  

วนัที ่4 คโิรโระสกรีสีอรท์ - ตลาดปลาโจไก - เนนิเขาแหง่พระพทุธเจา้ - หอนาฬกิาซปั
โปโร – สวนโอโดร ิ- มติซุยเอาทเ์ล็ท 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที5่) 

  

น าทา่นเดนิทางไปสมัผัสกบั ลานสกรีสีอรท์ KIRORO SKI RESORT ตัง้อยู่
ทา่มกลางขนุเขาทีป่กคลมุดว้ยหมิะแสนนุ่ม ใหท้า่นสนุกสนานกบักจิกรรมกลางแจง้ ณ 
ลานสก ีเพลดิเพลนิกบักจิกรรมสกทีีห่ลากหลาย เชน่ สก,ี สโนวบ์อรด์,กระดานเลือ่น
หมิะ ฯลฯ (หมายเหต:ุ คา่ทวัรไ์มร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆ ไมร่วมคา่อุปกรณแ์ละไม่
รวมคา่กระเชา้กอนโดลา่) หรอืทา่นจะเลอืกชอ้ปป้ิงทีโ่ซนพลาซา่คโิรโระ รสีอรท์ทีถ่กู
เลอืกเป็นโลเคชัน่หลกัในภาพยนตเ์รือ่ง แฟนเดย ์แฟนกันแคว่นัเดยีวเรือ่งแรกของคา่ยจี
ดเีอช ไดเ้ปิดมมุสวยทั่วสกรีสีอรท์ใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าใน location ตา่งๆ เชน่  ระฆงั
แหง่ความรกั (Love Bell) ตัง้อยูบ่นยอดเขาอะซาร ิ(Asari Peak) ของคโิรโระ รสีอรท์ 
ระฆงันีม้ตี านานของความร ั กอันศกัดิส์ทิธิ ์นักทอ่งเทีย่วมกัจะมาสัน่ระฆงั แลว้อธษิฐาน
ขอพรใหค้วามรกัสมหวงัตลอดไป การเดนิทางขึน้ไปยงั ระฆงัแหง่ความรัก ตอ้งน่ัง
กระเชา้กอนโดลา่ขึน้สูย่อดเขาโดยระหวา่งทางจะเห็นตน้ไมแ้ละววิหบุเขากวา้งใหญ ่
และเมือ่ขึน้ไปถงึก็จะพบความสวยงามปรากฏตรงหนา้ พรอ้ม ระฆงัแหง่ความรัก ตัง้
ตระหงา่นอยู ่นอกจากจะเป็นจดุใหคู้ร่ักมาตรีะฆงัขอพรเรือ่งความรักแลว้ ยังเป็นจดุ
ถา่ยรปูทีส่วยงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ดว้ย ลานสก ีส าหรบันักสกมีอือาชพีและสมัครเลน่ 
สามารถเพลดิเพลนิกบัการเลน่สกแีละสโนวบ์อรด์ สมาชกิตัวนอ้ยก็สามารถเลน่สนุกได ้
เพราะม ีAnnie Kids Ski Academy โรงเรยีนสอนสกสี าหรบัเด็ก นอกจากนีย้งัมกีจิกรรม
แสนสนุกในลานหมิะขนาดใหญ ่ Snow Parkและสดุทา้ย คโิรโระ รสีอรท์ มารเ์ก็ตแหลง่
รวมขนมอรอ่ยเเละสนิคา้ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอกไกโดไวค้รบซึง่ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงกลับไป
เป็นของฝากได ้หมายเหต:ุกจิกรรมเลน่สกแีละกระเชา้กอนโดลา่ขึน้อยูก่บั
ปรมิาณการทบัถมของหมิะและสภาพอากาศ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาด
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ปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุในซปัโปโร เป็นตลาดทีค่กึคกัและ
มากมายไปดว้ยของฝากของดขีองซปัโปโรและผลติภัณฑจ์ากทั่วฮอกไกโด ทา่น
สามารถรบัประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น ราคาไมแ่พง ทีส่ัง่ตรงมาจากทีต่า่งๆ
ของออกไกโดและทา่นสามารถซือ้อาหารทะเลและของฝากตา่งๆไดท้ีน่ี ่(อสิระอาหาร
เทีย่งตามอธัยาศยั ใหท้า่นเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ) 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่เนนิเขาแหง่พระพทุธเจา้ The Hill of the Buddha (หมายเหต:ุ 
วนัที2่9ธ.ค.62-4ม.ค.63เนนิพระพทุธเจา้ปิด โปรแกรมปรับเทีย่ว Sapporo Beer 
Museumแทน) เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหมข่องซปัโปโรอยูภ่ายในพืน้ทีข่องสสุาน 
Makomanai Takino Cemetery ทีเ่ปิดใหเ้ชา้ชมเมือ่ปลายปี 2015 มคีวามโดดเดน่
เนือ่งจากเป็นองคพ์ระพทุธรปูขนาด 13.5 เมตร หนัก 1,500 ตัน ครอบไวด้ว้ยโดมทรง
กลมใตด้นิ ลอ้มรอบไปดว้ยทุง่ลาเวนเดอรนั์บแสนตน้ทีจ่ะเปลีย่นพืน้ทีข่องเนนิเขาให ้
เป็นสสีนัตา่งๆไปไมซ่ ้าก ั นต  ลอดปีตามชว่งฤด ูโดยบรเิวณสถานทีด่งักลา่วไดร้บัการ
ออกแบบโดย Tadao Ando สถาปนกิชือ่ดังของญีปุ่่ น โดยบรเิวณทางเขา้จะม ี สระน ้า 
และอโุมงคค์วามยาว 40 เมตร นอกจากนีย้งัมรีา้นกาแฟและรา้นอาหารเล็กๆ รวมทัง้รปู
ปั้นหนิจ าลองของโมอายแหง่เกาะอสีเตอร ์และรปูปั้นหนิจ าลองของสโตนเฮนจใ์หไ้ดช้ม
และเก็บภาพสวยงามไดอ้กีดว้ย คา่ทวัรไ์มร่วมคา่เขา้(ทางสถานทีเ่ก็บคา่บรจิาคเพือ่ใช ้

ท านุบ ารงุสถานที ่300 เยน (บรจิาคดว้ยตัวเองหนา้ทางเขา้) ไมร่วมคา่จดุชมววิมมุสงู
500เยน หรอืเทีย่วชมพพิธิภณัฑเ์บยีรท์ ีซ่ปัโปโร (Sapporo Beer Museum)เป็น
พพิธิภัณฑเ์บยีรแ์หง่แรกและแหง่เดยีวในญีปุ่่ น ซึง่ผลติภัณฑเ์บยีรย์ีห่อ้ซปัโปโรมจีดุ
ก าเนดิขึน้จากทีน่ี ่มหีอ้งแสดงเกีย่วกับประวตัแิละเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการผลติเบยีรเ์รือ่งราว
ของการท าเบยีร ์ตัวอาคารพพิธิภัณฑเ์ป็นอาคารสรา้งจากอฐิแดง แตเ่ดมิคอืโรงงานผลติ
เบยีร ์ซึง่เปิดด าเนนิการมาตัง้แตปี่ พ.ศ.2419 เป็นโรงงานผลติเบยีรแ์หง่แรกของญีปุ่่ น 
ปัจจบุันกจิการเจรญิเตบิโตมโีรงงานหลายแหง่ทั่วประเทศ ตกึเกา่หลังนีจ้งึถกูดัดแปลง
ใหเ้ป็นพพิธิภัณฑเ์บยีร ์เมือ่ พ.ศ.2530 เปิดใหผู้ส้นใจไดเ้ขา้ชมฟร ีภายในแบง่ออกเป็น 
3 ชัน้โดยจะตอ้งขึน้ลฟิตข์ึน้ไปชม จากนัน้น าทา่นถา่ยรปู หอนาฬกิาซปัโปโร เป็น
สถานทีท่อ่งเทีย่วซึง่เป็นอาคารทีส่รา้งขึน้จากไม ้ออกแบบดว้ยศลิปะแบบอเมรกิันเป็นที่
รูจั้กในฐานะสญัลกัษณ์ของเมอืง และเป็นทีส่นใจของนักทอ่งเทีย่ว ทัง้ในและ
ตา่งประเทศแทบทกุคน ซึง่นาฬกิาบนหอยงัคงเดนิอยา่งเทีย่งตรง และมเีสยีงระฆงัใน
ทกุชัว่โมง ผา่นชมสวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Park) ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงซปัโปโร 
ซึง่แยกเมอืงออกเป็นสองฝ่ัง คอืทางทศิเหนอืและทศิใต ้ในชว่งฤดรูอ้นจะเป็นพืน้ทีส่ ี

เขยีวทีง่ดงาม และชว่งตน้เดอืนกมุภาพันธจ์ะเป็นสถานทีห่ลกัในการจัดเทศกาลหมิะซปั
โปโร สามารถดดูนักทอ่งเทีย่วท ารายไดใ้หแ้กฮ่อกไกโดมากมาย จากนัน้น าทา่น
เดนิทางสู ่มติซุย เอา้ทเ์ล็ท (MITSUI OUTLET) เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้
มากมายแบรนดด์งัระดบัโลก และแบรนดญ์ีปุ่่ น อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, 
ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ 
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดบั 
และนาฬกิาหรอูยา่ง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ 
รองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอื
เลอืกซือ้สนิคา้ส าหรบัคณุหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสนิคา้อืน่ๆ
อกีมากมายในราคาลด 30-80% ซึง่ภายในยงัมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ ใหท้า่นชอ้ปป้ิง
ตามอัธยาศยั (อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั) 
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ทีพ่กั: Toyoko Inn Sapporo /APA & Resort Hotel Sapporo/Hotel 
Raffinato Sapporo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

  

 

วนัที ่5 ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั หรอืบรกิารแบบ Set Box (มือ้ที ่6) 

หมายเหต:ุ กรณีหอ้งอาหารเชา้ทีโ่รงแรมไมส่ามารถเปิดบรกิารชว่ง06.00น.ได ้
เพือ่ความสะดวกในเรือ่งระยะเวลาการเดนิทางมาสนามบนิทางบรษิทัขอปรบัเป็น 
Set Box แทน) 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพือ่เช็คอนิเตรยีม
เดนิทางกลบั 

09.40  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการAIR ASIA X 
เทีย่วบนิที ่XJ621 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิาร
จ าหนา่ย) 

15.35  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

  

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ:  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่ว
ไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถ
ใหบ้รกิารวนัละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อัตรา
คา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบั
สงูขึน้ บรษััทฯขอสงวสทิธใินการปรบัอัตราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 
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ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็น
การช าระแบบจา่ยช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระ
ขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ
ใหแ้กท่า่น 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 

- ขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่น
การเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การช าระคา่บรกิาร  ช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการ
เดนิทาง 30 วนั 

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนบัจาก
วนัเดนิทางไป-กลบั*) 

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่น
ตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่
พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวร์
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื 
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้

การอพัเกรดทีน่ ัง่ สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat ส าหรบัทีน่ั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุป๊
ทัวรไ์มส่ามารถอัพทีน่ั่งได ้

ทีน่ ัง่ Hot Seat เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มี
พืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่
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2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดทา่นละไม่
เกนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไข
ของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนัเทา่นัน้
พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท / เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท / เพิม่20กก. ช าระ
เพิม่ 2,000 บาท 

(คา่ทัวรไ์มร่วมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิ
สว่นตัว กรณีเกดิความเสยี บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 

6. คา่ประกันอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนั
สขุภาพทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจ
จากทา่น 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ 
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จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศ
ญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิาร
พ านักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทาง
บรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนั
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
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6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง
นอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพกัคู ่และ 1หอ้งพกัเดีย่ว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ
ตดิ อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวนัทีท่ าทัวรเ์ต็มวนั เริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางรวมจ านวน
2ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10-12
ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนันัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบั
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
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บรษัิทประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู ้
จัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

18. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

 


