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XJ113 Winter Festival Hokkaido 5D3N  

 

Winter Festival Hokkaido 5D3N 

ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ คิโรโระ สกีรี
สอร์ท 

พักยูบาริ/โทยะ ออนเซ็น 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน  

อิสระท่องเที่ยวฟรีเดย์ 1 วัน 

ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ชาบูหมูไม่อั้น!!! 

ซัปโปโร ศูนย์กลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด ถูกสร้างขึ้นบนพ้ืนฐานแบบ
อเมรกิาเหนือ มีการสร้างระบบถนนแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใหญ่เป้นอันดับ5ของ
ประเทศ ครบครันไปด้วยสถานทีท่อ่งเที่ยว แหล่งช้อปป้ิง รา้นกินดื่ม 

โอตาร ุเมืองทา่เรือเล็กๆ สดุน่ารกั มีเสน่ห์ของความโรแมนตกิชวนใหห้ลงใหล 
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โชวะชินซังปารค์ ทีต่ั้งของภูเขาไฟอุสึซังและโชวะชินซัง ภูเขาไฟที่เกิดขึน้ใหม่
ของฮอกไกโด มีความไมธ่รรมดาตรงที่ไดร้ับการจัดอันดับว่ามอีายุน้อยทีสุ่ดใน
ประเทศญี่ปุ่น และมีฟารม์หมสีีน้ําตาลแสนรูอ้ยู่ที่นีด่้วย นั่งกระเช้าUzusan 
Ropeway 

คิโรโระ สกีรสีอร์ท รีสอรท์คอมเพลก็ซ์ทีม่ีชือ่เสียงระดับโลกในเรื่องของพาว
เดอรส์โนว์หรอืหิมะเนือ้ละเอียดเนียนนุ่ม และมีกิจกรรมมากมายหลากหลาย 
สามารถขึ้นกระเชา้กอนโดล่าสู่ยอดเขาอาซาริได้เพ่ือไปสั่นระฆงัแห่งความรัก 
Love Bell 

สัมผสัประสบการณท์ดลองขับสโนว์โมบิล เป็นอีกกิจกรรมหนึง่ทีส่นุกและไมค่วร
พลาดเมื่อมาเที่ยวฮอกไกโดชว่งฤดูหนาว 

  

วันท่ี รายละเอียดทอ่งเทีย่ว 

1  ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

2  สนามบินนิวชโิตะเสะ โชวะชินซงัปาร์ค น่ังกระเช้า Usuzan Ropeway ลาน Snow 
Mobile โทยะ/ยูบาริ ออนเซ็น 

3  คิโรโระสกีรีสอร์ท โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เคร่ืองแก้วโอตารุ โรง
งานชอ็คโกแลตอิชิยะ Duty Free ทานุกิโคจ ิ

4  ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกดบ์ริการพาไปชม) หรืออิสระท่องเทีย่วตามอธัยาศัย หรือ
ซื้อOption Tour 

5  ซปัโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง  

อัตราค่าบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ ่ เด็ก(เสริมเตยีง) เด็ก(ไม่เสริมเตยีง) ทารก พักเดี่ยว 

06 - 10 Dec 2018  32,888  32,888 32,888 7,000 9,500 

07 - 11 Dec 2018  32,888  32,888 32,888 7,000 9,500 

12 - 16 Dec 2018  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 
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14 - 18 Dec 2018  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

19 - 23 Dec 2018  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

28 Dec 2018 - 01 Jan 

2019  
39,888  39,888 39,888 7,000 9,500 

29 Dec 2018 - 02 Jan 

2019  
39,888  39,888 39,888 7,000 9,500 

30 Dec 2018 - 03 Jan 

2019  
38,888  38,888 38,888 7,000 9,500 

31 Dec 2018 - 04 Jan 

2019  
37,888  37,888 37,888 7,000 9,500 

09 - 13 Jan 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

11 - 15 Jan 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

16 - 20 Jan 2019  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

รายละเอยีดทัวร ์

วันท่ี 1 ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

20.30  พร้อมกันที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI 
AIR ASIA X (XJ) เจ้าหน้าทีข่องบริษทัฯคอยอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติ
กแท็กกระเป๋า 

23.55  นําท่านเดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญ่ีปุ่นโดยสายการบิน THAI AIR 
ASIA X เที่ยวบินท่ี XJ620 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมบีริการ
จําหน่าย)  

วันท่ี 2 สนามบินนิวชโิตะเสะ โชวะชินซงัปาร์ค น่ังกระเช้า Usuzan Ropeway ลาน 
Snow Mobile โทยะ/ยบูาริ ออนเซ็น 

08.40  เดินทางถงึ สนามบินนิวชโิตเสะ ท่าอากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา่
เมืองไทย 2 ช่ัวโมงกรุณาปรบันาฬิกาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นํา 
อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบั
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และปรับ รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกิจส่วนตัว จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ โชวะชิน
ซัง ปาร์ค (Showa Shinzan Park) นําทา่นน่ังกระเชา้อุสุซงั (Usuzan 
Ropeway) (ขอสงวนสิทธ์ิไมข่ึ้นในกรณีทีอ่ากาศไม่เอือ้อํานวยโดยจะเปลีย่นเข้าฟาร์ม
หมีสีนํ้าตาลแทน) ชมภูเขาไฟอุสึและใกล้กัน ภูเขาไฟโชวะชินซงั เป็นภูเขาไฟที่
เกิดขึ้นใหม่มอีายุน้อยที่สุดในประเทศญ่ีปุ่น เกิดขึ้นจากการเกิดแผ่นดินไหวและกอ่ตวัขึ้น
บนพื้นที่ราบทุ่งข้าวสาลี สูง 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 สมยัจักรรพรรดิโชวะ 
ปัจจุบันยงัคงมีควันกํามะถันลอยอยู่เหนือปลอ่งภูเขาไฟ ตั้งอยู่ใกลก้ับภูเขาไฟอุสุ 
ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเปน็อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษอิสระให้
ท่านชมและบันทกึภาพเป็นทีร่ะลกึตามอัธยาศัย หรอืท่านสามารถชมแหล่งอนุรักษ์หมี
สีนํ้าตาลหรือเรียกวา่ ฮิกุมะ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเขา้ชมฟารม์หมปีระมาณ 850 เยน) เป็น
พันธ์ุหมทีี่หาได้ยากในปัจจุบัน ซึ่งจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมู่
เกาะคูรินเท่าน้ันใหท้่านตื่นตากบัความน่ารักของน้องหมีตวัเลก็ที่มอีายุตัง้แต่ 2 ขวบ
จนถึงหมตีัวโตอายุ 12 ขวบ เป็นหมีแสนรูท้ีท่าํท่าทางตลกๆและอิสระใหท้่านสามารถซือ้
ของที่ระลกึของฝากที่ร้านคา่บริเวณโชวะะชินซังปารค์ไดต้ามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ท่ี1) 

บ่าย  นําท่านเดินทางไป ลานสโนวโ์มบิล WATTS SNOW WORLD ใหท้่านสัมผัส
ประสบการณ์พิเศษขบัสโนว์โมบิล Snowmoblie ซึง่เป็นหน่ึงกิจกรรมที่สนุกสนาน
และไมค่วรพลาดเมือ่มาถงึฮอกไกโด ทา่นสามารถสนุกสนานไปกบัการขบัรถบนหมิะ
ด้วยรถสโนวโ์มบิลซึง่สามารถเล่นได้เฉพาะประเทศที่มหีิมะตกเท่าน้ัน การเล่นสโนว์โม
บิลน้ันขบัขีไ่มย่ากเพยีงแคใ่ช้คันเรง่และเบรคก็สามารถบงัคบัตัวรถไดอ้ย่างง่ายดาย 
สําหรบัวิธีเล่นจะมคีรฝูึกของลานขบัสอนวิธีให้ จากน้ันอิสระให้ท่านสนุกสนานตาม
อัธยาศยั หรือท่านสามารถเลอืกถ่ายรปู ชมวิว และสนุกสนานกบัหมิะ หรอืกิจกรรมอื่นๆที่
ลานได้เช่น เล่นBanana Boat (หมายเหตุ:คา่ทัวรไ์ม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆและไม่รวมค่า
snowmobile ท่านละประมาณ 10,000 - 15000 เยน ท่านที่มคีวามประสงค์เล่นกิจกรรม
แจ้งกบัไกดห์น้างาน) กรณีหิมะทบัถมไม่เพียงพอ หรือลานขับยงัไม่เปิดหรอืปิด หรอืมี
ปรบัเส้นทางทอ่งเทีย่วทางบริษทัขอปรับเปลีย่นไปลานขบัอื่นๆที่อยูใ่นเส้นทางแทน 
หรอืไปเที่ยวโนโบริเบทสึ หบุเขาจิโกคุดานิแทน ปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม) 
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพักโทยะ/ยบูาริ ออนเซ็น 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี2)  

หลงัอาหารให้ทา่นได้ผอ่นคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผอ่นคลายความเมื่อยล้าและ
จะทําให้ ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหติดอีกีด้วย 

ท่ีพัก: Jozankei Onsen Hotel /Yubari Hotel Shuparo หรือระดบัใกล้เคียง
กัน 

(ช่ือโรงแรมทีท่่านพกัทางบริษทัจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวัน
เดินทาง) 
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วันท่ี 

3 
คิโรโระสกีรีสอร์ท โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เคร่ืองแก้วโอตารุ โรง
งานชอ็คโกแลตอิชิยะ Duty Free ทานุกิโคจ ิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อท่ี 3) 

นําท่านเดินทางไปสัมผัสกบั ลานสกีรีสอร์ท KIRORO SKI RESORT ตั้งอยูท่่ามกลางขุนเขา
ทีป่กคลุมด้วยหมิะแสนนุ่ม ใหท้่านสนุกสนานกบักิจกรรมกลางแจ้ง ณ ลานสกี เพลดิเพลินกบั
กิจกรรมสกีทีห่ลากหลา  ย เช่น สก,ี สโนวบ์อรด์,กระดานเลื่อนหิมะ ฯลฯ (หมายเหต:ุ ค่าทัวรไ์ม่
รวมค่ากิจกรรมต่างๆ ไมร่วมค่าอปุกรณ์และไม่รวมค่ากระเช้ากอนโดล่า) หรอืทา่นจะเลอืกช้อปปิง้ที่
โซนพลาซ่าคโิรโระ รีสอรท์ที่ถกูเลอืกเป็นโลเคช่ันหลกัในภาพยนต์เรื่อง “แฟนเดย์ แฟนกันแค่
วันเดยีว”เรื่องแรกของค่ายจีดีเอช ได้เปดิมมุสวยทั่วสกีรีสอรท์ใช้เป็นสถานทีถ่่ายทําใน location 
ต่างๆ เช่น ระฆังแห่งความรัก (Love Bell) ตั้งอยูบ่นยอดเขาอะซาริ (Asari Peak) ของคโิรโระ 
รีสอรท์ ระฆงัน้ีมตีํานานของความรกัอันศกัดิ์สิทธ์ิ นักทอ่งเทีย่วมกัจะมาส่ันระฆงั แล้วอธิษฐานขอ
พรให้ความรกัสมหวงัตลอดไป การเดินทางขึน้ไปยงั ระฆังแห่งความรัก ต้องน่ังกระเช้ากอนโด
ล่าขึ้นสู่ยอดเขาโดยระหวา่งทางจะเห็นต้นไมแ้ละวิวหบุเขากว้างใหญ่ และเมือ่ขึ้นไปถงึก็จะพบ
ความสวยงามปรากฏตรงหน้า พร้อม ระฆงัแหง่ความรกั ตัง้ตระหง่านอยู ่นอกจากจะเป็นจุดใหคู้่รกั
มาตรีะฆงัขอพรเรือ่งความรกัแล้ว ยังเป็นจุดถา่ยรปูที่สวยงามมากที่สุดแหง่หน่ึงด้วย ลาน
สกี สําหรบันักสกมีืออาชีพและสมคัรเล่น สามารถเพลดิเพลินกบัการเล่นสกีและสโนว์บอรด์ 
สมาชิกตัวน้อยก็สามารถเล่นสนุกได้เพราะมี Annie Kids Ski Academy โรงเรียนสอนสกสํีาหรบั
เด็ก นอกจากน้ียงัมกีิจกรรมแสนสนุกในลานหิมะขนาดใหญ่ Snow Parkและสุดท้าย คโิรโระ รี
สอรท์ มาร์เก็ตแหลง่รวมขนมอรอ่ยเเละสินค้าทีข่ึ้นช่ือของฮอกไกโดไวค้รบซึง่ท่านสามารถช้อปปิง้
กลบัไปเป็นของฝากได ้หมายเหตุ:กิจกรรมเล่นสกีและกระเชา้กอนโดล่าขึ้นอยู่กับปริมาณ
การทับถมของหิมะและสภาพอากาศ 

เที่ย

ง  

รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ท่ี4) 

บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองทา่เจรญิรุ่งเรอืงในฐานะที่เป็นเมอืงคา้ขายในช่วงปลาย
ศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เมืองทา่เลก็ๆทีม่ีบรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ ซึง่มีร้านขายของอยูต่ลอด
สองข้างทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแตง่ของบ้านเรอืนน้ันส่วนใหญ่ ได้ถกู
ออกแบบเป็นตะวันตกเน่ืองจากในอดตี เมืองโอตารุได้รบัอิทธิพลมาจาก การทําการค้าระหว่าง
ประเทศญ่ีปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ นําท่านเทีย่วชม คลองสายวัฒนธรรม
โอตารุ คลองสายวฒันธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความเป็นเอกลกัษณ์แหง่วถีีชีวิต 2 ฝั่ง
คลองที่ยงัคงความเป็นญ่ีปุ่นแบบดัง้เดมิ คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือเลก็ลําเลยีงสินค้าจากท่าเรอื
เอามาเกบ็ไว้ในโกดงัที่อยูต่ามริมคลอง เมื่อวทิยาการเจริญก้าวหน้าเรอืใหญ่จึงเปลีย่นไปเข้าท่าที่
ใหญ่และขนส่งเข้าโกดงั ไดง้่ายขึ้น ตกึเกา่เกบ็สินค้าริมคลองเหล่าน้ี จึงถกูดดัแปลงเป็น
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ร้านอาหารสไตลต์่างๆ และพิพิธภัณฑ์ นําท่านเที่ยวชม ชมเคร่ืองแก้วโอตารุ แหลง่ทําเครือ่ง
แก้วที่มีช่ือเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดงัอยู่ในโลกของจินตนาการ แหลง่
เครือ่งแก้วช่ือดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแก้วหลากหลายใหท้่านช่ืนชม และเลอืกซือ้ได ้เมืองน้ี
มีช่ือเสียงในด้านการทําเครื่องแก้วต่างๆ จากน้ันนําท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี Otaru 
Music Box Museum ใหท้่านไดท้่องไปในดินแดนแหง่เสียงดนตรีและบทกวทีี่แสนออ่นหวาน
ชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะ
ทําใหท้่านผอ่นคลายอย่างดีเยี่ยม ท่านจะไดช้มกลอ่งดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารกัๆ เต็ม
ไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลอืกทํากลอ่งดนตรีแบบทีท่่านตอ้งการได้
ด้วย ท่านสามารถเลอืกกลอ่งใส่ ตุก๊ตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มีบริการนําเพลงกล่อง
ดนตรทีัง้เพลงญ่ีปุ่นและเพลงสากลมาอดัเป็นซีดโีปสการ์ดส่งไดโ้ดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ให้
ท่านได้สัมผัสและช่ืนชมกล่องดนตรีน่ารกัมากมาย ใหท้่านไดท้ํากล่องดนตรีน่ารักๆในแบบที่ทา่น
ช่ืนชอบด้วยตัวท่านเอง จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ซัปโปโร ศูนยก์ลางความเจริญของเกาะฮอกไก
โด ระหวางทางนําท่านไปชม โรงงานช็อกโกแลตอิชยิะ (ค่าทัวรไ์ม่รวมการเขา้ชมการผลิตด้าน
ใน) แหลง่ผลติช็อคโกแลตที่มีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น ตวัอาคารของโรงงานถกูสร้างขึ้นในสไตลย์โุรป
แวดลอ้มไปด้วยสวนดอกไม้ ใหท้่านได้เลอืกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศยั จากน้ันนําท่านไป ดิวตี้
ฟรี ใหท้่านเลอืกซือ้ของฝากราคาถกู อาทิเช่น เครื่องสําอางค์ เครือ่งไฟฟ้า ผลิตภัณฑจ์าก
นํ้ามันมา้ โฟมลา้งหน้าถ่านหิน ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 4GF 5GF และ6GF หรอืวิตามินบํารงุรา่งกาย
อยา่ง Natto สารสกดัจากถั่ว หรอืนํ้ามันตบัปลาฉลาม ยาของดร.โนงจุ ิเป็นต้น 

ค่ํา  รับประทานอาหารเย็น (มื้อท่ี5) เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู+ชาบูหม ู 

หลงัอาหารเย็นอิสระใหท้่านชอ้ปปิ้งยา่นทานุกิโกจ ิเป็นย่านที่คกึคักมีชีวติชีวิตโดยเฉพาะใน
เวลาค่ําคืนทีบ่รรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึต่างๆ เปดิไฟสลบัสีแขง่ขันประชันสินค้ากันรอบๆ บริเวณ
น้ีมีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมย์ยามราตรี ทัง้ไนทค์ลบั บาร์ คาราโอเกะ รวมกัน
มากกว่า 4,000 ร้าน ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอย บางร้านก็ซอ่นอยูใ่นตกึต้องขึ้นลฟิต์ไป แตก่ม็ี
พนักงานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบรกิารของร้านตนเองอยู่รมิถนนเต็มไปหมด บริเวณใกลก้ัน
ท่านสามารถเดินไปช้อปปิง้ย่านซซููกโินะได้ จากน้ันเดินทางเข้าสู่ท่ีพักแรม 

ท่ีพัก: Tmark City Hotel Sapporo/Vessel Inn Nakajimakoen Sapporo หรือระดับ
ใกล้เคยีงกัน 

(ช่ือโรงแรมทีท่่านพกัทางบริษทัจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันท่ี 4 ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกดบ์ริการพาไปชม) หรืออิสระท่องเทีย่วตามอธัยาศัย 
หรือซือ้Option Tour 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อท่ี 6) 
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อิสระฟรีเดยท่์องเทีย่วตามอัธยาศยัเตม็วนั หรือท่านสามารถไปชมตลาดปลาโจ
ไกได้ 

หมายเหตุ: มบีริการรถและไกด์ไปตลาดปลาโจไก กรณีท่านประสงค์ไปตลาด
ปลา กรุณาแจง้กับไกดใ์นวันแรกของการเดินทาง เน่ืองจากรถมีที่น่ังกัดไมม่ี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ตลาดปลาโจไกอจิิบะ เป็นตลาดอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในซปัโปโร เป็นตลาดที่คกึคัก
และมากมายไปด้วยของฝากของดขีองซปั  โปโรและผลิตภัณฑ์จากทั่วฮอกไกโด ท่าน
สามารถรบัประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น ราคาไม่แพง ที่ส่ังตรงมาจากทีต่่างๆ
ของออกไกโดและท่านสามารถซือ้อาหารทะเลและของฝากต่างๆไดท้ี่น่ี (อิสระอาหาร
เที่ยงตามอธัยาศยั ให้ท่านเลือกชมิอาหารทะเลสดๆ) จนได้เวลานําท่านมาส่งที่
โรงแรมและหรอื JR ทาวน์เวอร์ อิสระใหท้่านอิสระช้อปปิ้ง หรอืเดินทางสู่สถานที่
ทอ่งเทีย่วอื่น ๆ ตามอัธยาศยัอาทิเช่น 

อาคารเจอาร์ทาวเวอร์(JR TOWER) เป็นตึกที่สูงที่สุดในซปัโปโร ตัง้อยูต่ดิกบัสถานี
เจอารซ์ัปโปโร เป็นทัง้หา้งสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนยอ์าหาร มีร้าน 
BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดิจิตอล, เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอิเลค็ทรอนิคส์,ร้าน100เยน
,ร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟช่ันวยัรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เครือ่งสําอาง อาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยูท่ี่ช้ัน 38 เรียกว่า T38 (Tower Three 
Eight) ที่ระดับ ความสูง 160 เมตร จึงมองเหน็ทิวทัศน์เหนือเมืองซปัโปโรไดก้ว้างไกล
สวยงามทัง้กลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตัง้อยู่กลาง
สวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ จากกลุม่ตกึ ย่านซซููกโินะ ส่องสว่างที่จุดกลางเมืองติด ๆ กัน
มีตกึ ESTA ซึ่งที่ช้ัน 10 เป็ น ศูนยร์วมร้านราเมน ซึ่งมอียูป่ระมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิม
อรอ่ยไม่แพต้รอกราเมนในย่าน ซูซกูโิน่ (ไม่รวมตั๋วขึ้นจุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 
เยน)  

ย่านซซููกิโนะ ตัง้อยูใ่นบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้ินซูซกูโินะ เมอืงซปัโปโร โดยอยู่
ถัดลง มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป็ นย่านทีค่กึคัก
และมี ชีวติชีวาที่สุดของซปัโปโร โดยเฉพาะในยามคํา่คืนที่มกีารเปิ ดไฟตามปา้ยไฟ
โฆษณาสีสัน ต่างๆ บนตกึที่ตัง้อยู่ในย่านแหง่น้ี นอกจากน้ันยงัเป็นแหล่งช้อปปิ้ง 
ร้านอาหาร ภตัตาคาร สถานบันเทิงเรงิรมย์ยามราตรตี่างๆ ทั้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ 
สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกที่นักทอ่งเทีย่ว
จะนิยมมา ณ สถานที่แห่งนี - ทานุกโิคจิเป็นแหลง่ช้อปปิ้ งอาเขตบนถนนคนเดินทีม่ี
หลงัคามงุบังแดดบงัฝนและหิมะ มี ความยาว 7 บลอ็กถนน มีรา้นค้าตั้งเรียงรายอยูก่ว่า 
200 ร้านค้าตัง้ขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ 
Susukin เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตาม
อัธยาศยั  

มิตซุยเอาท์เล็ท Mitsui Outlet เพลิดเพลนิกับการช้อปปิง้สินค้ามากมายแบรนด์ดงั
ระดบัโลก และแบรนด์ญ่ีปุ่น อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 
ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, 
GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดบั และนาฬิกาหรู
อยา่ง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้า
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แฟช่ัน HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้
สินค้าสําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสินคา้อื่นๆอกี
มากมายในราคาลด 30-80% ซึ่งภายในยงัมรี้านอาหาร รา้นกาแฟ สําหรบัใหท้่านได้น่ัง
ผ่อนคลายอกีดว้ย วิธีไป 

• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi Station ประมาณ 19 
นาทีโดยรถประจําทาง ลงทีป่้าย “Inter-Village Omagari” 

• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Tozai Line Oyachi Station ประมาณ 25 
นาทีโดยรถประจําทาง ลงทีป่้าย “Mitsui Outlet Park Entrance” 

• (เสาร์อาทติย์และวันหยดุ) จากบริเวณ Tokyu-Ura Boarding Area หน้าสถานี 
Sapporo Station ประมาณ 40 โดยรถประจําทางโดยตรง ลงทีป่้าย “Mitsui Outlet 
Park Entrance” 

>> เที่ยวงานเทศกาลพิเศษต่างๆของซปัโปโร 

-  ซัปโปโร ไวท์ อิลลูมเินชั่น 

ระยะเวลาจัดงาน 22 พฤศจิกายน ~ 25 ธันวาคม ป ีค.ศ.2018 หน้าสถานีรถไฟ
ซปัโปโร 

22 พฤศจิกายน ~ 11 กุมภาพันธ์ ปคี.ศ.2019 ถนนมินามิ 1 โจ 

-   Munich Christmas Market in Sapporo 

ระยะเวลาจัดงาน 22 พฤศจิกายน ~ 25 ธันวาคม ค.ศ.2018 สถานท่ีจดังาน
แซตเทิลไลท์ โอโดริ 2 โจเมะ (ที่ว่างของทางเดินใตด้ินของถนนหน้าสถานีรถไฟซปั
โปโร ซปัโปโรทีวทีาวเวอรซ์ปัโปโร แฟคตอรี)่ 

-  ไหว้พระวันปีใหม่ที่ศาลเจ้าฮอกไกโด 

-   ชิโตเซะ ชิโคซึโคะ งานเทศกาลเฮยีวโต 

ระยะเวลาจัดชว่งต้นเดือนมกราคม ~ ในกลางเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.2019 จัดที่
บ่อนํ้าร้อนท่ีชิโคซึโคะ ชิโตเซะช ิ

เลือกซือ้Option Tour (มีบัสและไกด์) หมายเหต:ุ รายการทัวร์เสรมิน้ีเป็นการเสนอ
ขายทวัร์เสรมิวันฟรีเดย์เบือ้งต้น ทางบรษิัทและไกด์ไม่สามารถบงัคับซือ้ใดๆทัง้ส้ิน 
ขึ้นอยูก่บัความสมัครใจและความตอ้งการเดินทางของลกูค้าแต่ละท่านเท่าน้ัน 

อัตราค่าบริการ /ท่าน 
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เดินทาง 15-20 ท่าน ราคา 3,000 บาท/ท่าน 

เดินทาง 21-25 ท่าน ราคา 2,500 บาท/ท่าน 

เดินทาง 26-30 ท่าน  ราคา 2,000 บาท/ท่าน 

เดินทาง 31 ท่านขึ้นไป ราคา 1,500 บาท/ท่าน 

Option Tour 

Option 1 >> ศาลเจา้ฮอกไกโด - ตลาดปลาโจไก – ตึกแดงทําเนียบรัฐบาล
เก่า - หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – พิพิธภัณฑเ์บียร์ซปัโปโร - ช้อปปิง้ Mitsui 
Outlet Park - ซัปโปโร 

Option 2 >> ศาลเจา้ฮอกไกโด - ตลาดปลาโจไก – เนินพระพุทธเจ้า - ช้อป
ปิง้ Mitsui Outlet Park – จุดชมววิภูเขาโมอิวะ (ไม่รวมค่ากระเช้าประมาณ 
1,700 เยน) - ซปัโปโร 

โปรแกรมสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม ไกดจ์ะเช็คจํานวนผู้
เดินทาง สรุปโปรแกรมเดินทางและชาํระเงินกับไกด์หน้างาน 

(หมายเหตุ: อาหารเทีย่งและเย็นอิสระตามอธัยาศยั กรณีมคี่าเขา้ชม ราคา
ดังกล่าวไม่รวมค่าเขา้ชม) 

ท่ีพัก: Tmark City Hotel Sapporo/Vessel Inn Nakajimakoen Sapporo 
หรือระดับใกล้เคยีงกัน 

(ช่ือโรงแรมทีท่่านพกัทางบริษทัจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวัน
เดินทาง)   

 

วันท่ี 5 ซปัโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อท่ี 7) 

หมายเหต:ุ กรณีหอ้งอาหารเช้าทีโ่รงแรมไมส่ามารถเปดิบรกิารช่วง 06.00น.ได้ เพือ่
ระยะเวลาการเดินทางมาสนามบินทางบริษทัขอปรับเป็น Set Box แทน) 
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ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะเพ่ือเช็คอินเตรียม
เดินทางกลับ 

09.55  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสายการAIR ASIA X 
เที่ยวบินท่ี XJ621 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมบีริการ
จําหน่าย) 

16.30  เดินทางถงึท่าอากาศยานดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวันหยดุของญ่ีปุ่น  เป็นต้น โดยมิตอ้งแจ้งใหท้ราบ
ล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรบัเปลีย่นโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของท่านเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่ว
ไดค้รบถ้วนตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันําเที่ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุน่ สามารถ
ใหบ้รกิารวันละ10 ช่ัวโมง มอิาจเพิม่เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อัตรา
ค่าบรกิารข้างต้นคํานวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เท่ากบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบั
สูงขึ้น บรษัทัฯขอสงวสิทธิในการปรบัอัตราค่าบรกิารเพิ่มขึ้น 

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผู้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน ค่าทัวร์ท่ีจา่ยใหกั้บผู้จดั เป็น
การชําระแบบจา่ยชําระขาด และผู้จดัไดช้ําระให้กับสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบชําระ
ขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่
ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศญีปุ่่น)  ทางผู้จดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เคร่ืองบิน
ให้แก่ท่าน 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตอ้งมีผู้โดยสารจานวน 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 

- ขอสงวนสิทธิในการปรบัราคาค่าบรกิาร โดยทางบรษิทัจะทําการแจ้งใหท้่านทราบกอ่นลว่งหน้า 

- หรอืส่งจอยน์ทัวรก์บับริษทัที่มโีปรแกรมใกล้เคยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรือยกเลกิการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจง้ให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อน
การเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีท่ีลูกค้าตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

3.การชําระคา่บริการ  ชําระเงินคา่จองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลอืชําระกอ่นการ
เดินทาง 25วัน 
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**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมอีายุเหลือมากกวา่ 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจาก
วันเดินทางไป-กลับ*) 

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทัมิฉะน้ันทางบริษทัจะไม่รบัผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่าน
ตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจํา หรอืส่ง
พร้อมยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบินโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวร์ชําระเงินคา่จองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก 
เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิ
ให้เดินทางออก หรอื เข้าประเทศทีร่ะบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทัวร์
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน รวมถึง เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บรกิารรายการใด
รายการหน่ึง หรอืไม่เดินทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรยีกร้องค่าบรกิารและเงินมดัจาคืน 
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบินไป-กลบัช้ันประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทัวรข์้างต้น 

ที่น่ังเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบินไมส่ามารถเลอืกระบทุี่น่ังได้ 
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2. ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการหรือระดับเทยีบเทา่ 

3. ค่าอาหารคา่เข้าชมและค่ายานพาหนะทกุชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้งต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษทัฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 

5. ค่านํ้าหนักกระเปา๋สัมภาระโหลดใต้เคร่ืองท่ีสายการบิน Thai Air Asia X กําหนดท่านละไม่
เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเคร่ืองไมเ่กิน7กก. และค่าประกันวินาศภัยเครือ่งบินตามเงือ่นไข
ของแต่ละสายการบินทีม่ีการเรยีกเกบ็ 

**กรณีท่านมีความประสงค์จะซือ้นํ้าหนักเพิม่ กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรอืกอ่นเดินทาง10วันเท่าน้ัน
พร้อมชําระค่านํ้าหนัก** 

- ซื้อนําหนักเพิ่ม 5 กก. ชําระเพิ่ม 600  บาท / เพิ่ม10กก. ชําระเพ่ิม 1,000 บาท / เพิ่ม20กก. ชําระ
เพิ่ม 2,000 บาท 

6. ค่าประกันอุบตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกัน
สุขภาพท่านสามารถส่ังซือ้ประกันสุขภาพเพ่ิมได ้
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อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวตา่งๆ 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบอุาทิเช่นค่าอาหารเครือ่งดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น 

3. ค่าภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรยีกเกบ็) 

4. ค่าภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเกบ็เพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบิน 

5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

6. ค่าทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยนตอ่ทริป สําหรับกรุ๊ปท่ีมีหวัหน้าทัวร์แล้วแต่นํ้าใจ
จากท่าน 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นให้กับคนไทย 

(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เขา้ประเทศ) 

 จากมาตรการยกเว้นวซี่าเข้าประเทศญีปุ่น่ให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะพํานักระยะส้ันใน
ประเทศญีปุ่่นไม่เกิน 15 วัน ไมว่่าจะด้วยวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรือธุรกิจ 
จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพ่ือยืนยันการมีคณุสมบตัิการเข้าประเทศ
ญีปุ่่น* ดังตอ่ไปน้ี 

1.ตั๋วเครือ่งบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจัดการให้) 

2.ส่ิงที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นในระหว่างที่พํานักในประเทศญ่ีปุ่นได้ 
(เช่น เงินสด บัตรเครดติ เป็นต้น) 

3.ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขติดตอ่ในระหว่างทีพ่ํานักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัจัดการให้) 

4.กําหนดการเดินทางระหวา่งที่พํานักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจัดการให้) 

คุณสมบัติการเขา้ประเทศญีปุ่่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่นด้วยมาตรการยกเว้นวซี่า) 

 1.หนังสือเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลืออยูไ่ม่ต่ํากว่า 6 เดือน 

 2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัิการ
พํานักระยะส้ัน 

 3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน 
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 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกส่งตัวกลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้
เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิี่จะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 

7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอียดทัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเข้าใจ
ตรงกันระหวา่งท่านลูกค้าและบริษทั ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกบัทาง
บริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดนิทางหรือปรับราคาคา่บริการขึ้นในกรณท่ีีมีผู้ร่วม
คณะไม่ถึง 30ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน้ามันและภาษีสนามบินทกุแหง่เพิม่ หากสายการบินมกีารปรบัขึ้นกอ่นวัน
เดินทาง 

3. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นเทีย่วบิน โดยมติอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ
ต่างๆ 

4. บรษิัทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาส่ิงของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือ
ความรบัผดิชอบของบริษทัฯ 

5. บรษิัทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน
, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตัิเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งได้รบัการยืนยันจากบรษิัทฯอกีครั้งหน่ึง หลงัจากได้สํารองโรงแรม
ที่พกัในต่างประเทศเรียบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกล้เคยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามที่ระบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องใหก้บักรุป๊ที่เข้าพัก  โดยมีหอ้งพกัสําหรับ
ผู้สูบบหุรี่ / ปลอดบุหรีไ่ด้ โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งได้ตามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกันได้  

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่ง
น้อย 10 วันก่อนการเดินทาง มิฉะน้ันบรษิทัฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหน้าได ้

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผู้จัดกํากบัเท่าน้ัน  

11. ผู้จัดจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทน
ต่างๆ ในกรณีทีผู่้เดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจ
คนเข้าเมืองหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระทาํที่ส่อไป
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ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอื่น 
ๆ  

12. กรณีต้องการพกัแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ 
ขอสงวนสิทธิในการจัดหอ้งให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คอื 1ห้องพกัคู่ และ 1ห้องพกัเดีย่ว โดยไม่
ค่าใช้จ่ายเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่น หรอื วันเสารอ์าทติย์ รถอาจจะ
ติด อาจทําให้เวลาในการทอ่งเที่ยวและ ช้อปปิ้งแตล่ะสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ 
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ตอ้งเรง่รบี เพือ่ให้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ้าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนตอ่ในวันทีท่ําทัวร์เต็มวัน เริม่ในวันที่2ของการเดินทางรวมจํานวน
2ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ10-12
ช่ัวโมง อาทิเช่น เริ่มงานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันน้ัน มอิาจเพิม่เวลาได้ โดยมคัคุเทศก์และ
คนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลกั 
จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดินทาง 

16. การประกันภยั ทีบ่ริษทัฯไดท้ําไว้สําหรบัความคุม้ครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอบุัติเหตุจาก
การเดินทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เทา่น้ัน ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจบ็ไข้ได้
ป่วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบริษทัฯได้ และทางบริษทัฯถือวา่ทา่นได้เข้าใจและยอมรบั
ขอ้ตกลงแล้วเมือ่ท่านชําระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จาก
บริษทัประกันทั่วไป และควรศกึษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้
จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มอีํานาจของผู้จัดกํากบัเท่าน้ัน 

18. ผู้จัดจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทน
ต่างๆ ในกรณีทีผู่้เดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจ
คนเข้าเมืองหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระทาํที่ส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอื่น 
ๆ 

 


