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Hokkaido Cool Cool 

ฮอกไกโด ซปัโปโร โทยะ โอตาร ุ5วนั3คนื 
พกัโทยะออนเซ็น 1 คนื ซปัโปโร 2 คนื 

พเิศษ!!!ทานบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ+์ชาบูหมูไมอ่ ัน้!!! พาเทีย่วครบทุกวนั ไม่มฟีรเีดย  ์

ซปัโปโร ศูนยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด มกีารสรา้งระบบถนนแบบสีเ่หลีย่มผนืผา้ครบครันไปดว้ยสถานทีท่่องเทีย่ว 

แหล่งชอ้ปป้ิง รา้นกนิดืม่ โทยะ ทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟ ในอุทยานแห่งชาตชิกิตส-ึโทยะ บนเกาะฮกไก

โด ตรงกลางทะเลสาบมเีกาะตัง้อยู่คือเกาะนากาโนะ โอตารุ เมืองท่าเรือเล็กๆสุดน่ารัก มีเสน่ห์ของความโรแมนตกิชวนให ้

หลงใหล  
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

15-19 พฤศจกิายน  23,888  

 

 

 

ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

 

 

 

 

9,500 34  

20-24 พฤศจกิายน 62 23,888 9,500 34  

18-22 ธนัวาคม 62 25,888 9,500 34  

20-24 ธนัวาคม 62 25,888 9,500 34  

25-29 ธนัวาคม 62 36,888 9,500 34  

27-31 ธนัวาคม 62 39,888 9,500 34  

1-5 มกราคม 63 35,888 9,500 34  

3-7 มกราคม 63 25,888 9,500 34  

8-12 มกราคม 63 25,888 9,500 34  

10-14 มกราคม 63 25,888 9,500 34  
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15-19 มกราคม 63 25,888  

 

 

 

 

ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

9,500 34  

17-21 มกราคม 63 25,888 9,500 34  

22-26 มกราคม 63 25,888 9,500 34  

24-28 มกราคม 63 25,888 9,500 34  

29มกราคม-2กุมภาพนัธ ์63 25,888 9,500 34  

31มกราคม-4 กุมภาพนัธ ์63 34,888 9,500 34 Snow Festival 

5-9 กุมภาพนัธ ์63 34,888 9,500 34 Snow Festival 
7-11 กุมภาพนัธ ์63 34,888 9,500 34 Snow Festival 
หมายเหต:ุ 

โปรแกรมแตล่ะวนัอาจมกีารสลบัทีเ่ทีย่วได ้ทา่นจะไดท้อ่งเทีย่วครบตามโปรแกรม 

ไฟลท์บนิ 
Departure: DMK-CTS  XW146 04.00-12.15 

Return:       CTS-DMK  XW145 14.55-20.35 

หมายเหตุ: ราคาทัวรไ์ม่รวมอาหารบนเครือ่ง กรณีท่านตอ้งการ (สั่งซือ่บนเครือ่งเท่านัน้) 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืงเคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 

2 ออกเดนิทางสูฮ่อกไกโด DMK – CTS XW146  04.00-12.15 สนามบนินวิชโิตะเสะ – โนโบรเิบทส ึ
– จโิกคุดาน ิ– ทะเลสาบโทยะ – ออนเซ็น โทยะ/โนโบรเิบ็ทส ึ อาหาร เย็น 

3  โอตารุ -  คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครือ่งแกว้โอตารุ – ซปัโปโร - โรงงาน
ช็อกโกแลตอชิยิะ - รา้น Duty Free – มติซุยเอา้ทเ์ลท - ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ       
 อาหาร เชา้, เทีย่ง,เย็น (บุฟเฟ่ตข์าปู+ชาบูหมู) 

4 ตลาดปลาโจไก – ลานสโนวโ์มบลิ – คโิรโระสกรีสีอรท์ – ซปัโปโร  
 อาหาร เชา้     

5 ซปัโปโร – ท าเนยีบรฐับาลเกา่ - ถา่ยรูปหอนาฬกิา – สวนโอโดรสินามบนิชโิตะเสะ -  

ทา่อากาศยานดอนเมอืง CTS – DMK XW145  14.55-20.35 
อาหาร เชา้   

 

วนัทีห่นึง่    กรุงเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

23.50น. พรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานดอนเมอืง  ขาออกชัน้ 3เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) เจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋า 
 

 

วนัทีส่อง    ทา่อากาศยานดอนเมอืง - สนามบนินวิชโิตะเสะ – โนโบรเิบทส ึ – จโิกคุดาน ิ – ทะเลสาบโทยะ -  

                      ออนเซ็น โทยะ/โนโบรเิบ็ทส ึ   อาหาร เย็น 

 
04.00น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินนวิชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน Nok Scoot (XW) เที่ยวบินที่ 

XW146 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้ ) 
12.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไก

โด (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพอ่ืความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋า
เรียบรอ้ยและท าภารกิจส่วนตัว น าท่านขึ้นรถโคช้ปรับอากาศเดินทางสู่ 
เมอืงโนโบรเิบทส ึ(Noboribetsu) เมืองตากอากาศที่มีชือ่เสยีงแห่งหนึง่
ของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาติที่งดงามไม่ว่า   จะเป็น
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ตน้ไม ,้ทะเลสาบ,หนองบึ  งและแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย จากนั้นน าท่านชมหุบเขานรกจโิกคุดาน ิ
(Jigokudani) เกดิจากภูเขาไฟซึง่ยังไม่ดับจงึก่อใหเ้กดิน ้าพุรอ้นและบ่อโคลนเดือดอั  นเป็นปรากฏก  ารณ์ทาง
ธรรมชาตทิีย่ังคงอยู่ชั่วกัลป์ น ้ารอ้นในล าธารของหุบเขาแห่งน้ีมแีร่ธาตุก ามะถันซึง่  เป็นแหล่งตน้น ้าของย่านบ่อน ้า
รอ้นโนโบรเิบทส ึมองเห็นควันจากน ้าพุรอ้นพุ่งขึน้มาตลอดเวลา ใหท้่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟ ในอุทยานแห่งชาติชกิตส-ึโทยะ บนเกาะฮกไกโด 
ประเทศญี่ปุ่ น ทะเลสาบมลัีกษณะคลา้ยไข่ดาว เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเสน้รอบวงยาวประมาณ 40 
กโิลเมตร ตรงกลางทะเลสาบมีเกาะตัง้อยู่คือเกาะนากาโน ทะเลสาบแห่งน้ีมีความพเิศษตรงที่น ้าจะไม่แข็งตัว

ในชว่งฤดูหนาว ในหนา้รอ้น อากาศก็เย็นสบาย เหมาะส าหรับเดนิเล่น ป่ันจักรยาน หรอืล่องเรอืชมทวิทัศน์ อสิระ
ใหท้่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม  ออนเซ็น โทยะ/โนโบรเิบ็ทส ึ

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่)  

หลังทานอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความ
เมือ่ยลา้และจะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 
ทีพ่กั: TOYAKO MANSEIKAKU HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดนิทาง)   

 
วนัทีส่าม    โอตารุ -  คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครือ่งแกว้โอตารุ – ซปัโปโร -  
                 โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ – Duty Free – มติซุยเอา้ทเ์ลท – ชอ้ปทานุกโิคจ ิ
                อาหาร เชา้,กลางวนั,เย็น (บุฟเฟ่ตข์าปู+ชาบูหมู) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่2) 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตา

รุ เมืองท่าเจริญรุ่ง เรืองใน
ฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในช่วง
ปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 

เมืองท่าเล็กๆที่มีบรรยากาศ
สุดแสนโรแมนติก ซึ่งมีรา้น
ขายของอยู่ตลอดสองขา้งทาง 

ด ้ว ย บ ร ร ย า ก าศ โ ดย รอบ 
รวมถงึการตกแต่งของบา้นเรอืนนัน้สว่นใหญ่ ได ้
ถูกออกแบบเป็นตะวันตกเน่ืองจากในอดตี เมอืง

โอตารุไดร้ับอิทธิพลมาจาก การท าการคา้
ระหว่างประเทศญี่ปุ่ นเองและประเทศในแถบ
ยุโรปหลายประเทศ น าท่านเที่ยวชม คลอง

สายวฒันธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรม
อันมี เส น่ห์ชวนใหค้ น้หา  ด ว้ยควา  มเ ป็น
เอกลักษณ์แห่งวถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่ังคงความ

เป็นญี่ปุ่ นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสรา้งเพื่อใหเ้รือเล็ก
ล าเลียงสนิคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดังที่อยู่ตามรมิ
คลอง เมื่อวิทยาการเจริญกา้วหนา้เรือใหญ่จึงเปลี่ยนไป

เขา้ท่าที่ใหญ่และขนส่งเขา้โกดัง ไดง้่ายขึ้น ตึกเก่าเก็บ
สนิคา้รมิคลองเหล่าน้ี จงึถูกดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตล์
ต่างๆ และพพิธิภัณฑ ์น าท่านเที่ยวชม ชมเครือ่งแกว้โอ

ตารุ แหล่งท าเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงาม
ของแกว้หลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่องแกว้ชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแกว้
หลากหลายใหท้่านชืน่ชม และเลือกซือ้ได ้ เมืองน้ีมีชือ่เสยีงในดา้นการท าเครื่องแกว้ต่างๆ จากนั้นน าท่านชม 
พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้่านไดท้่องไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรีและบทกวทีี่

แสนอ่อนหวานชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตร ี(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะท าให ้
ท่านผ่อนคลายอย่างดเียีย่ม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 
แบบ รวมถงึท่านยังสามารถเลอืกท ากล่องดนตรแีบบทีท่่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลอืกกล่องใส ่ตุ๊กตาเซรา

มกิและเพลงมาประกอบกัน มีบรกิารน าเพลงกล่องดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่
ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้่านไดส้ัมผัสและชืน่ชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ใหท้่านไดท้ ากล่องดนตรี
น่ารักๆในแบบทีท่่านชืน่ชอบดว้ยตัวท่านเอง  
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่) 

บา่ย น าท่านเดนิทางเขา้สู่ เมอืงซปัโปโร 
(Sapporo) เมืองหลวงของภูมภิาคฮ
อก ไ ก โ ด  น า ท่ า น ไ ป  โรงงาน

ช็อกโกแลตอชิยิะ (ค่าทัวร์ไม่รวม
การเขา้ชมการผลิตดา้นใน อิสระ
ถ่ายรูปและซือ้ของที่ระลกึดา้นหนา้) 

แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียง
ของญี่ปุ่ น ตัวอาคารของโรงงานถูก สรา้งขึน้ในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวน
ดอกไม ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านไปดวิตีฟ้ร ีใหท้่านเลอืกซือ้ของฝากราคาถูก 

อาทเิชน่ เครือ่งส าอางค ์เครือ่งไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากน า้มนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิ หรอืวติามนิบ ารุงร่างกาย
อย่าง Natto สารสกัดจากถั่ว หรือน ้ามันตับปลาฉลามเป็นตน้ จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ มติซุยเอาทเ์ล็ท Mitsui 
Outlet ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายแบรนด์ดังระดับโลก และแบรนด์ญี่ปุ่ น อาทิ MK 

MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ 
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดูเครื่องประดับ และนาฬกิาหรูอย่าง TAG 
HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, 

SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินคา้ส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และ
สนิคา้อืน่ๆอกีมากมายในราคาลด 30-80% ซึง่ภายในยังมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ ส าหรับใหท้่านไดน่ั้งผ่อนคลายอกี
ดว้ย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที4่) เมนูบุฟเฟ่ตข์าปู+ชาบูหมู  

 หลงัอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 
 ท่านสามารถอสิระ ชอ้ปป้ิงย่านทานุกโิกจ ิ เป็น

ย่านที่คกึคักมีชวีติชวีติโดยเฉพาะในเวลาค ่าคนืที่

บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึต่าง ๆ  เปิดไฟสลับสี

แขง่ขันประชันสนิคา้กันรอบๆ บรเิวณน้ีมรีา้นอาหาร 
ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรี ทั ้ง

ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,000 
รา้น ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซ่อนอยู่ในตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แต่ก็มีพนักงานออกมาเรียกแขกเสนอเมนู
และบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็มไปหมด บรเิวณใกลกั้นท่านสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงย่านซซูกูโินะได ้ 

พกั: The B Sapporo Susukino /Red Planet Sapporo Susukino Southหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดนิทาง)   
 

วนัทีส่ ี ่        ตลาดปลาโจไก – ลานสโนวโ์มบลิ– คโิรโระสกรีสีอรท์                     

                  อาหารเชา้ 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่5) 

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในซัป
โปโร เป็นตลาดที่คึกคักและมากมายไปดว้ยของฝากของดีของซัป  โปโรและ
ผลติภัณฑจ์ากทั่วฮอกไกโด ท่านสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ที่รา้น 

ราคาไม่แพง ทีส่ั่งตรงมาจากทีต่่างๆของออกไกโดและท่านสามารถซือ้อาหารทะเล
และของฝากต่างๆไดท้ี่น่ี จากนั้นน าท่านเดินทางไป ลานสโนวโ์มบลิ WATTS 
SNOW WORLD ใหท้่านสัมผัสประสบการณ์พเิศษขบัสโนวโ์มบลิ Snowmoblie 

ซึง่เป็นหนึง่กจิกรรมทีส่นุกสนานและไม่ควรพลาดเมือ่มาถงึฮอกไกโด ท่านสามารถ
สนุกสนานไปกับการขับรถบนหมิะ
ดว้ยรถสโนว์โมบลิซึง่สามารถเล่น
ได เ้ฉพาะประ เทศที่มีหิม ะ ตก

เท่านัน้ การเล่นสโนวโ์มบลินัน้ขับขี่
ไม่ยากเพียงแค่ใชคั้นเร่งและเบรค
ก็สามารถบัง คับตัวรถไดอ้ย่าง

ง่ายดาย ส าหรับวิธีเล่นจะมีครูฝึก
ของลานขับสอนวิธีให ้จากนั้น
อสิระใหท้่านสนุกสนานตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถเลือกถ่ายรูป ชมววิ และสนุกสนานกับ



     

ทวัร์ญ่ีปุ่ น HOKKAIDO COOL COOL ฮอกไกโด ซัปโปโร โทยะ โอตารุ 5D3N(XW) 

หมิะ หรือกจิกรรมอื่นๆทีล่านไดเ้ช่น เล่นBanana Boat (หมายเหตุ:ค่าทัวรไ์ม่รวมค่ากจิกรรมต่างๆและไม่รวมค่า

snowmobile ท่านละประมาณ 10,000 - 15000 เยน ท่านที่มีความประสงคเ์ล่นกจิกรรมแจง้กับไกดห์นา้งาน) 
กรณีหมิะทับถมไม่เพยีงพอ หรือลานขับยังไม่เปิดหรอืปิด หรือมีปรับเสน้ทางท่องเที่ยวทางบรษัิทขอปรับเปลีย่น
ไปลานขับอื่นๆที่อยู่ในเสน้ทางแทน หรือไปเที่ยวโนโบรเิบทส ึหุบเขาจิโกคุดานิแทน ปรับเปลี่ยนตามความ

เหมาะสม) 
บา่ย น าท่านเดนิทางไปสัมผัสกับ ลานสกรีสีอรท์ KIRORO SKI RESORT ตัง้อยู่ท่ามกลางขุนเขาที่ปกคลุมดว้ย

หมิะแสนนุ่ม ใหท้่านสนุกสนานกับกจิกรรมกลางแจง้ ณ ลานสกี เพลดิเพลนิกับกจิกรรมสกทีี่หลากหลา  ย เช่น 
สก,ี สโนวบ์อรด์,กระดานเลือ่นหมิะ ฯลฯ (หมายเหตุ: ค่าทัวรไ์ม่รวมค่ากจิกรรมต่างๆไม่รวมค่าอุปกรณ์และไม่รวม
ค่ากระเชา้กอนโดล่า) หรือ
ท่านจะเลือกชอ้ปป้ิงที่โซน

พลาซา่คโิรโระ รสีอรท์ทีถู่ก
เลือกเป็นโลเคชั่นหลักใน
ภาพยนต์เรื่อง “แฟนเดย ์

แฟนกนัแค่วนัเดยีว”เรื่อง
แรกของค่ายจดีเีอช ไดเ้ปิด
มุมสวยทั่วสกรีสีอรท์ใชเ้ป็น

สถานที่ถ่ายท าใน location 
ต่างๆ เชน่  ระฆงัแหง่ความรกั (Love Bell)  ตัง้อยู่บนยอดเขาอะซาร ิ (Asari Peak) ของคโิรโระ รสีอรท์ ระฆัง
น้ีมีต านานของความรั  กอันศักดิ์สทิธิ์ นักท่องเที่ยวมักจะมาสั่นระฆัง แลว้อธิษฐานขอพรใหค้วามรักสมหวัง
ตลอดไป การเดนิทางขึน้ไปยัง ระฆงัแห่งความรกั ตอ้งน่ังกระเชา้กอนโดล่า

ขึน้สูย่อดเขาโดยระหว่างทางจะเห็นตน้ไมแ้ละววิหุบเขากวา้งใหญ่ และเมือ่ขึน้
ไปถึงก็จะพบความสวยงามปรากฏตรงหนา้ พรอ้ม  ระฆงัแห่งความรกั ตัง้
ตระหง่านอยู่ นอกจากจะเป็นจุดใหคู่้รักมา  ตีระฆังขอพรเรื่องความรักแลว้ ยัง
เป็นจุดถ่ายรูปทีส่วยงามมากทีส่ดุแห่งหนึง่ดว้ย ลานสก ีส าหรับนักสกมีอือาชพี
และสมัครเล่น สามารถเพลดิเพลนิกับการเล่นสกีและสโนว์บอร์ด สมาชกิตัว
นอ้ยก็สามารถเล่นสนุกไดเ้พราะม ีAnnie Kids Ski Academy โรงเรยีนสอนสกี

ส าหรับเด็ก นอกจากน้ียังมีกจิกรรมแสนสนุกในลานหมิะขนาดใหญ่  Snow Parkและสุดทา้ย คโิรโระ รสีอรท์ 
มารเ์ก็ตแหล่งรวมขนมอร่อยเเละสนิคา้ที่ขึน้ชือ่ของฮอกไกโดไวค้รบซึง่ท่านสามารถชอ้ปป้ิงกลับไปเป็นของฝาก
ได ้หมายเหตุ:กจิกรรมเล่นสกแีละกระเชา้กอนโดล่าขึน้อยู่กับปรมิาณการทับถมของหมิะและสภาพอากาศ 

 อาหารกลางวันและเย็นอสิระตามอัธยาศัย 

พกั: The B Sapporo Susukino /Red Planet Sapporo Susukino Southหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดนิทาง)   
 

วนัทีห่า้    ซปัโปโร – ท าเนยีบรฐับาลเกา่ – ถา่ยรูปหอนาฬกิา – สวนโอโดร ิ– สนามบนิชโิตเสะ –  
             ทา่อากาศยานดอนเมอืง                    อาหารเชา้ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่6) 
น าท่านเดินทางสู่ ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด  หรือ อะคะเร็งงะ
(Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่ นแปลว่า อฐิสแีดง ก่อสรา้งเมื่อปีค.ศ.1888เป็น

อาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมรกิาโดยถอดแบบมาจากอาคา  รท าเนียบ
รัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส ์ประเทศสหรัฐอเมรกิา สรา้งจากอฐิจ านวน
กว่า 2.5 ลา้นกอ้น ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยและน า
ท่านถ่ายรูปหอนาฬิกาซปัโปโร เป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่สวยงาม

ลอ้มรอบดว้ยอาคารทันสมัยในเมือง สรา้งขึ้  นในปี 1878 เพื่อใชเ้ป็น
สถานที่ฝึกซอ้มของวทิยาลัยเกษตรกรรมซัปโปโรในอดีต หอนาฬกิาถูก
สรา้งขึน้โดย American E. Howard & Co.และตัง้แต่นั้นมานาฬกิาเรอืนน้ี

ก็ไดต้ีดังต่อเน่ืองทุกชั่วโมงเป็นเวลานานกว่า 100 ปี จากนั้นน าท่านชม
สวนโอโดร ิสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีเหล่าพันธุ์ไมแ้ละแปลงดอกไม ้
แต่งแตม้สสีันตลอดทุก ฤดูกาลเป็นทีพ่ักผ่อนหย่อนใจของชาวเมอืงซัปโป

โร ในฤดูใบไมผ้ลมิเีทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอ้นมีเทศกาล YOSAKOI โซ
รันและเบียร์การ์เดน้ ฤดูใบไมร้่วงมีเทศกาลออทั่มเฟสซึง่รวบรวมเอา
อาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดูหนาวมเีทศกาลหมิะซึง่พัฒนามาเป็น
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เทศกาลระดับโลกไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพือ่เช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั 

อาหารกลางวันอสิระ 
14.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสายการ Nok Scoot (XW)  

เทีย่วบนิที ่XW145 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่ง) 

20.35 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

 หมายเหตุ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า โดยทางผู ้จดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร

ของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราค่าบรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เท่ากบั 30 บาท 

กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสูงขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่าน ัน้ ค่าทวัรท์ีจ่่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่าย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก

ท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่น) ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  

 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นล่วงหนา้ 
- หรอืสง่จอยน์ทัวรกั์บบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ (ต๋ัวภายในประเทศแนะน าใหจ้องสายการบนิ NokAir เพื่อความสะดวกในการแกไ้ข
กรณีไฟลท์ต่างประเทศมเีปลีย่นแปลง) 
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิค่าจองทัวรท์่านละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนั้นทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เน่ืองจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคืนเงนิ ไดทุ้ก
กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 

1.  ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 
การซือ้ทีน่ั่งอัพเกรดเพิม่เป็นการซือ้บรกิารเสรมิ กรณีทีน่ั่งทีต่อ้งการอัพเกรดเต็ม หรอืโควตา้การอัพเกรดทีน่ั่งของต๋ัวซรียีท์ัวร์
เต็มท่านไม่สามารถยกเลกิการจองทัวรไ์ด ้
◼ ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช าระค่าทีน่ั่งไดดั้งน้ี 

- ทีน่ ัง่ช ัน้ Scoot Plus ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทางอย่างช้า

14วนั  ที่น่ัง ScootPlus (แถว 11-14 ) เป็นที่น่ังแถวหุม้หนังเต็มเบาะทีใ่หพ้ื้นที่วางขาถงึ 38 นิ้ว (96.5 ซม.) และความกวา้ง 
17-21.7 นิว้ (42.16 – 55.1 ซม.) พนักพงิเอนหลังขนาด 8 นิว้ (20.3 ซม.) เพิม่พืน้ทีพ่ักเทา้และทีเ่ทา้แขนทีพ่ับ (ฟร!ี อาหาร
และเครือ่งดืม่/สัมภาระเชคอนิที ่30 กก.) 

 
- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงือ่นไข ดงันี ้

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิว้ 2,000 บาท 
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โซนเงยีบ 22-25 Super มากกว่า 35 นิว้ 1,500 บาท 

โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิว้ 1,700 บาท 

โซนหนา้ 32-34 Super มากกว่า 35 นิว้ 1,200 บาท 

โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิว้ 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไม่อนุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายุเกนิ 65 ปีและผูพ้กิารน่ัง 

-โซนเงยีบไม่อนุญาตใหเ้ด็กน่ัง  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
2. ค่าที่พักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการหรือระดับเทียบเท่า  กรณีหอ้งพักคู่/พักสามท่านเต็มอาจมี

ปรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ท่านต่อหอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกันได ้
3. ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร์ขา้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ

ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุม้ครองการสูญเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 

บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 
◼ ซือ้น ้าหนักสัมภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot (XW) (แจง้อย่างชา้กอ่นเดนิทาง 10 วัน) มค่ีาใชจ้่ายดังน้ี (ราคาตอ่เทีย่ว) 

+5 กก.400 บาท/+10กก.700 บาท/+15กก. 1,000 บาท/+20กก.1,300 บาท/+30กก.2,350 บาท 

หมายเหตุ: สายการบนิไม่จ ากัดจ านวนชิน้ในการโหลด แต่กฎหมายการบนิทั่วโลกให1้ใบ น ้าหนักสงูสดุได ้32กก./ชิน้ 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ

เพิม่ได ้
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. ค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่ค่าอาหารเครือ่งดืม่ค่าซักรดี ค่าโทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ 

5. ค่าทปิยกกระเป๋าทุกโรงแรม  
6. ค่าทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทรปิหรอืเงนิไทย 1,300 บาท ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่
น า้ใจจากทา่น 

รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหกั้บคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
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จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 15 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 

    เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันในวันท าทัวรเ์ต็มวัน ตามโปรแกรมการเดนิทางรวมจ านวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-11 ชั่วโมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 19.00 น.ในวันนั้น มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที่ยว 
ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เท่านัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ประกัน



     

ทวัร์ญ่ีปุ่ น HOKKAIDO COOL COOL ฮอกไกโด ซัปโปโร โทยะ โอตารุ 5D3N(XW) 

สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 

17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ  ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 


