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 Hokkaido So Good  
ทวัรฮ์อกไกโด ซปัโปโร โอตาร ุบเิอะ คโิรโระ 6วนั4คนื 

พกัอาซาฮคิาวะ1คนื คโิรโระสกรีสีอรท์ 1 คนื ซปัโปโร 2 คนื 

ทานเมนูบฟุเฟ่ตข์าปูยกัษ+์ชาบหูมไูมอ่ ัน้!!!   
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

28 มนีาคม –2 เมษายน 63 27,888  

 

 

 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

9,500 30  

30 มนีาคม -4 เมษายน 63 29,888 9,500 30  

4-9 เมษายน 63 31,888 9,500 30  

6-11 เมษายน 63 29,888 9,500 30  

11-16 เมษายน 63 37,888 9,500 30  

13-18 เมษายน 63 32,888 9,500 30  

18-23 เมษายน 63 29,888 9,500 30  

20-25 เมษายน 63 29,888 9,500 30  
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หมายเหต:ุ โปรแกรมหรอืทีพ่กัอาจมกีารสลบัวนัไดแ้ตท่า่นจะไดท้อ่งเทีย่วครบตามโปรแกรม 

ไฟลท์บนิ 

Departure: DMK-CTS XW146 04.00-12.15 

Return:       CTS-DMK XW145 14.55-20.35 

หมายเหต:ุ ราคาทวัรไ์ม่รวมอาหารบนเครือ่ง กรณีทา่นตอ้งการ (สัง่ซือ่บนเครือ่งเทา่นัน้) / อัพทีน่ั่งรายละเอยีดทา้ยรายการทวัร ์

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืงเคานเ์ตอรส์ายการบนิ NokScoot (XW) 
 

2  ออกเดนิทางสูฮ่อกไกโด DMK – CTS XW146  04.00-12.15 สนามบนินวิชโิตะเสะ - หมูบ่า้นเทพนยิาย นงิ
เก ิล้เทอเรส - อาซาฮคิาวา่ - หมูบ่า้นราเมง - หา้งAeon Mall     

3 พพิธิภณัฑโ์อะโตโกยามา่ สาเก – บเิอะ – บอ่น า้สฟ้ีา - ผา่นชม Patchwork Road - รา้นดวิตีฟ้ร ี–  

คโิรโระ สกรีสีอรท์    อาหาร เชา้, เทีย่ง,เย็น  

4 
 

โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครือ่งแกว้โอตาร ุ– คาเฟ่คติตี ้– ซปัโปโร - ชอ้ปป้ิง

โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ – เนนิพระพทุธเจา้ - มติซุยเอาทเ์ล็ตพารค์ 
 อาหาร เชา้, เทีย่ง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมไูมอ่ ัน้)     

5  ตลาดปลาโจไก (มรีถ ไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอือสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืซือ้บสัเสรมิ Option 

Tour       อาหาร เชา้  

6 ซปัโปโร – ท าเนยีบรฐับาลเกา่ - ถา่ยรปูหอนาฬกิา – สวนโอโดร ิ– สนามบนิชโิตะเสะ -  
ทา่อากาศยานดอนเมอืง CTS - DMK XW145 14.55-20.35 อาหาร เชา้  

 

 

วนัทีห่น ึง่    กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

23.50น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัน้ 3เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) เจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋า 

 

วนัทีส่อง    สนามบนินวิชโิตะเสะ - หมูบ่า้นเทพนยิาย นงิเก ิล้เทอเรส - อาซาฮคิาวา่ – หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ –  

                 หา้ง Aeon Mall     

 

04.00น. น าท่านเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ Nok Scoot (XW) เทีย่วบนิที ่XW146 

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้) 

 

12.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมงกรุณา

ปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ส าคญั!!! 

ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั

และปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตวัแลว้ข ึน้รถโคช้ปรับอากาศ 

บา่ย น าทา่นชม หมูบ่า้นเทพนยิาย นงิเก ิล้เทอเรส Ningle Terrace อยู่ทีฟู่ราโน่ furano ตัง้อยู่ในภายในบรเิวณโรงแรม 

New Furano Prince สรา้งเหมอืนเป็นหมู่บา้นเล็กๆ เต็มไปดว้ยกระทอ่มไมน่้ารัก สวยงามที่สรา้งมาจากวัสดุธรรมชาติ

ทัง้หมด สรา้งเป็นกระทอ่มแสนน่ารักกลางป่าดัง่ดนิแดนเทพนยิายพรอ้มจ าหน่ายของทีร่ะลกึเป็นงานไม ้งานแฮนดเ์มค

ต่างๆ ประดับตกแต่งไฟที่สวยงามท่ามกลางป่าและหมิะขาวฟูทีส่วยงามในฤดูหนาว อสิระใหท้่านบันทกึภาพตาม

อัธยาศยั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่อาซาฮคิาวา่ (Asahikawa) อยู่ในจังหวัดคามกิาวะ เป็นเมืองใหญ่รองจาก

ซัปโปโรตัง้อยู่ตรงกลางของเกาะฮอกไกโด ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาไดเซ็ตสซึันและแม่น ้านอ้ยใหญ่ ท่านเดนิทางสู ่

หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ (Asahikawa Ramen Village) ถอืก าเนดิข ึน้ในปี 1996 โดยการรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดัง

ของเมอืงอาซาฮคิาว่ามาอยู่รวมกนัเป็นอาคารหลงัคาเดยีว มีรา้นราเมง 8 รา้น  เปรียบเสมือนหมู่บา้นราเมนทีร่วบรวม
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รา้นดงัๆไวใ้นทีเ่ดยีว และยังมหีอ้งเล็กๆทีจ่ัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาของหมู่บา้นแห่งนี้ดว้ย หากท่านใดอยากลิม้ลอง

สามารถอสิระเลอืกทานไดต้ามอัธยาศยั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น จากโรงแรมท่านสามารถเดนิไป หา้ง Aeon Mall อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้และอสิระรับประทานอาหารเย็นตาม

อัธยาศยั  

ทีพ่กั: Asahikawa Smile Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)  

 

วนัทีส่าม    พพิธิภณัฑโ์อะโตโกยามา่ สาเก – บเิอะ – บอ่น า้สฟ้ีา – ผา่นชม Patchwork Road – รา้นดวิตีฟ้ร ี–  

                 คโิรโระ สกรีสีอรท์   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑโ์อะโตโกยามา่ สาเก เป็นพพิธิภณัฑแ์นะน าถงึประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของการบ่ม

สาเกในเมอืงอาซาฮคิาวะ ภายในพพิธิภณัฑม์กีารจัดแสดงหอ้งส าหรับอุปกรณ์ผลติสาเกโบราณ หอ้งอา้งองิสมัยEdo

และมุมการจัดแสดงตา่งๆ นอกจากนี้ยังมกีารจ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึอกีดว้ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบเิอะ เมืองเล็กๆ ที่

ตัง้อย่บูรเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด ทีไ่ดช้ือ่ว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills” เมืองเล็กๆ

ทีม่ีความสวยงามที่ตัง้อยู่บน  เนินเขา จากนัน้น าท่านไปชม บ่อน า้สฟ้ีา Blue Pond หรอืสระสฟ้ีา เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาตทิี่เพิ่งเร ิม่มีชื่อเสียงไดไ้ม่นานของฮอกไกโด ตัง้อยู่ใจกลางเมืองบิเอะ ชื่อเสยีงที่ท าให ้

นักทอ่งเทีย่วหลายคนสนใจมาเทีย่วชมนัน้ เป็นเพราะน ้าสฟ้ีาทีส่ดใสเกนิกว่าบ่อน ้าตามธรรมชาตทิั่วไป และตอไมส้งู

จ านวนมากทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาทีแ่สนพเิศษของน ้าในบอ่สระสฟ้ีานี้เกดิข ึน้ดว้ยความบงัเอญิหลงัการสรา้ง

เขือ่นเพือ่ป้องกนัการเกดิโคลนถลม่จากภเูขาไฟบรเิวณใกลเ้คยีงทีไ่ดร้ะเบดิไปแลว้ครัง้หนึ่ง น ้าสว่นทีถู่กกัน้ออกจาก

เขือ่นกกัเก็บรวมกนัจนเกดิเป็น Blue Pond ในทกุวันนี้ โดยปัจจุบันยังไม่อาจอธบิายถงึทีม่  าของสฟ้ีาของน ้าไดแ้น่ชดั 

แต่จากการตรวจสอบพบแร่ธาตุอลูมเินียมไฮดรอกไซดใ์นน ้าซ ึง่สะทอ้นใหเ้ห็นความยาวคลืน่ทีส่ัน้กว่าของแสงสฟ้ีา

เชน่เดยีวกบัชัน้บรรยากาศโลก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที2่) 

บา่ย บเิอะ เสน้ทางผ่านทางตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมือง ท่านสามารถชม Patchwork Road เป็นเสน้ทางชมทุ่งนา 

เนนิเขาสทีองอร่ามสลบักบัสเีขยีงและน ่าตาล มคีวามสวยงามราวกับผา้หลายผืนมาตัดปะวางต่อกันเป็นระยะทางยาว 

จะสวยเป็นพเิศษในชว่งฤดรูอ้น จุดชมววิระหว่างทางทีน่่าสนใจ คอื ตน้เคน และแมรี่ (Ken & Mary Tree) ทวิทัศน์ที่

ใชใ้นภาพยนตรโ์ฆษณา “สไกไลน์” ของบรษัิทนสิสนัมอเตอร ์ฉายในยุคทศวรรษ 1970 ท าใหผู้ค้นต่างแวะเวียนมา

ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ ตน้เซเว่นสตารส์ (Seven Stars Tree) ชือ่สดุคูลแบบนี้ไดม้าเพราะตน้ไมน้ี้ถูกใชเ้ป็นภาพบนซอง
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บุหรี่ยี่หอ้ SEVEN STARS ในปี ค.ศ. 1976 ววิของตน้โอ๊คยักษ์ทีต่ัง้อยู่บนเนนิอย่างสง่างาม ตน้พ่อแม่ลูก (Parents 

and Child Tree) เป็นตน้ไมแ้ละเนนิเขาทีโ่ดง่ดงัจากภาพยนตรโ์ฆษณาหลายชิน้  สองขา้งทางเต็มไปดว้ยทุ่งขา้วบาร์

เลย่สเีหลอืงทองตดัสลบั  กบัไร่ขา้วโพดและมันฝรั่งสเีขยีวสด เป็นสถานทีท่ีส่วยงามเหมาะกบัการถา่ยรูปและบันทกึไว ้

นความทรงจ า น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นดวิตีฟ้ร ีใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากราคาถูก อาทเิชน่ เครื่องส าอาง เครื่องไฟฟ้า 

ผลติภัณฑจ์ากน ้ามันมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิ ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF 5GF และ6GF หรือวติามนิบ ารุงร่างกายอย่าง 

Natto สารสกดัจากถัว่ หรอืน ้ามันตบัปลาฉลาม ยาของดร.โนงุจ ิเป็นตน้ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Kiroro 

Ski Resort 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที3่) 

หลงัทานอาหารใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการ แชอ่อนเซ็น เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้และจะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม

และยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย  

พกั: Kiroro Ski Resort หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5วันกอ่นวันเดนิทาง)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่        โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครือ่งแกว้โอตาร ุ– คาเฟ่คติตี ้– ซปัโปโร –  
                  ชอ้ปป้ิงโรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ – เนนิพระพทุธเจา้ - มติซุยเอาทเ์ล็ตพารค์                   

                  อาหารเชา้,กลางวนั,เย็น (บุฟเฟ่ตข์าป+ูชาบูหมไูมอ่ ัน้) 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ Otaru เมืองท่าเจรญิรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมือง

คา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20 เมืองท่าเล็กๆทีม่ีบรรยากาศสดุแสนโรแมน

ตกิ ซึง่มีรา้นขายของอยู่ตลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการ

ตกแตง่ของบา้นเรอืนนัน้สว่นใหญ่ ไดถ้กูออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดตี เมือง

โอตารุไดร้ับอทิธพิลมาจาก การท าการคา้ระหว่างประเทศญี่ปุ่ นเองและประเทศใน

แถบยุโรปหลายประเทศ น าท่านเที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสาย

วัฒนธรรมอันมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยความเป็นเอกลกัษณ์แห่งวถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองที่

ยังคงความเป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ คลองโอตารุสรา้งเพื่อใหเ้รือเล็กล าเลยีงสนิคา้จาก

ทา่เรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดงัทีอ่ยู่ตามรมิคลอง เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรือใหญ่จงึ

เปลี่ยนไปเขา้ท่าที่ใหญ่และขนส่งเขา้โกดัง ไดง่้ายขึน้ ตกึเก่าเก็บสนิคา้รมิคลอง

เหลา่นี้ จงึถกูดดัแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์า่งๆ และพพิธิภณัฑ ์น าทา่นเทีย่วชม เครือ่งแกว้โอตารุ แหล่งท าเครื่อง

แกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนัดงัอยู่ในโลกของจนิตนาการ แหล่งเครื่องแกว้ชือ่ดังของโอ

ตารุ และยังมีเครื่องแกว้หลากหลายใหท้่านชืน่ชม และเลือกซือ้ได ้เมืองนี้มีชือ่เสยีงในดา้นการท าเครื่องแกว้ต่างๆ 

จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้า่นไดท้อ่งไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรี

และบทกวทีีแ่สนอ่อนหวานชวนใหน่้าหลงใหลดว้ยกลอ่งดนตร ี(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะ

ท าใหท้่านผ่อนคลายอย่างดเียี่ยม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่ า 

3,000 แบบ รวมถงึทา่นยังสามารถเลอืกท ากลอ่งดนตรีแบบทีท่่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลอืกกล่องใส ่ตุ๊กตา

เซรามกิและเพลงมาประกอบกนั มบีรกิารน าเพลงกลอ่งดนตรทีัง้เพลงญี่ปุ่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่

ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภณัฑ ์ใหท้า่นไดส้มัผัสและชืน่ชมกลอ่งดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้่านไดท้ ากล่องดนตรีน่ารักๆ

ในแบบทีท่่านชืน่ชอบดว้ยตัวท่านเอง ท่านสามารถเดนิชม Hello Kitty Cafe คาเฟ่คติตี ้ใหท้่านไดเ้ลอืกดูสนิคา้ 

ของทีร่ะลกึพรอ้มกบัถา่ยรูปตามอัธยาศยั 

 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น HOKKAIDO SO GOOD 6D4N (XW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที5่) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ซปัโปโร ศูนยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางน าท่านเดนิทางจากนัน้น าท่านไป

โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (ค่าทัวรไ์ม่รวมการเขา้ชมการผลติดา้นใน อสิระถ่ายรูปและซือ้ของทีร่ะลกึดา้นหนา้) 

แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ชีือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตวัอาคารของโรงงานถูกสรา้งขึน้ใน

สไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อเป็นของฝากตาม

อัธยาศยั จากนัน้น าทา่นไป เนนิเขาแหง่พระพุทธเจา้ The Hill of the Buddha 

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของซัปโปโรอยู่ภายในพื้นที่ของสุสาน 

Makomanai Takino Cemetery ทีเ่ปิดใหเ้ชา้ชมเมื่อปลายปี 2015 มีความโดด

เดน่เนื่องจากเป็นองคพ์ระพุทธรูปขนาด 13.5 เมตร หนัก 1,500 ตนั ครอบไวด้ว้ย

โดมทรงกลมใตด้นิ ลอ้มรอบไปดว้ยทุ่งลาเวนเดอร์นับแสนตน้ทีจ่ะเปลีย่นพื้นที่

ของเนนิเขาใหเ้ป็นสสีนัตา่งๆไปไม่ซ ้ากันตลอดปีตามชว่งฤดู โดยบรเิวณสถานที่

ดงักลา่วไดร้ับการออกแบบโดย Tadao Ando สถาปนกิชือ่ดังของญี่ปุ่ น โดยบรเิวณทางเขา้จะมี  สระน ้า และอุโมงค์

ความยาว 40 เมตร นอกจากนี้ยังมรีา้นกาแฟและรา้นอาหารเล็กๆ รวมทัง้รูปปั้นหนิจ าลองของโมอายแห่งเกาะอีสเตอร ์

และรูปปั้นหนิจ าลองของสโตนเฮนจใ์หไ้ดช้มและเก็บภาพสวยงามไดอ้ีกดว้ย คา่ทวัรไ์มร่วมคา่เขา้(ทางสถานทีเ่ก็บ

ค่าบรจิาคเพื่อใชท้ านุบ ารุงสถานที ่300 เยน (บรจิาคดว้ยตัวเองหนา้ทางเขา้) ไมร่วมคา่จุดชมววิมุมสูง500เยน 

หมายเหตุ:เนนิพระพุทธเจา้ กรณีการจราจรตดิขดั วนัหยุดเทศกาล หรือไม่เปิดให้เขา้ทางบรษิทัจะ

ปรบัเปลีย่นไปศาลเจา้ฮอกไกโดแทน จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่มติซุยเอาทเ์ล็ตพารค์ ใหท้่านเพลดิเพลนิกับ

การชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายแบรนดด์ังระดับโลก และแบรนดญ์ี่ปุ่ น อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 

CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, 

TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดูเครื่องประดับ และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEUER, AG  ETE, S.T.DUPONT, 

TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือ

เลอืกซือ้สนิคา้ส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสนิคา้อื่นๆอีกมากมายในราคาลด 30-

80% ซึง่ภายในยังมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ ส าหรับใหท้า่นไดน่ั้งผ่อนคลายอกีดว้ย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที6่) เมนบูฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมไูมอ่ ัน้ 

 หลังอาหารเย็นท่านสามารถอสิระไปชอ้ปป้ิงย่านทานุกโิกจ ิเป็นย่านทีค่กึคักมีชวีติชวีติโดยเฉพาะในเวลาค ่าคนืที่

บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่ง ๆ เปิดไฟสลบัสแีขง่ขนัประชนัสนิคา้กนัรอบๆ บรเิวณนี้มีรา้นอาหาร ภัตตาคาร สถาน

บันเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทัง้ไนทค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ รวมกนัมากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็

ซ่อนอยู่ในตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แต่ก็มีพนักงานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็มไป

หมด บรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงยา่นซูซูกโินะได ้ 

ทพีกั: Hotel Raffinato Sapporo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)  
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วนัทีห่า้       ตลาดปลาโจไก (มรีถ ไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอือสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืซือ้บสัเสรมิ Option Tour 
                  อาหารเชา้  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่7) 

อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัหรอืทา่นสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได ้(อาหารเทีย่งและเย็น

อสิระตามอธัยาศยั) 

หมายเหต:ุ มบีรกิารรถและไกดไ์ปตลาดปลาโจไก กรณีทา่นประสงคไ์ปตลาดปลา กรุณาแจง้กบัไกดใ์น

วนัแรกของการเดนิทางเนือ่งจากรถมทีีน่ ัง่กดัไมม่คีา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 

 

ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุในซัป

โปโร เป็นตลาดที่คกึคักและมากมายไปดว้ยของฝากของดขีอง

ซัป   โปโรและผลิตภัณฑ์จากทั่วฮอกไกโด ท่านสามารถ

รับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น ราคาไม่แพง ทีส่ัง่ตรงมา

จากที่ต่างๆของออกไกโดและท่านสามารถซือ้อาหารทะเลและ

ของฝากตา่งๆไดท้ีน่ี่ (อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั ใหท้า่น
เลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ)จนไดเ้วลาน าทา่นมาสง่ทีโ่รงแรมและหรอื JR ทาวนเ์วอร ์อสิระใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง หรือ

เดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ ตามอัธยาศยัอาท ิเชน่ 

ศาลเจา้ฮอกไกโด เป็นศาลเจา้ของศาสนานกิายชนิโตประจ าเกาะฮอกไกโด สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1869 นับตัง้แต่

กอ่สรา้งมาก็มอีายุมากกว่า 140 ปีแลว้และไดม้กีารอัญเชญิเทพมาประทบัทัง้หมด 4องค ์คนญีปุ่่ นมักมาขอพรกนัทีศ่าล

เจา้โดยเฉพาะในวันส าคญัๆ เชน่ วันปีใหม่ วันเกดิครบรอบอายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี ของเด็กๆชว่งซากุระบานบรเิวณศาลเจา้

ยังมีทัง้ตน้บ๊วย และตน้ซากุระ รวมกันอยู่มากมายเมื่อมาทีน่ี่จะสามารถเห็นความสวยงามของดอกไม ้ทัง้ 2 ชนดิได ้

อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรูปและเลอืกซือ้เครือ่งราง Omamori ไดต้ามอัธยาศยั  

อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตัง้อยู่ตดิกับสถานีเจอาร์ซัปโปโร เป็นทัง้

หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศนูยอ์าหาร มรีา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครื่องใชไ้ฟฟ้า

และอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ

เครือ่งส าอาง อาคาร JR TOWER มจีุดชมววิตัง้อยู่ทีช่ัน้ 38 เรยีกว่า T38 (Tower Three Eight) ทีร่ะดบั ความสงู 160 

เมตร จงึมองเห็นทวิทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค ่าคืนจะ

มองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมีแสงไฟ จากกลุ่มตกึ ย่านซูซูกโินะ สอ่งสว่างทีจุ่ดกลางเมืองตดิ ๆ 

กนัมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็ น ศนูยร์วมรา้นราเมน ซึง่มีอยู่ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพต้รอกราเมนใน

ย่าน ซซูกูโิน่ (ไม่รวมตัว๋ข ึน้จุดชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน) 

ย่านซูซูกโินะ ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซูซูกโินะ เมืองซัปโปโร 

โดยอยู่ถัดลง มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็ 

นย่านทีค่กึคกัและม ีชวีติชวีาทีส่ดุของซปัโปโร โดยเฉพาะในยามค า่คนืทีม่กีารเปิ 

ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีนั ต่างๆ บนตกึทีต่ัง้อยู่ในย่านแห่งนี้ นอกจากนัน้ยัง

เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรีต่างๆ ทัง้

ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 รา้น ตามตรอก

ซอกซอย จงึไม่แปลกทีนั่กทอ่งเทีย่วจะนยิมมา ณ สถานทีแ่ห่งนี้ 

ทานกุโิคจ ิเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิ งอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลงัคามุงบังแดดบังฝนและหมิะ มี ความยาว 7 บล็อกถนน มี

รา้นคา้ตัง้เรียงรายอยู่กว่า 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ 

Susukin เพือ่ไม่เป็ นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารกลางวันและอาหารค า่ตามอัธยาศยั 

 เลอืกซือ้บสัเสรมิ Option Tour (มบีสัและไกด)์ หมายเหตุ: รายการทัวรเ์สรมินี้เป็นการเสนอขายทัวร์

เสรมิวันฟรเีดยเ์บือ้งตน้ ทางบรษัิทและไกดไ์ม่สามารถบังคับซือ้ใดๆทัง้ส ิน้ ข ึน้อยู่กับความสมัครใจและความตอ้งการ

เดนิทางของลกูคา้แตล่ะทา่นเทา่นัน้ 

อตัราคา่บรกิาร /ทา่น 
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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 

ทพีกั: Hotel Raffinato Sapporo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)  

 

วนัทีห่ก        ซปัโปโร – ท าเนยีบรฐับาลเกา่ - ถา่ยรปูหอนาฬกิา – สวนโอโดร ิ– สนามบนิชโิตะเสะ –  

                   ทา่อากาศยานดอนเมอืง  อาหารเชา้  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่8) 

น าท่านเดนิทางสู่ ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ(Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่ นแปลว่า อฐิสแีดง 

ก่อสรา้งเมื่อปีค.ศ.1888เป็นอาคารในสไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิาโดยถอดแบบมาจากอาคา  รท าเนียบรัฐบาลแห่ง

รัฐแมสซาซเูซตส ์ประเทศสหรัฐอเมรกิา สรา้งจากอฐิจ านวนกว่า 2.5 ลา้นกอ้น ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทบัใจตาม

อัธยาศยัและน าท่านถา่ยรูปหอนาฬกิาซปัโปโร เป็นอาคารประวัตศิาสตรท์ีส่วยงามลอ้มรอบดว้ยอาคารทันสมัยใน

เมอืง สรา้งขึ ้ นในปี 1878 เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีฝึ่กซอ้มของวทิยาลยัเกษตรกรรมซปัโปโรในอดตี หอนาฬกิาถูกสรา้งข ึน้

โดย American E. Howard & Co.และตัง้แตนั่น้มานาฬกิาเรอืนนี้ก็ไดต้ดีงัตอ่เนื่องทกุชัว่โมงเป็นเวลานานกว่า 100 ปี 

จากนัน้น าท่านชมสวนโอโดร ิสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีม่ีเหล่าพันธุไ์มแ้ละแปลงดอกไมแ้ต่งแตม้สสีนัตลอดทุก 

ฤดูกาลเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองซัปโปโร ในฤดูใบไมผ้ลมิีเทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอ้นมีเทศกาล 

YOSAKOI โซรันและเบยีรก์ารเ์ดน้ ฤดใูบไมร้่วงมเีทศกาลออทัม่เฟสซึง่รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และใน

ฤดหูนาวมีเทศกาลหมิะซึง่พัฒนามาเป็นเทศกาลระดับโลกไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิต

เสะ เพือ่เช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั อาหารกลางวันอสิระ 

14.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ Nok Scoot (XW)  

เทีย่วบนิที ่XW145 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่ง) 

20.35 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 

 

   

 

 

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

 หมายเหตุ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว

ญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะ

เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบั

สงูขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ยช าระ
ขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ด้

รว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น) ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  

 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
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1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  

กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้

เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  

และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

  5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 

1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 

การซือ้ทีน่ั่งอัพเกรดเพิม่เป็นการซือ้บรกิารเสรมิ กรณีทีน่ั่งทีต่อ้งการอัพเกรดเต็ม ทา่นไม่สามารถยกเลกิการจองทวัรไ์ด ้

 ซือ้ทีน่ ัง่เพ ิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช าระคา่ทีน่ั่งไดด้งันี้ 

ทีน่ ัง่ Scoot Plus ไมส่ามารถอพัได ้

- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเง ือ่นไข ดงันี ้

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิว้ 2,000 บาท 

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 

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

*Stretch Seat 

-ไม่อนุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายุเกนิ 65 ปีและผูพ้กิารน่ัง 

-โซนเงยีบไม่อนุญาตใหเ้ด็กน่ัง  
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2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสามทา่นเต็มอาจมปีรับเปลีย่นพัก

หอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกนัได ้

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระถอื

ขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

(คา่ทวัรไ์ม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิความเสยี บรษัิท

ฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 

 ซือ้น ้าหนักสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot (XW) (แจง้อย่างชา้กอ่นเดนิทาง 10 วัน) มคีา่ใชจ้่ายดงันี้ (ราคาตอ่เทีย่ว) 

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

หมายเหต:ุ สายการบนิไม่จ ากดัจ านวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทัว่โลกให1้ใบ น ้าหนักสงูสดุได ้32กก./ช ิน้ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพเพิม่ไดจ้าก

บรษิทั ประกนัท ัว่ไป 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  

6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 1700 บาท ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่

วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่

ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็น

ตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต า่กว่า 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 

    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่า

ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น HOKKAIDO SO GOOD 6D4N (XW) 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั

ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 

บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด

หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ

ร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเร ิม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-11 ชัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งานเวลา 
8.00น.ถงึเวลา 19.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ

เดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว ตาม
พ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้

และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหว่าง
การเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

 

 
 


