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วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง มือ้อาหาร ทีพ่กั 

วันที ่1 

20.30 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเคา้นเตอร ์D 
กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ซัปโปโร (ชโิทเซ)่ 

TG 670  23:45 – 08:30+1   

บรกิารอาหารรอ้น
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

- 

วันที ่2 
ชโิทเซ ่– โนโบรเิบ็ตส ึ– จโิกกดุาน ิ– ศูนยอ์นุรักษ์หม ี
กระเชา้ขึน้ยอดเขาอุส ุ– คโิรโระ สก ีรสีอรท์  

-- / กลางวัน / ค ่า 

TRIBUTE 
PORTFOLIO KIRORO  

หรอืเทยีบเท่า 

วันที ่3 
สนุกสนานกับหมิะภายใน คโิระโระ สก ีรสีอรท์ 
เมอืงท่าโอตารุ – พพิธิภัณฑก์ล่องดนตร ี– ซัปโปโร  

เชา้ / กลางวัน / ค ่า 
Buffet Nanda 

TOKYU REI  

SAPPORO HOTEL  
หรอืเทยีบเท่า 

วันที ่4  ***** อสิระตามอธัยาศยัตลอดท ัง้วนั ***** เชา้ / -- / -- 
TOKYU REI  

SAPPORO HOTEL  
หรอืเทยีบเท่า 

วันที ่5 
ซัปโปโร (ชโิทเซ)่ – กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  

TG 671  10:30 – 15:30 

เชา้ / บรกิารอาหาร

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
- 
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ก าหนดการเดนิทาง 

ธนัวาคม 2562 – เมษายน 2563 

 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

(พกัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ทา่นละ 

27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 36,900 33,900 8,900 

05 – 09 ธนัวาคม 2562 40,900 37,900 8,900 

12 – 16 ธนัาวาคม 2562 40,900 37,900 8,900 

16 – 20 มกราคม 2563 38,900 35,900 8,900 

30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563 38,900 35,900 8,900 

27 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 39,900 36,900 8,900 

12 – 16 มนีาคม 2563 39,900 36,900 8,900 

19 – 23 มนีาคม 2563 39,900 36,900 8,900 

26 – 30 มนีาคม 2563 39,900 36,900 8,900 

01 – 05 เมษายน 2563 38,900 35,900 8,900 

 
 

(1) วนัแรกของการเดินทาง      กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) – ชิโทเซ่ (ฮอกไกโด) 
  

 20.30 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 2 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน D  โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ รอใหก้ารต้อนรบั พรอ้มแจกเอกสารใน
การเดนิทางและอ านวยความสะดวก 

 23.45 น.  ออกเดนิทางสู่ สนามบินชิโทเซ่  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 670 
 

(2) วนัท่ีสองของการเดินทาง ชิโทเซ่ – โนโบริเบต็สึ – หบุเขานรก “จิโกกดุานิ” – ภเูขาไฟโชวะชินซนั 
   นัง่กระเช้าสู่ยอดเขาอุสุ – ศนูยอ์นุรกัษ์หมีสีน ้าตาล – คิโรโระ สกีรีสอรท์ 
    

 08.30 น. ถึง สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด 
(เวลาทอ้งถิน่ญีปุ่่นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม.)   

  ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ 
  น าคณะเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ตสึ (Noboribetsu) สถาน

ตากอากาศและน ้าแร่ทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของเกาะฮอกไกโด ซึ่งมนี ้า
ร้ อ นที่ แ ตกต่ า งกัน  11 ชนิ ด  นั บ เ ป็ นน ้ า ร้อ นที่ดีแ ล ะมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดของญี่ปุ่ น แล้วน าท่านชม   จิโกกุดา
นิ  หรอื หบุเขานรก  (Jigokudani) ซึ่งเกดิจากภูเขาไฟทีย่งัไม่
ดบัถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควนัและกลิ่นของกมัมะถนั ชมบ่อ
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น ้าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืดอนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่งัคงประทุอยู่จนถงึปัจจุบนั   
 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั   
   บริการท่านด้วย  SALMON CHAN CHAN YAKI   
   ปลาแซลมอนกระทะร้อน ผดัพร้อมเคร่ืองเคียงผกันานา

ชนิด เสิรฟ์พร้อมข้าวสวยร้อนๆ  (4 ท่านต่อ 1 ชุด)  
 บ่าย  น าท่านชม ภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan) เป็นภูเขา

ไฟทีเ่กดิขึน้ใหม่ มอีายุน้อยทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ น เกดิขึน้โดยการ
เกดิแผ่นดนิไหวและก่อตวัขึน้บนพืน้ท่ีราบทุ่งขา้วสาล ีมคีวามสูง 
290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 สมัยจักรรพรรดิโชวะ 
ปัจจุบนัยงัคงมคีวนัก ามะถนัลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟ ภูเขาไฟ
แห่งนี้ตัง้อยู่ใกลก้บัภูเขาไฟอุสุ 

  จากนัน้น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาอุส ุเพือ่ชม
ทวิทศัน์แบบพาโนราม่า จากจุดชมววิดา้นบน ท่านสามารถ
มองเหน็ทศันียภาพอนังดงามของ ทะเลสาบโทยะ  
(Lake Toya) และภเูขาโชวะชินซนั (Showa Shinzan) และจุด
ชมววิอกีแห่งหนึ่งกจ็ะเหน็ววิของมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญ่
ทีเ่กดิจากการปะทุของภูเขาไฟอุสุในปี 1977 ซึ่งระเบดิปะทุ
ตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาโชวะดงัทีเ่หน็อยู่ใน
ปัจจุบนั ภูเขาไฟอุสุ (Usuzan) เป็นภูเขาไฟทีย่งัไม่ดบัสนิท มี
ความสูง 733 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ในรอบรอ้ยปีทีผ่่านมา
เกดิการปะทุขึน้ 4 ครัง้ คอื ปี ค.ศ. 1910,1944-45, 1977 และปี 
2000 ซึ่งท าใหเ้ถ้าถ่านจ านวนมากพุ่งออกมาเป็นระยะทางไกล
ท าลายอาคารต่างๆ ในพืน้ทีบ่างสวนของเมอืงโทยะโกะออน
เซน  

  แล้วน าท่านชม ศูนย์อนุรกัษ์หมีสีน ้ าตาล (BearPark) เป็น
สถานทีเ่พาะพนัธุ์หมสีนี ้าตาล นักท่องเทีย่วสามารถเยีย่มชมลูก
หมสีนี ้าตาลไดอ้ย่างใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมหีมโีตเตม็วยัที่
ไม่ดุร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยวเป็นภาพที่
น่ารกัน่าเอ็นดูเลยทีเดียว นอกจากนี้ยงัขายขนมปังและแอป
เป้ิลใหน้ักท่องเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย   

 เยน็  น าท่านเดินทางสู่ คิโรโระ สกี รีสอร์ท (Kiroro Ski Resort) 
ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์แฟนเดย์ จากนัน้น าท่าน
เข้าสู่ ท่ีพัก TRIBUTE PORTFOLIO HOTEL KIRORO สกีรี
สอร์ท หรูของญี่ปุ่ น โดยในฤดูหนาวพืน้ทีร่อบๆ รีสอร์ทจะเป็น
สถานทีเ่ล่นสกทีีม่หีมิะคุณภาพด ี เป็นสขีาวละเอยีดเหมอืนแป้ง
ฝุ่ น ล้อมรอบด้วยทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาสูงต ่า
สลบักนัไป ท าให้ถึงแม้จะไม่ได้มาเล่นสกี  ก็ยงัมีนักท่องเที่ยว
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เดินทางมาเที่ยวที่นี่อยู่เป็นจ านวนมาก อิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือจะขึ้นกอนโดล่าขึ้น
ไปสัน่ระฆังรกั (เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม) ซ่ึงเป็นหน่ึงในฉากดงัในภาพยนตร์ หรือจะถ่ายรูปคู่กบั
โบสถช์าเปลท่ีสวยงาม แวดล้อมด้วยหิมะนุ่มปุยขาวสะอาดตา  (อิสระให้ท่านเล่นหิมะ หรือสกีตาม
อธัยาศยั ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์) 

 ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ภายในห้องอาหารของรีสอรท์   
  บริการท่านด้วย  บุปเฟ่ต์นานาชาติ ทัง้แบบสไตลญ่ี์ปุ่น ผสมผสานสไตลย์ุโรป พร้อมเมนูขนมของ

หวานมากมายให้ท่านได้เลือก และเมนูผลไม้ตามฤดกูาล  
   แล้วอิสระให้ท่านอาบน ้าแร่รวมแบบญ่ีปุ่น (ออนเซน) 
 
 

(3) วนัท่ีสามของการเดินทาง สนุกสนามกบักิจกรรมหิมะท่ีคิโรโระ สกีรีสอรท์ – เมืองท่าโอตาร ุ
   ถนนซาไกมาจิ – พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี – ซปัโปโร  
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 

  ช่วงเช้าหลงัจากทานอาหารเช้าแล้ว อิสระให้
ท่านพกัผ่อนตามอัธยาศยั  โดยท่านสามารถ
เลือกซ้ือแพค็เกจกิจกรรมหิมะของทางรีสอรท์ 

เ ช่น  Snow Park for Sledging & Tubing, 
Snow Banana Boat, Snow Rafting, Mini 
Snow Mobile หรือจะขึ้นกอนโดล่าขึ้นไปสัน่
ระฆงัรกั (เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม) ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
ฉากดงัในภาพยนตร ์ 

  (อิสระให้ท่านเล่นหิมะ ไม่รวมค่าเข้าเล่นกิจกรรม) 
 11.00 น. น าท่านเช็คเอ้าท์จากที่พกั แล้วน าท่านเดินทางสู่  เมืองโอตารุ  เมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็น

เมอืงคา้ขายในช่วงปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20  และยงัเป็นเมอืงมชีื่อเสยีงเกี่ยวกบัการท าเครื่องแก้ว 
 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั     
  บริการท่านด้วย  HOKKE JAPANESE SET    
  อาหารชุดปลาฮกเกะย่าง   โดยเสริฟ์ให้ท่านละ 1 ตวั  พร้อม

สลดัผกั เคร่ืองเคียงตามฤดูกาล  ข้าวสวยร้อน ๆ และซุป
ผกัมิโสะเข้มข้น    

 บ่าย น าท่านชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รบั
ความนิยมถ่ายภาพ  มีฉากหลังเป็นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง 
โดยคลองโอตารุสรา้งเสรจ็ในปี 1923 ถือว่าเป็นคลองทีเ่กดิจาก
การถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถ่าย สนิคา้จากเรอืใหญ่ ลงสู่เรือ
ขนถ่าย แต่ภายหลงัไดเ้ลกิใช้และถมคลองครึง่หนึ่งท าเป็นถนน
หลวงสาย 17 ส่วนที่เหลือไว้ครึ่งหนึ่งก็ได้ท าการปรับปรุงเป็น
สถานทีท่่องเทีย่ว ทัง้ยงัปรบัปรุงทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอฐิ อสิระถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ  
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  แล้วน าท่านไปยัง ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) ตัง้อยู่กลางเมืองโอตารุ ที่ถือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแลนมาร์กของเมืองนี้ นับเป็นถนนที่มีเสน่ห์และเต็ม
เป่ียมไปด้วยเอกลักษ์มากๆ อาคารต่างๆ เป็นแบบสไตล์
ตะวนัตก ปัจจุบนัไดร้บัการดดัแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้น
กาแฟ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นเสือ้ผา้ และพพิธิภณัฑ์  

  อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองโอตารตุามอธัยาศยั  
  ชม พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีและเครือ่งแก้ว  ที่รวบรวมกล่อง

ดนตรีและเครื่องแก้วอันงดงามและหายากไว้มากมาย ท่าน
สามารถเลอืกซื้อและเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืงงานฝีมอืต่างๆ อาทิ
เช่น ตุ๊กตาแก้ว ชาม แก้ว โคมไฟ เพลิดเพลินไปกบัร้านขาย
กล่องดนตร ี ซึ่งมกีล่องดนตรขีนาดเลก็ไปจนถงึขนาดใหญ่ โดย
ท่านสามารถเลือกเพลงต่างๆ ได้ด้วยตวัของท่านเอง  ร้านขาย
เครื่องแก้ว ร้านขายขนมอบต่างๆ โดยเฉพาะร้าน KITAKARO ซึ่งมีขนมแบบอบจากเตาสดใหม่ ให้
อร่อยจนลมือ้วนกนัเลย และ ร้าน LeTAO  รา้นชสีเคก้แสนอร่อย ถอืเป็นขนมของฝากขึน้ชื่อ   

 เยน็ น าท่านเดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางทางดา้นวฒันธรรม เศรษฐกิจ 
และการปกครองของเกาะ  ซึ่งเปรยีบเสมอืนประตูสู่ เกาะฮอกไกโด  

 ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า  ร้าน NANDA 
   บริการท่านด้วย  บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างซีฟู้ดจากทะเลสด ๆ นานาชนิด  

ตัง้แต่หอยนางรม หอยเชลล ์หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยตลบั 
กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น ้ า กัง้ ปลาไข่ ปลาแซลมอน และไฮไลท์นัน่
ก็คือ ปูฮอกไกโด นัน่เอง ปูของทีนี่่มีให้เลือกด้วยกัน 3 ชนิด 
ตัง้แต่ขาปูยกัษ์ทาระบะ ปูหิมะ และปูขนตวัใหญ่ ทีเ่รียงรายกนั
บนเคาน์เตอรใ์ห้คุณเลือกได้แบบไม่อัน้ 

   

   แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม TOKYU REI SAPPORO  หรือเทียบเท่า 
 

 (4) วนัท่ีส่ีของการเดินทาง   อิสระตามอธัยาศยัตลอดทัง้วนั  (ท่านสามารถเลือกซ้ือทวัรเ์สริมได้) 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  อิสระให้ท่านท่องเทีย่วเมืองซัปโปโรตลอดทัง้วนั ซึง่มีสถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจมากมาย ตาม

รายละเอียดด้านล่าง โดยท่านสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะ ทัง้ทางรถไฟและรถประจ าทาง 
หรือจะช้อปป้ิงตามย่านต่าง ๆ ในย่านใจกลางเมืองซปัโปโร 

   

สถานท่ีท่องเท่ียว - อดีตอาคารทีว่่าการของฮอกไกโด (Former Hokkaido 
Govt. Office Building) (ตึกอิฐแดง) เป็นตึกสไตล์นีโอบารอค 
มีลักษณะพิเศษที่มีหลังคายอดแหลมและกรอบหน้าต่างเป็น
เอกลกัษณ์ เปรียบเสมือนอนุสาวรีย์การบุกเบิกของฮอกไกโด 
ปัจจุบนัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาต ิ 
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   - หอนาฬิกาประจ าเมือง (CLOCK TOWER) เป็นหอนาฬกิาที่
ด ารงอยู่ในฐานะสญัลกัษณ์ของซปัโปโร อดตีท าหน้าทีเ่ป็นวทิยา
การเกษตร มีหน้าปัดนาฬกิาทัง้สี่ดา้นทีท่ าจากอเมรกิา ปัจจุบนั
ถือเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่ น และเป็นสถานที่
นักท่องเทีย่วทัว่โลกรูจ้กั และนิยมถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ  

    - บริเวณสวนสาธารณะโอโดริ (Odori Promenade) ซึ่งเป็น
สวนหย่อมขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงซปัโปโรมคีวามยามถึง 
1.5 กิโลเมตร  บริเวณเกาะกลางมีสวนหย่อมขนาดใหญ่ และยงั
เป็นที่ตัง้ของหอคอยส่งสญัญาณซปัโปโร SAPPORO TOWER 
ซึ่งสามารถขึ้นไปชมวิวแบบพาโนรามาของเมืองซัปโปโร  ได้
แบบสุดลูกหูลูกตา ถอืเป็นมุมมองมุงสูงทีสุ่ดในเมอืงซปัโปโร 

   ซึ่งบรเิวณนี้ในช่วงงาน เทศกาลหิมะซปัโปโร (Sapporo Snow 
Festival) ครัง้ที ่71 ประจ าปี 2020  (จัดขึ้นในระหว่างวนัที ่    
4-11 กุมภาพันธ์) ซึ่งเป็นงานเทศกาลฤดูหนาวสุดยิ่งใหญ่
ประจ าปีของเกาะฮอกไกโด ทีจ่ดัขึน้ในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ์ของ
ทุกปี และไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากส าหรบันักท่องเทีย่ว 

   - ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็นศาลเจา้ของศาสนาพุทธนิกายชนิโตประจ าเกาะฮอกไกโด 
สรา้งขึน้ในปี 1871 ยุคเริม่พฒันาเกาะ ไดอ้ญัเชญิเทพมาประทบั
ทัง้หมด 4 องค์ จากศาลเจา้มพีืน้ทีเ่ชื่อมต่อกบัสวนมารุยามะ ใน
ฤดูใบไม้ผลิเหมาะแก่การชมดอกซากุระบาน ในฤดูร้อน วนัที่ 
14-16 มถิุนายนของทุกปี จะจดัเทศกาล Sapporo Festival หรอื 
Sapporo Matsuri  

 

สถานท่ีช้อปป้ิง อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงทีย่่าน ถนนทานูกิโคจิ แหล่งชอ้ปป้ิงเก่าแก่
ที่สบืทอดมาตัง้แต่ยุคบุกเบิก เหมาะส าหรบัจบัจ่ายซื้อหาของ
ฝากจากฮอกไกโด เป็นชุมชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นคา้ ทอด
ยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจ
กลางเมืองซปัโปโร เชื่อมต่อกนัด้วยหลงัคาโครงสร้างที่รองรบั
ทุกสภาพอากาศ จงึสามารถใชง้านไดโ้ดยไม่ต้องกงัวลถงึฝนหรอืหมิะแสงแดดเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่ต็มไป
ดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีา  

  หรอืจะเดนิเล่นชมเมอืงที ่ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ทีย่่านกิน
ดื่มทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงซปัโปโร  มัง่คัง่ดว้ยรา้นคา้และแวดล้อม
ไปดว้ยรา้นอาหารแยะเตม็ไปหมด แต่ส าหรบัราเมน แนะน าต้อง
ไปที่ซอยนี้คือ “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน สามารถ
เลือกร้านตามความชอบ ทัง้เส้นราเมนน ้าซุปรสชาติและ
เครื่องเคราต่าง ๆ 

  อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  
   แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม TOKYU REI SAPPORO  หรือเทียบเท่า 
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(5) วนัท่ีห้าของการเดินทาง ซปัโปโร – ชิโทเช่ – กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  แลว้น าท่านเดนิทางสู ่ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport)  เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ  
 10.30 น.  ออกเดนิทาง  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 671 
 15.30 น. ถงึ ท่าอากาศสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

********************AOB038_Sapporo-LakeToya (Freeday)_5D3N_TG 

 

หมายเหตุ ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับการเปลีย่นแปลง

ของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพ

ทางการเมอืงภัยทางธรรมชาตแิต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิาร และค านึงถงึความตอ้งการความ

ปลอดภัย และประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบุในโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  
 ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุไวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล) 
 ค่าประกนัคุม้ครองความล่าชา้ต่อเทีย่วบนิทุก 6 ชัว่โมง และคุม้ครองสมัภาระในการเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้ทุก 6 ชัว่โมง  
 ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศก์ทอ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกั เป็นต้น 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
 ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋เครื่องบนิ ส าหรบัผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลบั ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หน้าที)่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมนี ้าหนักเกนิกว่าทีท่างสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกว่าขนาดมาตรฐาน 
 ค่าธรรมเนียมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 

 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ / ช าระเงิน / การยกเลิก 
 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้าก่อนการเดนิทางพร้อมช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน48 ช.ม.หลงัจากส่งเอกสารจองทวัร์ 
 ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิและไม่คนืค่ามดัจ าทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นับจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นับจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทวัร ์(นับจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทวัร ์(นับจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 เน่ืองด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใดๆ เพียงแต่ผู้เดินทางส่ง 
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ส าเนาหน้าพาสปอรต์ท่ีชดัเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุประเภทห้องพกัท่ีท่านต้องการ, ประเภทอาหารท่ีมีอาการแพ้, และเลขท่ีสะสมไมลเ์ลจ ROP.  

 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้เดินทาง 30 ท่านขึ้นไป ถ้าจ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือยกเลิกการเดินทาง  

 กรณีท่านมกีารเดินทางด้วยตัว๋เครื่องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจง้ให้กับเราทราบ ณ วนัที่ท าการจองทวัร์ หากไม่มีการ
แจง้เรื่องไว ้จะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครื่องบนิดงักล่าวได้ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง และภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
 หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร์ ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้  
 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม 
และอุบตัเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ข้าพกั โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี ่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรบัประกนัได ้

 สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรอืวนัเสาร์-อาทติย์ รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเที่ยวและช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่้องเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบริการของรถบสัน าเที่ยว ตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่นสามารถให้บรกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ 
โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั            
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทางตามความเหมาะสม   

 ค่าบรกิารทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัทีท่ าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุ ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้  

 หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทวัร์ท่านอื่นๆ รวมถงึ
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้ แต่ทางตวัแทนบรษิทัฯ จะท าหน้าที่
ประสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะท าการตดิต่อช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบิน , 
อุบตัิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ  ที่เกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บรษิทัฯ  

 บริษัทฯ จะท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการเรยีกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและ
ค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ แล้ว 
 

เอกสารท่ีลูกค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง 
จากการทีร่ฐับาลญี่ปุ่ น ประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศ ซึ่งมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศได้
นัน้ จะต้องผ่านการพจิารณาจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ประเทศได ้ (เช่นเดยีวกบัผูท้ีย่ื่นขอวีซ่า



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น Sapporo-Kiroro-Otaru (FreeDay) 5D3N (TG) 

กบัทางสถานทูตฯ) ทางเจ้าหน้าทีต่รวจคนเขา้เมืองจะสอบถามถึงวตัถุประสงค์ในการเขา้ประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่
น ามา เช่น ตัว๋เครื่องบนิขากลบั หรอืเอกสารอื่นๆ ส าหรบัรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะต้องใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก่ 
(1)  ตัว๋เครื่องบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ)  
(3)  ชื่อ-ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น เช่น โรงแรมทีพ่กั (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในช่วงระยะเวลาทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญี่ปุ่น   (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
(1)  หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุการใชง้านเหลอือยู่อย่างน้อย 6 เดือน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย แลเขา้ข่ายคุณสมบตัิการพ านักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวตักิารถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่าย 

คุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


