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Winter Festival Hokkaido 5D3N 

ฮอกไกโด ซปัโปโร โอตาร ุคโิรโระ สกรี ี
สอรท์ 

พกัยบูาร/ิโทยะ ออนเซ็น 1 คนื ซปัโปโร 2 คนื  

อสิระทอ่งเที8ยวฟรเีดย ์1 วนั 

ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ+์ชาบหูมไูมอ่ ัAน!!! 

 

 

ซปัโปโร ศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด ถกูสรา้งข ึAนบนพืAนฐานแบบ
อเมรกิาเหนอื มกีารสรา้งระบบถนนแบบสี8เหลี8ยมผนืผา้ ใหญเ่ป้นอนัดบั5ของ
ประเทศ ครบครนัไปดว้ยสถานที8ทอ่งเที8ยว แหลง่ชอ้ปปิA ง รา้นกนิดื8ม 



 

โอตาร ุเมอืงทา่เรอืเล็กๆ สดุนา่รกั มเีสนห่ข์องความโรแมนตกิชวนใหห้ลงใหล 

โชวะชนิซงัปารค์ ที8ต ัAงของภเูขาไฟอสุซึงัและโชวะชนิซงั ภเูขาไฟที8เกดิข ึAน
ใหมข่องฮอกไกโด มคีวามไมธ่รรมดาตรงที8ไดร้บัการจดัอนัดบัวา่มอีายนุอ้ย
ที8สดุในประเทศญี8ปุ่ น และมฟีารม์หมสีนํี Aาตาลแสนรูอ้ยูท่ ี8น ี8ดว้ย น ั8งกระเชา้
Uzusan Ropeway 

คโิรโระ สกรีสีอรท์ รสีอรท์คอมเพล็กซท์ี8มชี ื8อเสยีงระดบัโลกในเร ื8องของพาว
เดอรส์โนวห์รอืหมิะเนืAอละเอยีดเนยีนนุม่ และมกีจิกรรมมากมายหลากหลาย 
สามารถขึAนกระเชา้กอนโดลา่สูย่อดเขาอาซารไิดเ้พื8อไปส ั8นระฆงัแหง่ความรกั 
Love Bell 

สมัผสัประสบการณท์ดลองขบัสโนวโ์มบลิ เป็นอกีกจิกรรมหนึ8งที8สนกุและไม่
ควรพลาดเมื8อมาเที8ยวฮอกไกโดชว่งฤดหูนาว  

วนัที8 รายละเอยีดทอ่งเที8ยว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  สนามบนินวิชโิตะเสะ โชวะชนิซงัปารค์ น ั8งกระเชา้ Usuzan Ropeway ลาน 
Snow Mobile โทยะ/ยบูาร ิออนเซ็น 

3  คโิรโระสกรีสีอรท์ โอตาร ุคลองโอตาร ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีเครื8องแกว้โอตาร ุ
โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ Duty Free ทานุกโิคจ ิ

4  ตลาดปลาโจไก (มรีถ ไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอือสิระทอ่งเที8ยวตามอธัยาศยั 
หรอืซืAอOption Tour 

5  ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดี8ยว 

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 

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 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที8 1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

20.30  พรอ้มกนัที� ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัAน 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI 
AIR ASIA X (XJ) เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ติ
กแท็กกระเป๋า 

23.55  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญี�ปุ่ นโดยสายการบนิ THAI AIR 
ASIA X เที8ยวบนิที8 XJ620 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื8อง บนเครื8องมี
บรกิารจําหนา่ย)  

วนัที8 2 สนามบนินวิชโิตะเสะ โชวะชนิซงัปารค์ น ั8งกระเชา้ Usuzan Ropeway ลาน 
Snow Mobile โทยะ/ยบูาร ิออนเซ็น 

08.40  เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็ว
กวา่เมอืงไทย 2 ชั�วโมงกรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืค่วามสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร สําคญั!!! ประเทศญี8ปุ่ นไม่
อนุญาตใหนํ้า อาหารสด จําพวก เนืAอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า
ฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตวั จากนัKนนําทา่น
เดนิทางสู ่โชวะชนิซงั ปารค์ (Showa Shinzan Park) นําทา่นนั�งกระเชา้อสุุ



 

ซงั (Usuzan Ropeway) (ขอสงวนสทิธิLไมข่ ึKนในกรณีที�อากาศไมเ่อืKออํานวยโดย
จะเปลี�ยนเขา้ฟารม์หมสีนํีKาตาลแทน) ชมภเูขาไฟอสุแึละใกลก้นั ภเูขาไฟโชวะ
ชนิซงั เป็นภเูขาไฟที�เกดิขึKนใหมม่อีายนุอ้ยที�สดุในประเทศญี�ปุ่ น เกดิขึKนจากการเกดิ
แผน่ดนิไหวและกอ่ตวัขึKนบนพืKนที�ราบทุง่ขา้วสาล ีสงู 290 เมตร ในระหวา่งปี 1943-
1945 สมัยจักรรพรรดโิชวะ ปัจจบุนัยังคงมคีวันกํามะถันลอยอยูเ่หนือปลอ่งภเูขาไฟ 
ตั Kงอยูใ่กลก้บัภเูขาไฟอสุ ุปัจจบุนัอยูใ่นความดแูลของรัฐบาลในฐานะเป็นอนุสรณท์าง
ธรรมชาตแิหง่พเิศษอสิระใหท้า่นชมและบนัทกึภาพเป็นที�ระลกึตามอธัยาศยั หรอื
ทา่นสามารถชมแหลง่อนุรกัษห์มสีนํี Aาตาลหรอืเรยีกวา่ ฮกิมุะ (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่
เขา้ชมฟารม์หมปีระมาณ 850 เยน) เป็นพันธุห์มทีี�หาไดย้ากในปัจจบุนั ซึ�งจะพบ
เฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคารนิ และหมูเ่กาะครูนิเทา่นัKนใหท้า่นตื�นตากบั
ความน่ารักของนอ้งหมตีวัเล็กที�มอีายตุั Kงแต ่2 ขวบจนถงึหมตีวัโตอาย ุ12 ขวบ เป็น
หมแีสนรูท้ี�ทําทา่ทางตลกๆและอสิระใหท้า่นสามารถซืKอของที�ระลกึของฝากที�รา้นคา่
บรเิวณโชวะะชนิซงัปารค์ไดต้ามอธัยาศยั 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มืAอที81) 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางไป ลานสโนวโ์มบลิ WATTS SNOW WORLD ใหท้า่นสมัผสั
ประสบการณ์พเิศษขบัสโนวโ์มบลิ Snowmoblie ซึ�งเป็นหนึ�งกจิกรรมที�สนุกสนาน
และไมค่วรพลาดเมื�อมาถงึฮอกไกโด ทา่นสามารถสนุกสนานไปกบัการขบัรถบนหมิะ
ดว้ยรถสโนวโ์มบลิซึ�งสามารถเลน่ไดเ้ฉพาะประเทศที�มหีมิะตกเทา่นัKน การเลน่สโนว์
โมบลินัKนขบัขี�ไมย่ากเพยีงแคใ่ชค้นัเรง่และเบรคก็สามารถบงัคบัตวัรถไดอ้ยา่ง
งา่ยดาย สาํหรับวธิเีลน่จะมคีรฝึูกของลานขบัสอนวธิใีห ้จากนัKนอสิระใหท้า่น
สนุกสนานตามอธัยาศยั หรอืทา่นสามารถเลอืกถา่ยรปู ชมววิ และสนุกสนานกบัหมิะ 
หรอืกจิกรรมอื�นๆที�ลานไดเ้ชน่ เลน่Banana Boat (หมายเหต:ุคา่ทวัรไ์มร่วมคา่
กจิกรรมตา่งๆและไมร่วมคา่snowmobile ทา่นละประมาณ 10,000 - 15000 เยน 
ทา่นที�มคีวามประสงคเ์ลน่กจิกรรมแจง้กบัไกดห์นา้งาน) กรณีหมิะทับถมไมเ่พยีงพอ 
หรอืลานขบัยังไมเ่ปิดหรอืปิด หรอืมปีรับเสน้ทางทอ่งเที�ยวทางบรษัิทขอปรับเปลี�ยน
ไปลานขบัอื�นๆที�อยูใ่นเสน้ทางแทน หรอืไปเที�ยวโนโบรเิบทส ึหบุเขาจโิกคดุานแิทน 
ปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสม) สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี8พกัโทยะ/ยู
บาร ิออนเซ็น 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ8า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืAอที82)  

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชอ่อนเซ็น เพื�อผอ่นคลายความเมื�อยลา้
และจะทําให ้ผวิพรรณสวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

ที8พกั: Jozankei Onsen Hotel /Yubari Hotel Shuparo หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั 

(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 



 

วนัที8 
3 

คโิรโระสกรีสีอรท์ โอตาร ุคลองโอตาร ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีเครื8องแกว้โอตาร ุโรง
งานช็อคโกแลตอชิยิะ Duty Free ทานุกโิคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มืAอที8 3) 

นําทา่นเดนิทางไปสมัผัสกบั ลานสกรีสีอรท์ KIRORO SKI RESORT ตั Kงอยูท่า่มกลาง
ขนุเขาที�ปกคลมุดว้ยหมิะแสนนุ่ม ใหท้า่นสนุกสนานกบักจิกรรมกลางแจง้ ณ ลานสก ี
เพลดิเพลนิกบักจิกรรมสกทีี�หลากหลา  ย เชน่ สก,ี สโนวบ์อรด์,กระดานเลื�อนหมิะ ฯลฯ 
(หมายเหต:ุ คา่ทัวรไ์มร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆ ไมร่วมคา่อปุกรณ์และไมร่วมคา่กระเชา้กอนโดลา่) 
หรอืทา่นจะเลอืกชอ้ปปิKงที�โซนพลาซา่คโิรโระ รสีอรท์ที�ถกูเลอืกเป็นโลเคชั�นหลกัในภาพยนต์
เรื�อง “แฟนเดย ์แฟนกนัแคว่นัเดยีว”เรื�องแรกของคา่ยจดีเีอช ไดเ้ปิดมมุสวยทั�วสกรีสีอรท์
ใชเ้ป็นสถานที�ถา่ยทําใน location ตา่งๆ เชน่ ระฆงัแหง่ความรกั (Love Bell) ตั Kงอยูบ่น
ยอดเขาอะซาร ิ(Asari Peak) ของคโิรโระ รสีอรท์ ระฆังนีKมตํีานานของความรักอนัศกัดิLสทิธิL 
นักทอ่งเที�ยวมักจะมาสั�นระฆัง แลว้อธษิฐานขอพรใหค้วามรักสมหวังตลอดไป การเดนิทางขึKน
ไปยัง ระฆงัแหง่ความรกั ตอ้งนั�งกระเชา้กอนโดลา่ขึKนสูย่อดเขาโดยระหวา่งทางจะเห็นตน้ไม ้
และววิหบุเขากวา้งใหญ ่และเมื�อขึKนไปถงึก็จะพบความสวยงามปรากฏตรงหนา้ พรอ้ม ระฆัง
แหง่ความรัก ตั Kงตระหงา่นอยู ่นอกจากจะเป็นจดุใหคู้รั่กมาตรีะฆังขอพรเรื�องความรักแลว้ ยัง
เป็นจดุถา่ยรปูที�สวยงามมากที�สดุแหง่หนึ�งดว้ย ลานสก ีสาํหรับนักสกมีอือาชพีและสมัครเลน่ 
สามารถเพลดิเพลนิกบัการเลน่สกแีละสโนวบ์อรด์ สมาชกิตวันอ้ยก็สามารถเลน่สนุกไดเ้พราะม ี
Annie Kids Ski Academy โรงเรยีนสอนสกสีาํหรับเด็ก นอกจากนีKยังมกีจิกรรมแสนสนุกใน
ลานหมิะขนาดใหญ ่Snow Parkและสดุทา้ย คโิรโระ รสีอรท์ มารเ์ก็ตแหลง่รวมขนมอรอ่ยเเละ
สนิคา้ที�ข ึKนชื�อของฮอกไกโดไวค้รบซึ�งทา่นสามารถชอ้ปปิKงกลบัไปเป็นของฝากได ้หมาย
เหต:ุกจิกรรมเลน่สกแีละกระเชา้กอนโดลา่ขึAนอยูก่บัปรมิาณการทบัถมของหมิะและ
สภาพอากาศ 

เที�ย
ง  

รบัประทานอาหารกลางวนั (มืAอที84) 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุเมอืงทา่เจรญิรุง่เรอืงในฐานะที�เป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลาย
ศตวรรษที� 19 ถงึ 20 เมอืงทา่เล็กๆที�มบีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึ�งมรีา้นขายของอยูต่ลอด
สองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืนนัKนสว่นใหญ ่ไดถ้กู
ออกแบบเป็นตะวันตกเนื�องจากในอดตี เมอืงโอตารไุดรั้บอทิธพิลมาจาก การทําการคา้ระหวา่ง
ประเทศญี�ปุ่ นเองและประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ นําทา่นเที�ยวชม คลองสาย
วฒันธรรมโอตาร ุคลองสายวัฒนธรรมอนัมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยความเป็นเอกลกัษณ์แหง่
วถีชีวีติ 2 ฝั�งคลองที�ยังคงความเป็นญี�ปุ่ นแบบดั Kงเดมิ คลองโอตารสุรา้งเพื�อใหเ้รอืเล็กลําเลยีง
สนิคา้จากทา่เรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดงัที�อยูต่ามรมิคลอง เมื�อวทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่
จงึเปลี�ยนไปเขา้ทา่ที�ใหญแ่ละขนสง่เขา้โกดงั ไดง้า่ยขึKน ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลองเหลา่นีK จงึ
ถกูดดัแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์า่งๆ และพพิธิภัณฑ ์นําทา่นเที�ยวชม ชมเครื8องแกว้โอตาร ุ
แหลง่ทําเครื�องแกว้ที�มชีื�อเสยีงที�สดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนัดงัอยูใ่นโลกของ
จนิตนาการ แหลง่เครื�องแกว้ชื�อดงัของโอตาร ุและยงัมเีครื�องแกว้หลากหลายใหท้า่นชื�นชม 
และเลอืกซืKอได ้เมอืงนีKมชีื�อเสยีงในดา้นการทําเครื�องแกว้ตา่งๆ จากนัKนนําทา่นชม 
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้า่นไดท้อ่งไปในดนิแดนแหง่
เสยีงดนตรแีละบทกวทีี�แสนออ่นหวานชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกลอ่งดนตร ี(MUSIC BOX) 
อนัมากมายหลากหลายและงดงามที�จะทําใหท้า่นผอ่นคลายอยา่งดเียี�ยม ทา่นจะไดช้มกลอ่ง
ดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ รวมถงึทา่นยังสามารถ
เลอืกทํากลอ่งดนตรแีบบที�ทา่นตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุก๊ตาเซรามกิและ
เพลงมาประกอบกนั มบีรกิารนําเพลงกลอ่งดนตรทีั Kงเพลงญี�ปุ่ นและเพลงสากลมาอดัเป็นซดีี
โปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้า่นไดส้มัผัสและชื�นชมกลอ่งดนตรน่ีารัก



 

มากมาย ใหท้า่นไดทํ้ากลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบที�ทา่นชื�นชอบดว้ยตวัทา่นเอง จากนัKนนําทา่น
เดนิทางสูซ่ปัโปโร ศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด ระหวางทางนําทา่นไปชม 
โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (คา่ทัวรไ์มร่วมการเขา้ชมการผลติดา้นใน) แหลง่ผลติชอ็คโก
แลตที�มชีื�อเสยีงของญี�ปุ่ น ตวัอาคารของโรงงานถกูสรา้งขึKนในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวน
ดอกไม ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซืKอเป็นของฝากตามอธัยาศยั จากนัKนนําทา่นไป ดวิตีAฟร ีใหท้า่นเลอืก
ซืKอของฝากราคาถกู อาทเิชน่ เครื�องสาํอางค ์เครื�องไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากนํ Aามนัมา้ โฟ
มลา้งหนา้ถา่นหนิ ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF 5GF และ6GF หรอืวติามนิบํารงุรา่งกายอยา่ง Natto 
สารสกดัจากถั�ว หรอืนํKามันตบัปลาฉลาม ยาของดร.โนงจุ ิเป็นตน้ 

คํ�า  รบัประทานอาหารเย็น (มืAอที85) เมนูบฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูม ู 

หลงัอาหารเย็นอสิระใหท้า่นชอ้ปปิA งยา่นทานุกโิกจ ิเป็นยา่นที�คกึคกัมชีวีติชวีติโดยเฉพาะใน
เวลาคํ�าคนืที�บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่งๆ เปิดไฟสลบัสแีขง่ขนัประชนัสนิคา้กนัรอบๆ 
บรเิวณนีKมรีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบนัเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทั Kงไนทค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ 
รวมกนัมากกวา่ 4,000 รา้น ตั Kงอยูใ่นตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึKนลฟิตไ์ป 
แตก็่มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด 
บรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปปิKงยา่นซซูกูโินะได ้จากน ัAนเดนิทางเขา้สูท่ ี8พกัแรม 

ที8พกั: Tmark City Hotel Sapporo/Vessel Inn Nakajimakoen Sapporo หรอื
ระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที8 4 ตลาดปลาโจไก (มรีถ ไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอือสิระทอ่งเที8ยวตามอธัยาศยั 
หรอืซืAอOption Tour 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มืAอที8 6) 

อสิระฟรเีดยท์อ่งเที8ยวตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืทา่นสามารถไปชมตลาด
ปลาโจไกได ้

หมายเหต:ุ มบีรกิารรถและไกดไ์ปตลาดปลาโจไก กรณีทา่นประสงคไ์ปตลาด
ปลา กรณุาแจง้กบัไกดใ์นวนัแรกของการเดนิทาง เนื8องจากรถมทีี8น ั8งกดัไมม่ ี
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 

ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลที�ใหญท่ี�สดุในซปัโปโร เป็นตลาดที�
คกึคกัและมากมายไปดว้ยของฝากของดขีองซปั  โปโรและผลติภัณฑจ์ากทั�วฮอกไก
โด ทา่นสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ที�รา้น ราคาไมแ่พง ที�สั�งตรงมา
จากที�ตา่งๆของออกไกโดและทา่นสามารถซืKออาหารทะเลและของฝากตา่งๆไดท้ี�นี� 
(อสิระอาหารเที8ยงตามอธัยาศยั ใหท้า่นเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ) จนไดเ้วลา
นําทา่นมาสง่ที�โรงแรมและหรอื JR ทาวนเ์วอร ์อสิระใหท้า่นอสิระชอ้ปปิKง หรอื



 

เดนิทางสูส่ถานที�ทอ่งเที�ยวอื�น ๆ ตามอธัยาศยัอาทเิชน่ 

อาคารเจอารท์าวเวอร(์JR TOWER) เป็นตกึที�สงูที�สดุในซปัโปโร ตั Kงอยูต่ดิกบั
สถานีเจอารซ์ปัโปโร เป็นทั Kงหา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศนูยอ์าหาร 
มรีา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครื�องใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส์
,รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสืKอผา้แฟชั�นวัยรุน่,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI 
ขายยาและเครื�องสาํอาง อาคาร JR TOWER มจีดุชมววิตั Kงอยูท่ี�ชั Kน 38 เรยีกวา่ T38 
(Tower Three Eight) ที�ระดบั ความสงู 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศนเ์หนือเมอืงซปั
โปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั Kงกลางวัน กลางคนื โดยเฉพาะยามคํ�าคนืจะมองเห็นทวีี
ทาวเวอรต์ั Kงอยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จากกลุม่ตกึ ยา่นซซูกูโินะ สอ่งสวา่งที�
จดุกลางเมอืงตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึ�งที�ชั Kน 10 เป็ น ศนูยร์วมรา้นราเมน ซึ�งมอียู่
ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอรอ่ยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่น ซซูกูโิน่ (ไมร่วมตั}วขึKน
จดุชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน)  

ยา่นซูซูกโินะ ตั Kงอยูใ่นบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ เมอืงซปัโปโร โดย
อยูถั่ดลง มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึ�งถอืเป็ นยา่นที�
คกึคกัและม ีชวีติชวีาที�สดุของซปัโปโร โดยเฉพาะในยามคํ�าคนืที�มกีารเปิ ดไฟตาม
ป้ายไฟโฆษณาสสีนั ตา่งๆ บนตกึที�ตั Kงอยูใ่นยา่นแหง่นีK นอกจากนัKนยังเป็นแหลง่ชอ้ป
ปิKง รา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทงิเรงิรมยย์ามราตรตีา่งๆ ทั Kงไนทค์ลบั บาร ์คารา
โอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา่ 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไมแ่ปลกที�
นักทอ่งเที�ยวจะนยิมมา ณ สถานที�แหง่นี - ทานุกโิคจเิป็นแหลง่ชอ้ปปิK งอาเขตบน
ถนนคนเดนิที�มหีลงัคามงุบงัแดดบงัฝนและหมิะ ม ีความยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้
ตั Kงเรยีงรายอยูก่วา่ 200 รา้นคา้ตั Kงขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยูร่ะหวา่งสถานี 
Subway Odori และ Susukin เพื�อไมเ่ป็ นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหาร
กลางวันและอาหารคํ�าตามอธัยาศยั  

มติซุยเอาทเ์ล็ท Mitsui Outlet เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิKงสนิคา้มากมายแบรนด์
ดงัระดบัโลก และแบรนดญ์ี�ปุ่ น อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 
CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซืKอกระเป๋าไฮไซ BALLY, 
PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูครื�องประดบั และ
นาฬกิาหรอูยา่ง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ 
รองเทา้แฟชั�น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 
หรอืเลอืกซืKอสนิคา้สาํหรับคณุหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และ
สนิคา้อื�นๆอกีมากมายในราคาลด 30-80% ซึ�งภายในยังมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ 
สาํหรับใหท้า่นไดนั้�งผอ่นคลายอกีดว้ย วธิไีป 

• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi Station ประมาณ 
19 นาทโีดยรถประจําทาง ลงที�ป้าย “Inter-Village Omagari” 

• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Tozai Line Oyachi Station ประมาณ 
25 นาทโีดยรถประจําทาง ลงที�ป้าย “Mitsui Outlet Park Entrance” 

• (เสารอ์าทติยแ์ละวนัหยดุ) จากบรเิวณ Tokyu-Ura Boarding Area หนา้สถาน ี
Sapporo Station ประมาณ 40 โดยรถประจําทางโดยตรง ลงที�ป้าย “Mitsui Outlet 
Park Entrance” 



 

>> เที8ยวงานเทศกาลพเิศษตา่งๆของซปัโปโร 

-  ซปัโปโร ไวท ์อลิลูมเินช ั8น 

ระยะเวลาจดังาน 22 พฤศจกิายน ~ 25 ธนัวาคม ปี ค.ศ.2018 หนา้สถานี
รถไฟซปัโปโร 

22 พฤศจกิายน ~ 11 กมุภาพนัธ ์ปีค.ศ.2019 ถนนมนิาม ิ1 โจ 

-   Munich Christmas Market in Sapporo 

ระยะเวลาจดังาน 22 พฤศจกิายน ~ 25 ธนัวาคม ค.ศ.2018 สถานที8จดังาน
แซตเทลิไลท ์โอโดร ิ2 โจเมะ (ที�วา่งของทางเดนิใตด้นิของถนนหนา้สถานีรถไฟ
ซปัโปโร ซปัโปโรทวีทีาวเวอรซ์ปัโปโร แฟคตอรี�) 

-  ไหวพ้ระวนัปีใหมท่ ี8ศาลเจา้ฮอกไกโด 

-   ชโิตเซะ ชโิคซโึคะ งานเทศกาลเฮยีวโต 

ระยะเวลาจดัชว่งตน้เดอืนมกราคม ~ ในกลางเดอืนกมุภาพนัธ ์ค.ศ.2019 จดั
ที8บอ่นํ Aารอ้นที8ชโิคซโึคะ ชโิตเซะช ิ

เลอืกซืAอOption Tour (มบีสัและไกด)์ หมายเหต:ุ รายการทัวรเ์สรมินีKเป็นการ
เสนอขายทัวรเ์สรมิวนัฟรเีดยเ์บืKองตน้ ทางบรษัิทและไกดไ์มส่ามารถบงัคบัซืKอใดๆ
ทั KงสิKน ขึKนอยูก่บัความสมัครใจและความตอ้งการเดนิทางของลกูคา้แตล่ะทา่นเทา่นัKน 

อตัราคา่บรกิาร /ทา่น 

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 ทา่นขึAนไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น 

Option Tour 

Option 1 >> ศาลเจา้ฮอกไกโด - ตลาดปลาโจไก – ตกึแดงทําเนยีบรฐับาล
เกา่ - หอนาฬกิา – สวนโอโดร ิ– พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร - ชอ้ปปิA ง Mitsui 
Outlet Park - ซปัโปโร 

Option 2 >> ศาลเจา้ฮอกไกโด - ตลาดปลาโจไก – เนนิพระพุทธเจา้ - ช้
อปปิA ง Mitsui Outlet Park – จดุชมววิภเูขาโมอวิะ (ไมร่วมคา่กระเชา้
ประมาณ 1,700 เยน) - ซปัโปโร 

โปรแกรมสามารถปรบัเปลี8ยนไดต้ามความเหมาะสม ไกดจ์ะเช็คจํานวนผู ้



 

เดนิทาง สรปุโปรแกรมเดนิทางและชําระเงนิกบัไกดห์นา้งาน 

(หมายเหต:ุ อาหารเที8ยงและเย็นอสิระตามอธัยาศยั กรณีมคีา่เขา้ชม ราคา
ดงักลา่วไมร่วมคา่เขา้ชม) 

ที8พกั: Tmark City Hotel Sapporo/Vessel Inn Nakajimakoen 
Sapporo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวัน
เดนิทาง)   

 

วนัที8 5 ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที8พกั (มืAอที8 7) 

หมายเหต:ุ กรณีหอ้งอาหารเชา้ที�โรงแรมไมส่ามารถเปิดบรกิารชว่ง 06.00น.ได ้เพื�อ
ระยะเวลาการเดนิทางมาสนามบนิทางบรษัิทขอปรับเป็น Set Box แทน) 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพื8อเช็คอนิเตรยีม
เดนิทางกลบั 

09.55  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการAIR ASIA X 
เที8ยวบนิที8 XJ621 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื8อง บนเครื8องมบีรกิาร
จําหนา่ย) 

16.30  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ:  รายการทัวรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุของญี�ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลี�ยนโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื�อใหท้า่น
ทอ่งเที�ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศ
ญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร
เวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิLในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรม
การเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลี�ยน 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณี
อตัราแลกเปลี�ยนปรับสงูขึKน บรัษัทฯขอสงวสทิธใินการปรับอตัราคา่บรกิารเพิ�มขึKน 

ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื8อการทอ่งเที8ยวเทา่น ัAน คา่ทวัรท์ ี8จา่ยใหก้บัผูจ้ดั 
เป็นการชําระแบบจา่ยชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที8ตา่งๆ แบบ



 

ชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัAนหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตาม
รายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศญี8ปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ 
รวมท ัAงคา่ต ั�วเครื8องบนิใหแ้กท่า่น 

เง ื8อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัAงนีAจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึAนไป กรณีไมถ่งึ 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิทที�มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้
กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีที8ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที8ของบรษิทัฯ 
กอ่นทกุคร ัAง มฉิะน ัAนทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัAงส ิAน 

3.การชําระคา่บรกิาร  ชําระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชาํระกอ่นการ
เดนิทาง 20วัน 

**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบั
จากวนัเดนิทางไป-กลบั*) 

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัKนทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่น
ตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่
พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนื�องจากเป็นราคาตั}วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั Kงกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ 
ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิLที�จะไม่
คนืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั KงสิKน รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิาร
รายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิL ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ
เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั KงสิKน 

อตัราคา่บรกิารนีAรวม 

1. คา่ตั}วโดยสารเครื�องบนิไป-กลบัชั Kนประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์
ขา้งตน้ 

ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี�นั�งได ้



 

2. คา่ที�พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ Aาหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครื8องที8สายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละ
ไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระถอืขึAนเครื8องไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภัยเครื�องบนิตาม
เงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซืKอนํKาหนักเพิ�ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วัน
เทา่นัKนพรอ้มชาํระคา่นํKาหนัก** 

- ซืKอนําหนักเพิ�ม 5 กก. ชาํระเพิ�ม 600  บาท / เพิ�ม10กก. ชาํระเพิ�ม 1,000 บาท / เพิ�ม20กก. ชาํระ
เพิ�ม 2,000 บาท 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วม
ประกนัสุขภาพทา่นสามารถส ั8งซืAอประกนัสุขภาพเพิ8มได ้

อตัราคา่บรกิารนีAไมร่วม 



 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็น
ตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีนํKามนัที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั}วเครื�องบนิ 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 

6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ที8มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่
นํ Aาใจจากทา่น 

รายละเอยีดเกี8ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี8ปุ่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี8ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี8ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัAนใน
ประเทศญี8ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื8อการทอ่งเที8ยว เยี8ยมญาต ิหรอื
ธุรกจิ จะตอ้งยื8นเอกสารในข ัAนตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื8อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้
ประเทศญี8ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีA 

1.ตั}วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึKนในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3.ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี8ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี8ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้ว ี
ซา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิ
การพํานักระยะสั Kน 

 3.ในขั Kนตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธ
ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 



 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั Kงหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความ
เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ั Kงหมด
กบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Kงหมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี8จะเลื8อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึAนในกรณีที8มผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิLการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึKนกอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิLในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั KงสิKน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั KงสิKน หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของ
ทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 

6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ั Kงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น
ไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Kงหมด 

7. รายการนีKเป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั Kงหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรอง
โรงแรมที�พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยน
ตามที�ระบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพัก
สาํหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั KงนีK
ข ึKนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง
นอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัKนบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั KงสิKนแทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัKน  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกอง
ตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�
สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธ
ในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่
เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว 
โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม 



 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถ
อาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิKงแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของ
มัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั Kงที�ตอ้ง
เรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํKาดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวนัที�ทําทัวรเ์ต็มวัน เริ�มในวันที�2ของการเดนิทางรวม
จํานวน2ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-
12ชั�วโมง อาทเิชน่ เริ�มงานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนันัKน มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดย
มัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั KงนีKข ึKนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนั
เดนิทางนัKนๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิLในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการ
เดนิทาง 

16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตุ
จากการเดนิทางทอ่งเที�ยว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเที�ยว เทา่นัKน ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การ
เจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื�อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นได ้
เขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซืKอประกนัสขุภาพ ในระหวา่ง
การเดนิทางได ้จากบรษัิทประกนัทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั KงสิKนแทนผู ้
จัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัKน 

18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกอง
ตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�
สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธ
ในกรณีอื�น ๆ 

 

 


