
 
 
 
                

 Hokkaido Winter 5D3N 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hokkaido Winter 

ฮอกไกโด ซปัโปโร โอตาร ุอาซาฮคิาวะ คโิรโระสกรีสีอรท์ 
พกัอาซาฮคิาวะ 1คนื ซปัโปโร 2 คนื 

พเิศษ!!! พาเทีย่วครบทกุวนั ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ+์ชาบหูมไูมอ่ ัน้!!! WIFI ON BUS 
ซปัโปโร ศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด มกีารสรา้งระบบถนนแบบสีเ่หลีย่มผนืผา้ครบครันไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

แหล่งชอ้ปป้ิง รา้นกนิดืม่ อาซาฮคิาวะ เมอืงใหญ่อนัดับ 2 ของเกาะฮอกไกโดมแีมน่ ้าล าธารหลายสายและลอ้มรอบไปดว้ย

ภเูขาและยังเป็นเมอืงทีห่นาวสดุๆเพราะหมิะตกหนักเป็นเวลานาน เลอืกชมิสดุยอดราเมงทีห่มู่บา้นราเมน เทีย่วสวนสัตวอ์ะ

ซาฮยิาม่าทีม่สีัตวข์ัว้โลก เชน่ หมขีาวและชมพาเหรดแพนกวิน้!!! โอตารุ เมอืงท่าเรอืเล็กๆ สุดน่ารัก มเีสน่หข์องความโร

แมนตกิชวนใหห้ลงใหล คโิรโระสกรีสีอรท์ รสีอรท์คอมเพล็กซท์ีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลกในเรือ่งของพาวเดอรส์โนวห์รอืหมิะเนือ้
ละเอยีดเนียนนุ่ม และมกีจิกรรมมากมายหลากหลาย สามารถขึน้กระเชา้กอนโดล่าสูย่อดเขาอาซารไิดเ้พือ่ไปสั่นระฆังแห่ง

ความรัก Love Bell สมัผสัประสบการณ์ทดลองขบัสโนวโ์มบลิ เป็นอกีกจิกรรมหนึง่ทีส่นุกและไมค่วรพลาดเมือ่มาเทีย่วฮ

อกไกโดชว่งฤดหูนาว  
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

4 – 8 ธนัวาคม 62 29,888  

 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

9,500 30  

5 – 9 ธนัวาคม 62 31,888 9,500 30  

6 – 10 ธนัวาคม 62 29,888 9,500 30  

11 – 15  ธนัวาคม 62 27,888 9,500 30  

12 – 16  ธนัวาคม 62 28,888 9,500 30  

13 – 17  ธนัวาคม 62 31,888 9,500 30  

19 – 23  ธนัวาคม 62 27,888 9,500 30  



 
 
 
                

20 – 24  ธนัวาคม 62 29,888 9,500 30  

25 – 29  ธนัวาคม 62 32,888 9,500 30  

26 – 30  ธนัวาคม 62 34,888 9,500 30  

27 – 31  ธนัวาคม 62 39,888 9,500 30  

28 ธนัวาคม – 1 มกราคม 63 42,888 9,500 30  

30 ธนัวาคม – 3 มกราคม 63 39,888 9,500 30  

31 ธนัวาคม – 4 มกราคม 63 37,888 9,500 30  

3 – 7 มกราคม 63 27,888 9,500 30  

8-12 มกราคม 63 27,888 9,500 30  

9-13 มกราคม 63 27,888 9,500 30  

10-14 มกราคม 63 27,888 9,500 30  

15-19 มกราคม 63 27,888 9,500 30  

16-20 มกราคม 63 27,888 9,500 30  

17-21 มกราคม 63 27,888 9,500 30  

22-26 มกราคม 63 27,888 9,500 30  

23-27 มกราคม 63 27,888 9,500 30  

24-28มกราคม 63 27,888 9,500 30  

หมายเหต:ุ 

1.วนัที2่9ธ.ค.62-4ม.ค.63เนนิพระพุทธเจา้ปิด โปรแกรมปรบัเทีย่ว Sapporo Beer Museumแทน 

2.วนัที3่1ธ.ค.62-1ม.ค.63ลานสกSีhikisaiปิด โปรแกรมปรบัเทีย่ว Watts Snowmobile แทนหรอืลานสกอีืน่ๆใน

เสน้ทางแทน 

3.วนัที3่0ธ.ค.62-1ม.ค.63 สวนสตัวปิ์ด โปรแกรมปรบัเทีย่ว Ice Pavillion แทน 

*โปรแกรมแตล่ะวนัอาจมกีารสลบัทีเ่ท ีย่วได ้แตท่า่นจะไดท้อ่งเทีย่วครบตามโปรแกรม* 

 

ไฟลท์บนิ 

Departure DMK – CTS    XJ620 23.55-08.25+1 

Return       CTS – DMK    XJ621 09.40-15.35 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืงเคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) 
ออกเดนิทางสูฮ่อกไกโด DMK – CTS XJ620 23.55-08.25+1  

2  สนามบนินวิชโิตะเสะ - อาซาฮคิาวา่ - หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ -*สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ – หา้งAeon 
Mall  อาหาร เทีย่ง 
(*วันที3่0ธ.ค.62-1ม.ค.63 สวนสตัวปิ์ด ปรับไปเทีย่ว Ice Pavillion แทน) 

3  *ลานสโนวโ์มบลิ Shikisai-no-oKa - โอตาร ุ-  คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครือ่งแกว้โอ
ตาร ุ– โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ - รา้น Duty Free – ท าเนยีบรฐับาลเกา่ - ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ 
 อาหาร เชา้, เทีย่ง, เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมไูมอ่ ัน้) 
(*วันที3่1ธ.ค.62-1ม.ค.63ลานสกSีhikisai ปิดปรับเทีย่ว Watts Snowmobile หรอืลานสกอีืน่ๆในเสน้ทางแทน) 

4  คโิรโระสกรีสีอรท์ -ตลาดปลาโจไก- หอนาฬกิาซปัโปโร - สวนสาธารณะโอโดร ิ- *เนนิเขาแหง่
พระพทุธเจา้ - มติซุยเอาทเ์ล็ท   อาหาร เชา้     
(*วันที2่9ธ.ค.62-4ม.ค.63เนนิพระพทุธเจา้ปิดโปรแกรมปรับเทีย่วSapporo Beer Museumแทน) 

5 ซปัโปโร –สนามบนิชโิตะเสะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง CTS – DMK XJ621 09.40-15.35 
อาหาร เชา้   

 

 

 

 



 
 
 
                

วนัทีห่นึง่    กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

20.30น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัน้ 3เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI 
AIR ASIA X (XJ) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็ก
กระเป๋า 

23.55น.  น าท่านเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ THAI AIR  
ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ620 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิาร
จ าหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้ ) 

วนัทีส่อง    สนามบนินวิชโิตะเสะ – อาซาฮคิาวา่ – หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ – สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ หรอื 
                 Ice Pavillion - หา้ง Aeon Mall อาหาร กลางวนั (ราเมน)  
 
08.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง

กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวก
ในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคน
เขา้เมืองและศุลกากร ส าคญั!!! ประเทศ
ญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก 
เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หาก
ฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรบั  รับกระเป๋า
เรียบรอ้ยและท าภารกิจส่วนตัว  น าท่ าน
เดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ (Asahikawa) 
เมอืงใหญ่อันดับสองในเกาะฮอกไกโด รอง
จากซัปโปโร ตัง้อยู่ทางตะวันออกของซัปโปโร น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาว่า (Asahikawa 
Ramen Village) ถอืก าเนดิขึน้ในปี 1996 โดยการรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดังของเมอืงอาซาฮคิาวา่มาอยูร่วมกนัเป็น
อาคารหลังคาเดยีว มรีา้นราเมง 8 รา้น  เปรยีบเสมอืนหมูบ่า้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดังๆไวใ้นทีเ่ดยีว และยังมหีอ้ง
เล็กๆทีจ่ัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาของหมูบ่า้นแหง่นีด้ว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บ ้านรา
เมน (มือ้ที1่) เมนรูาเมน 

  
บา่ย  น าท่ าน เดินท างสู่  ส วนส ัต ว ์อ าซ าฮิย าม ะ 

Asahiyama Zoo (หมายเหตุ: วนัที3่0ธ.ค.62-1
ม.ค.63 สวนสตัวปิ์ด โปรแกรมปรบัไปเที่ยว 
Ice Pavillion แทน ) ซึ่งไดรั้บความนิยมมาก

ทีส่ดุในญีปุ่่ น ซึง่ในแต่ละปีจะมผีูเ้ขา้ชมความน่ารัก
ของสัตวต์่างๆ ที่ไม่ไดถู้กกักขังในกรงแบบที่ท่าน
เคยเห็นในสวนสัตวท์ั่วๆ ไปถงึกว่าปีละ 3 ลา้นคน
จากทั่วโลก โดยสวนสัตว์แห่งนี้ไดม้แีนวความคดิ
ทีว่า่ สัตวต์่างๆ ควรทีจ่ะอาศัยอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม
ทีด่ ี และเป็นไปตามธรรมชาตขิองสัตวนั์น้ๆ จงึท า
ใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสถงึชวีติความเป็นอยู่ที่แทจ้รงิ
ของสตัวแ์ตล่ะประเภท อาทเิชน่ หมขีาวจากขัว้โลก 
นกเพนกวนิสายพันธุต์่างๆ แพนดา้แดง ไฮไลทส์ าคญั! ของทีน่ ีค่อืการชมการเดนิ ขบวนพาเหรดของนก
เพนกวนิทีใ่หท้่านไดช้มอยา่งใกลช้ดิ (พาเหรดแพนกวิน้11.00/14.30 ชว่งเวลาอาจมเีปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่ับ
ทางสวนสตัว ์และในชว่งฤดหูนาวสวนสตัวจ์ะปิดเวลา15.00น.) หรอืเทีย่วพพิธิภณัฑห์มิะและน า้แข็งคะมคิะวะ  
(Kamikawa Ice Pavilion)เป็นพพิธิภัณฑท์ีใ่หนั้กท่องเทีย่วไดส้ัมผัสประสบการณ์ความหนาวเย็นแห่งแรกและมี
ขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก อณุหภมูดิา้นในตัง้ไว ้-20 องศาเซลเซยีสตลอดปี ภายในมเีสาน ้าแข็งและก าแพงน ้าแข็ง
ขนาด 600 ตารางเมตร ทีใ่ชเ้วลาสรา้งดว้ยวธิทีางธรรมชาตถิงึ 25 ปี ทางเดนิอโุมงคน์ ้าแข็งทีป่ระดับประดาดว้ย
ไฟสวยงาม บารน์ ้าแข็ง และถ ้าจ าลองหนิงอกหนิยอ้ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หา้งAeon Mall อสิระใหท้่าน
เลอืกซือ้สนิคา้และอสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัอาซาฮคิาวะ 

พกั: Y’s Hotel  Asahikawa Ekimae หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

 

 
 

 



 
 
 
                

วนัทีส่าม     ลานสโนวโ์มบลิ Shikisai-no-oKa - โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครือ่งแกว้โอตา 
                  ร ุ– โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ - รา้น Duty Free – ท าเนยีบรฐับาลเกา่ – ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ
                  อาหารเชา้,กลางวนั,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ+์ชาบหูมไูมอ่ ัน้) 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่2) 

น าท่านเดินทางสู่ลานสโนวโ์มบลิ Shikisai-no-oKa ใหท้่าน
สมัผัสประสบการณ์พเิศษขบัสโนวโ์มบลิ Snowmoblie (หมาย
เหต:ุ วนัที3่1ธ.ค.62-1ม.ค.63ลานสกSีhikisai ปิด โปรแกรม
ปรบัเที่ยว Watts Snowmobile แทนหรือลานสกีอื่นๆใน
เสน้ทางแทน)  (ไม่รวมค่าsnowmobile) ซึง่เป็นหนึ่งกจิกรรมที่
สนุกสนานและไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงฮอกไกโด ท่านสามารถ
สนุกสนานไปกบัการขบัรถบนหมิะดว้ยรถสโนวโ์มบลิซึง่สามารถเลน่
ไดเ้ฉพาะประเทศทีม่หีมิะตกเท่านัน้ การเล่นสโนวโ์มบลินัน้ขับขีไ่มย่าก
เพยีงแคใ่ชค้ันเรง่และเบรคก็สามารถบงัคับตัวรถไดอ้ยา่งงา่ยดาย ส าหรับ
วธิเีล่นจะมคีรูฝึกของลานขับสอนวธิใีห ้จากนัน้อสิระใหท้่านสนุกสนาน
ตามอธัยาศัย หรอืท่านสามารถเลอืกถา่ยรปู ชมววิและสนุกสนานกบัหมิะ
ได  ้(หมายเหตุ :ค่ าทั วร์ไม่รวมค่ ากิจกรรมต่ างๆและไม่ รวมค่ า
snowmobileท่านละประมาณ 10,000 - 15000 เยน ท่านที่มีความ
ประสงค์เล่นกจิกรรมแจง้กับไกดห์นา้งาน) กรณีหมิะทับถมไม่เพียงพอ 
หรอืลานขบัยังไมเ่ปิดหรอืปิด หรอืมปีรับเสน้ทางทอ่งเทีย่วทางบรษัิทขอ
ปรับเปลีย่นไปลานขบัอืน่ๆเชน่Watts Snowmobile แทน หรอืลานอืน่ๆที่
อยู่ในเสน้ทางท่องเทียวแทน จะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโอตารุ เมืองท่า
เจรญิรุ่งเรอืงในฐานะที่เป็นเมอืงคา้ขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 
ถงึ 20 เมอืงท่าเล็กๆทีม่บีรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ ซึง่มรีา้นขาย
ของอยู่ตลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการ
ตกแต่งของบา้นเรือนนั้นส่วนใหญ่ ไดถู้กออกแบบเป็นตะวันตก
เนื่องจากในอดีต เมอืงโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจาก การท าการคา้
ระหวา่งประเทศญีปุ่่ นเองและประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ น า
ท่านเที่ยวชม คลองสายวฒันธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรม
อนัมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยควา มเป็นเอกลักษณ์แห่งวถีชีวีติ 2 ฝ่ัง
คลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่ นแบบดัง้เดมิ คลองโอตารุสรา้งเพื่อให ้
เรอืเล็กล าเลยีงสนิคา้จากท่าเรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดังที่อยู่ตามรมิ
คลอง เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่จงึเปลีย่นไปเขา้ท่าทีใ่หญ่และขนสง่เขา้โกดัง ไดง้่ายขึน้ ตกึเกา่เก็บ
สนิคา้รมิคลองเหล่านี ้จงึถูกดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์่างๆ และพพิธิภณัฑ์ น าท่านเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้
โอตารุ แหล่งท าเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ด ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีันดังอยู่ในโลกของจนิตนาการ 
แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดังของโอตาร ุและยงัมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้า่นชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนีม้ชี ือ่เสยีง
ในดา้นการท าเครือ่งแกว้ต่างๆ จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้่าน
ไดท้่องไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีละบทกวทีี่แสนอ่อนหวานชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตร ี(MUSIC 
BOX) อนัมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะท าใหท้า่นผอ่นคลายอยา่งดเียีย่ม ทา่นจะไดช้มกลอ่งดนตรมีากมาย
หลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึท่านยังสามารถเลอืกท ากล่องดนตรแีบบทีท่่าน
ตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกนั มบีรกิารน าเพลงกลอ่งดนตรทีัง้
เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์ส่งไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้่านไดส้ัมผัสและชืน่ชม
กลอ่งดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้า่นไดท้ ากลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่า่นชืน่ชอบดว้ยตัวทา่นเอง  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                

น าท่านเดินทางเขา้สู่  เมืองซปัโปโร (Sapporo) เมืองหลวงของ
ภูมภิาคฮอกไกโด น าท่านไป โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (ค่าทัวรไ์ม่
รวมการเขา้ชมการผลิตดา้นใน อิสระถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึก
ดา้นหนา้) แหล่งผลติช็อคโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญี่ปุ่ น ตัวอาคารของ
โรงงานถูกสรา้งขึน้ในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้่าน
ไดเ้ลือกซือ้เป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านไปดวิตีฟ้ร ีให ้
ท่านเลือกซือ้ของฝากราคาถูก อาทเิช่น เครือ่งส าอางค์ เครือ่งไฟฟ้า 
ผลติภณัฑจ์ากน า้มนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิ ผลติภัณฑแ์บรนด ์
4GF 5GF และ6GF หรอืวติามนิบ ารุงร่างกายอย่าง Natto สารสกัด
จากถั่ว หรอืน ้ามันตับปลาฉลาม ยาของดร.โนงุจ  ิเป็นตน้น าท่าน
เดนิทางสู่ ตกึท าเนยีบรฐับาลเก่าเริม่ก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ.2416 
เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเม
ริกา โดยลอกแบบมาจากอาคาร
ท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซเูซตส์

สหรัฐอเมริกาโดยใชอ้ ิฐไปจ านวน
มากกว่า 2.5 ลา้นกอ้น ตกึแดงหลังนี้
ใช เ้ป็นที่ท าการรัฐบาลฮอกไกโด
ตัง้แต่ปี พ.ศ.2429 ซึง่ผูว้า่ราชการคน
แรกทีไ่ดท้ างานในตกึนี้คอื มจิโิตช ิอิ
วามรูะ (Michitoshi Iwamura) แลว้ใชง้านตอ่เนือ่งยาวนานถงึ 80 ปี กอ่นทีจ่ะยา้ยไปทีท่ าการหลังใหมเ่ป็นอาคาร
ทันสมยัสงู10ชัน้  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) เมนูบุฟ
เฟ่ตข์าปู+ชาบูหมู
ไมอ่ ัน้ 

 หลังอาหารเย็นอสิระ
ใหท้่านชอ้ปป้ิงยา่น
ทานุกโิกจ ิเป็นย่าน
ที่ค ึกคักมีชีว ิตชีว ิต
โดยเฉพาะในเวลา
ค ่าคืนที่บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึต่าง ๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสนิคา้กันรอบๆ บรเิวณนี้มรีา้นอาหาร 
ภตัตาคาร สถานบนัเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ รวมกนัมากกวา่ 4,000 รา้น ตัง้อยูใ่นตรอก
ซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยู่ในตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แต่ก็มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้น
ตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด บรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงยา่นซซูกูโินะได ้จากน ัน้เดนิทางเขา้สูท่ ี่
พกัแรม 

ทีพ่กั: Toyoko Inn Sapporo /APA & Resort Hotel Sapporo/Hotel Raffinato Sapporo หรอื

ระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)  

 
วนัทีส่ ี ่      คโิรโระสกรีสีอรท์ - ตลาดปลาโจไก - เนนิเขาแหง่พระพทุธเจา้ - หอนาฬกิาซปัโปโร – สวนโอโดร ิ-   
                มติซุยเอาทเ์ล็ท     อาหารเชา้ 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่5) 

น าท่านเดนิทางไปสัมผัสกับ ลานสกรีสีอรท์ KIRORO SKI RESORT ตัง้อยู่ท่ามกลาง
ขุนเขาที่ปกคลุมดว้ยหิมะแสนนุ่ม ใหท้่านสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจง้ ณ ลานสก ี
เพลิดเพลินกับกจิกรรมสกีที่หลากหลาย เช่น สกี, สโนว์บอร์ด,กระดานเลื่อนหิมะ ฯลฯ 
(หมายเหตุ: ค่าทัวรไ์ม่รวมค่ากจิกรรมต่างๆ ไม่รวมค่าอปุกรณ์และไม่รวมค่ากระเชา้กอนโด
ล่า) หรือท่านจะเลือกชอ้ป
ป้ิงที่โซนพลาซ่าคิโรโระ รี
สอรท์ทีถ่กูเลอืกเป็นโลเคชัน่
หลักในภาพยนต์เรือ่ง แฟน
เดย ์แฟนกนัแค่วนัเดียว
เรือ่งแรกของค่ายจดีเีอช ได ้
เปิดมุมสวยทั่วสกรีสีอรท์ใช ้

เ ป็ น ส ถ าน ที่ ถ่ า ย ท า ใ น 
location ต่างๆ เช่น  ระฆงัแห่งความรกั (Love Bell) ตัง้อยู่บนยอดเขาอะซาร ิ(Asari Peak) ของคโิรโระ รี



 
 
 
                

สอรท์ ระฆังนี้มตี านานของความรั  กอันศักดิส์ทิธิ ์นักท่องเทีย่วมักจะมาสั่นระฆัง แลว้อธษิฐานขอพรใหค้วามรัก
สมหวังตลอดไป การเดนิทางขึน้ไปยงั ระฆงัแหง่ความรกั ตอ้งน่ังกระเชา้กอนโดลา่ขึน้สูย่อดเขาโดยระหวา่งทาง
จะเห็นตน้ไมแ้ละววิหุบเขากวา้งใหญ่ และเมือ่ขึน้ไปถงึก็จะพบความสวยงามปรากฏตรงหนา้ พรอ้ม ระฆงัแห่ง
ความรกั ตัง้ตระหง่านอยู่ นอกจากจะเป็นจดุใหคู้่รักมาตรีะฆังขอพรเรือ่งความรักแลว้ ยังเป็นจุดถา่ยรูปทีส่วยงาม
มากทีส่ดุแห่งหนึง่ดว้ย ลานสก ีส าหรับนักสกี
มอือาชพีและสมัครเล่น สามารถเพลดิเพลนิ
กบัการเลน่สกแีละสโนวบ์อรด์ สมาชกิตัวนอ้ยก็
สามารถเล่นสนุกไดเ้พราะมี Annie Kids Ski 
Academy โ รง เรีย น ส อ น ส กี ส า ห รับ เ ด็ ก 
นอกจากนี้ยังมีกจิกรรมแสนสนุกในลานหมิะ
ขนาดใหญ่  Snow Parkและสุดทา้ย คโิรโระ 
รสีอรท์ มารเ์ก็ตแหล่งรวมขนมอร่อยเเละสนิคา้ทีข่ ึน้ชือ่ของฮ
อกไกโดไวค้รบซึง่ท่านสามารถชอ้ปป้ิงกลับไปเป็นของฝากได ้
หมายเหตุ:กจิกรรมเล่นสกีและกระเชา้กอนโดล่าขึน้อยู่กับ
ปรมิาณการทับถมของหมิะและสภาพอากาศ จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลที่
ใหญ่ที่สุดในซัปโปโร เป็นตลาดที่คกึคักและมากมายไปดว้ย
ของฝากของดขีองซปัโปโรและผลติภัณฑจ์ากทั่วฮอกไกโด ทา่นสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น 
ราคาไม่แพง ที่สั่งตรงมาจากที่ต่างๆของออกไกโดและท่านสามารถซือ้อาหารทะเลและของฝากต่างๆไดท้ี่นี ่
(อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั ใหท้า่นเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เนนิเขาแหง่พระพุทธเจา้ The Hill of the Buddha (หมายเหต:ุ วนัที2่9ธ.ค.62-4ม.ค.63
เนินพระพุทธเจ้าปิด  โปรแกรมปรบั เที่ยว 
Sapporo Beer Museumแทน) เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของซัปโปโรอยู่ภายในพื้นที่
ของสุสาน Makomanai Takino Cemetery ที่เปิด
ให เ้ช า้ชมเมื่อปลายปี 2015 มีความโดดเด่น
เนื่องจากเป็นองค์พระพุทธรูปขนาด 13.5 เมตร 
หนัก 1,500 ตัน ครอบไวด้ว้ยโดมทรงกลมใตด้นิ 

ลอ้มรอบไปดว้ยทุง่ลาเวนเดอรนั์บแสนตน้ทีจ่ะเปลีย่นพืน้ทีข่องเนนิเขาใหเ้ป็น
สสีนัตา่งๆไปไมซ่ ้าก ั นต  ลอดปีตามชว่งฤด ูโดยบรเิวณสถานทีด่ังกลา่วไดรั้บ
การออกแบบโดย Tadao Ando สถาปนกิชือ่ดังของญีปุ่่ น โดยบรเิวณทางเขา้
จะมี  สระน ้า และอุโมงค์ความยาว 40 เมตร นอกจากนี้ยังมรีา้นกาแฟและ
รา้นอาหารเล็กๆ รวมทัง้รูปปัน้หนิจ าลองของโมอายแห่งเกาะอสีเตอร ์และรูป
ปั้นหนิจ าลองของสโตนเฮนจ์ใหไ้ดช้มและเก็บภาพสวยงามไดอ้กีดว้ย ค่า
ทวัรไ์มร่วมคา่เขา้(ทางสถานที่เก็บค่าบรจิาคเพือ่ใชท้ านุบ ารุงสถานที ่300 
เยน (บรจิาคดว้ยตัวเองหนา้ทางเขา้) ไม่รวมค่าจุดชมววิมุมสูง500เยน 
หรอืเทีย่วชมพพิธิภณัฑเ์บยีรท์ ีซ่ปัโปโร (Sapporo Beer Museum)  เป็นพพิธิภัณฑเ์บยีรแ์ห่งแรกและแห่ง
เดยีวในญีปุ่่ น ซึง่ผลติภณัฑเ์บยีรย์ีห่อ้ซปัโปโรมจีดุก าเนดิขึน้จากทีน่ี ่มหีอ้งแสดงเกีย่วกบัประวัตแิละเครือ่งมอืทีใ่ช ้

ในการผลติเบยีรเ์รือ่งราวของการท าเบยีร ์ตัวอาคารพพิธิภัณฑเ์ป็นอาคารสรา้งจากอฐิแดง แตเ่ดมิคอืโรงงานผลติ
เบยีร ์ซึง่เปิดด าเนนิการมาตัง้แตปี่ พ.ศ.2419 เป็นโรงงานผลติเบยีรแ์หง่แรกของญีปุ่่ น ปัจจบุนักจิการเจรญิเตบิโต
มโีรงงานหลายแหง่ทั่วประเทศ ตกึเกา่หลังนีจ้งึถกูดัดแปลงใหเ้ป็นพพิธิภณัฑเ์บยีร ์เมือ่ พ.ศ.2530 เปิดใหผู้ส้นใจ
ไดเ้ขา้ชมฟร ีภายในแบง่ออกเป็น 3 ชัน้โดยจะตอ้งขึน้ลฟิตข์ึน้ไปชม จากนัน้น าทา่นถา่ยรูป หอนาฬกิาซปัโปโร 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึง่เป็นอาคารที่สรา้งขึ้นจากไม ้ออกแบบดว้ยศิลปะแบบอเมรกิันเป็นที่รูจั้กในฐานะ
สญัลักษณ์ของเมอืง และเป็นทีส่นใจของนักทอ่งเทีย่ว ทัง้ในและต่างประเทศแทบทุกคน ซึง่นาฬกิาบนหอยังคง
เดนิอย่างเทีย่งตรง และมเีสยีงระฆังในทุกชั่วโมง ผา่นชมสวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Park) ตัง้อยู่ใจกลาง
เมอืงซปัโปโร ซึง่แยกเมอืงออกเป็นสองฝ่ัง คอืทางทศิเหนือและทศิใต ้ในชว่งฤดรูอ้นจะเป็นพืน้ทีส่เีขยีวทีง่ดงาม 
และชว่งตน้เดอืนกมุภาพันธจ์ะเป็นสถานทีห่ลักในการจัดเทศกาลหมิะซปัโปโร สามารถดูดนักทอ่งเทีย่วท ารายได ้
ใหแ้กฮ่อกไกโดมากมาย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่มติซุย เอา้ทเ์ล็ท (MITSUI OUTLET) เพลดิเพลนิกับการช ้

อปป้ิงสินคา้มากมายแบรนด์ดังระดับโลก และแบรนด์ญี่ปุ่ น อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 
CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, 
TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครือ่งประดับ และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, 
TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอื
เลือกซือ้สนิคา้ส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมายในราคาลด 
30-80% ซึง่ภายในยงัมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย (อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั) 



 
 
 
                

ทีพ่กั: Toyoko Inn Sapporo /APA & Resort Hotel Sapporo/Hotel Raffinato Sapporo หรอื

ระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)  

 
วนัทีห่า้        ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                           

                    อาหารเชา้ 

 
เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั หรอืบรกิารแบบ Set Box  (มือ้ที ่6) 

หมายเหต:ุ กรณีหอ้งอาหารเชา้ทีโ่รงแรมไมส่ามารถเปิดบรกิารชว่ง06.00น.ได ้เพือ่
ความสะดวกในเรือ่งระยะเวลาในการเดนิทางมาสนามบนิทางบรษัิทขอปรับเป็น Set 
Box แทน) 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพือ่เช็คอนิเตรยีม
เดนิทางกลบั 

09.40 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ THAI AIR ASIA X  
เทีย่วบนิที ่XJ621(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่ง) 

15.35 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

 หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี่ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู ้จดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เท่ากบั 30 บาท 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น) ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง  
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้
การอพัเกรดทีน่ั่ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat ส าหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทวัรไ์มส่ามารถอพัทีน่ั่งได ้ 
 
 



 
 
 
                

ทีน่ ัง่ Hot Seat เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขา
ไดอ้ยา่งเต็มที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Airbus A330 

โซน แถวที ่ ราคา ตอ่เทีย่ว ตอ่ทา่น 

โซนเงยีบ Quiet Zone 7   ABC  DFG  HJK 2,500 บาท 
*Forward Zone แถวทางออก Exit Seat 15 HJK 2,350 บาท 

Forward Zonde 16 DFG 2,350 บาท 

Forward Zonde 17 ABC 2,350 บาท 

After Zone 34 DFG 2,250 บาท 

*After Zone แถวทางออก Exit Seat 35 ABC   HJK 2,250 บาท 

 

Airbus A332 

โซน แถวที ่ ราคา ตอ่เทีย่ว ตอ่ทา่น 

โซนเงยีบ Quiet Zone 1   DFG   2,500 บาท 

2   ABC  HJK 2,500 บาท 

Forward Zonde 14 ABC  DFG  HJK 2,350 บาท 
*After Zone แถวทางออก Exit Seat 30 ABC  DFG  HJK 2,250 บาท 

 
2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งที่สายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท/เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,000 บาท 
(ค่าทัวรไ์มร่วมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ไดจ้ากบรษิทั ประกนัท ัว่ไป 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  



 
 
 
                

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-11 ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 19.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 



 
 
 
                

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได  ้จากบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ ม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


