
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

CODE:JXW882 Hokkaido Cool Cool ฮอกไกโด ซปัโปโร โทยะ โอตาร ุ5D3N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hokkaido Cool Cool 
ฮอกไกโด ซปัโปโร โทยะ โอตาร ุ5วนั3คนื 

พกัโทยะออนเซ็น 1 คนื ซปัโปโร 2 คนื 
พเิศษ!!!ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ+์ชาบหูมไูมอ่ ั<น!!! พาเที>ยวครบทกุวนั ไมม่ฟีรเีดย ์

ซปัโปโร ศูนย์กลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด มีการสรา้งระบบถนนแบบสี เหลี ยมผืนผา้ครบครันไปดว้ยสถานที 
ท่องเที ยว แหลง่ชอ้ปปิ)ง รา้นกนิดื ม โทยะ ทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟ ในอทุยานแห่งชาตชิกิตส-ึโทยะ 
บนเกาะฮกไกโด ตรงกลางทะเลสาบมเีกาะตั )งอยูค่อืเกาะนากาโนะ โอตารุ เมอืงทา่เรอืเล็กๆสดุน่ารัก มเีสน่หข์องความโร
แมนตกิชวนใหห้ลงใหล  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดี>ยว ที>น ั>ง หมายเหต ุ

15-19 พฤศจกิายน  23,888  

 

 

 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

 

 

9,500 34  
20-24 พฤศจกิายน 62 23,888 9,500 34  
18-22 ธนัวาคม 62 25,888 9,500 34  
20-24 ธนัวาคม 62 25,888 9,500 34  
25-29 ธนัวาคม 62 32,888 9,500 34  
27-31 ธนัวาคม 62 36,888 9,500 34  
1-5 มกราคม 63 29,888 9,500 34  
3-7 มกราคม 63 25,888 9,500 34  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

8-12 มกราคม 63 25,888  

 

 

 

 

 

 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

9,500 34  

10-14 มกราคม 63 25,888 9,500 34  

15-19 มกราคม 63 25,888 9,500 34  

17-21 มกราคม 63 25,888 9,500 34  

22-26 มกราคม 63 25,888 9,500 34  

24-28 มกราคม 63 25,888 9,500 34  

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

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

5-9 กมุภาพนัธ ์63 34,888 9,500 34 Snow Festival 

7-11 กมุภาพนัธ ์63 34,888 9,500 34 Snow Festival 
หมายเหต:ุ 
โปรแกรมแตล่ะวนัอาจมกีารสลบัที>เท ี>ยวได ้ทา่นจะไดท้อ่งเที>ยวครบตามโปรแกรม 

ไฟลท์บนิ 
Departure: DMK-CTS  XW146 04.00-12.15 
Return:       CTS-DMK  XW145 14.55-20.35 
หมายเหต:ุ ราคาทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครื อง กรณีทา่นตอ้งการ (สั งซื อบนเครื องเทา่นั)น) 

วนัที> รายละเอยีดทอ่งเที>ยว 

1 พรอ้มกนัที>ทา่อากาศยานดอนเมอืงเคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 

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

3  โอตาร ุ-  คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครื>องแกว้โอตาร ุ– ซปัโปโร - โรงงาน
ช็อกโกแลตอชิยิะ - รา้น Duty Free – มติซุยเอา้ทเ์ลท - ชอ้ปปิ< งทานุกโิคจ ิ       
� อาหาร เชา้, เที>ยง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูม)ู 

4 ตลาดปลาโจไก – ลานสโนวโ์มบลิ – คโิรโระสกรีสีอรท์ – ซปัโปโร  
� อาหาร เชา้     

5 ซปัโปโร – ทาํเนยีบรฐับาลเกา่ - ถา่ยรปูหอนาฬกิา – สวนโอโดรสินามบนิชโิตะเสะ -  
ทา่อากาศยานดอนเมอืง CTS – DMK XW145  14.55-20.35 
�อาหาร เชา้   

 
วนัที>หนึ>ง    กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 
23.50น. �พรอ้มกนัที  ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ั<น 3เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) เจา้หนา้ที 

ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋า 
 
 
วนัที>สอง    ทา่อากาศยานดอนเมอืง - สนามบนินวิชโิตะเสะ – โนโบรเิบทส ึ – จโิกคดุาน ิ – ทะเลสาบโทยะ -  

                      ออนเซ็น โทยะ/โนโบรเิบ็ทส ึ   �อาหาร เย็น 

 
04.00น. �นําท่านเดนิทางสู่สนามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญี>ปุ่ นโดยสายการบนิ Nok Scoot (XW) เที>ยวบนิที> 

XW146 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื>อง บนเครื>องมบีรกิารจําหนา่ย/ส ั>งซื<อบนเครื>องเทา่น ั<น ) 
12.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไก

โด (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั วโมงกรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพอืค่วาม
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
สําคญั!!! ประเทศญี>ปุ่ นไมอ่นุญาตให้
นํา อาหารสด จําพวก เนื<อสตัว ์พืช 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตัว นําทา่นขึ)น
รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู่ เมอืงโนโบรเิบทส  ึ(Noboribetsu) เมืองตากอากาศที มีชื อเสยีงแห่งหนึ งของ
เกาะฮอกไกโดอดุมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิี งดงามไมว่า่  จะเป็นตน้ไม,้ทะเลสาบ,หนองบ ึ งและแหลมรปูรา่ง
แปลกตามากมาย จากนั)นนําท่านชมหุบเขานรกจโิกคุดาน ิ(Jigokudani) เกดิจากภูเขาไฟซึ งยังไม่ดับจงึ
กอ่ใหเ้กดินํ)าพุรอ้นและบอ่โคลนเดอืดอั  นเป็นปรากฏก  ารณ์ทางธรรมชาตทิี ยังคงอยูช่ั วกัลป์ นํ)ารอ้นในลําธาร
ของหุบเขาแห่งนี)มแีร่ธาตุกํามะถันซึ ง  เป็นแหล่งตน้นํ)าของย่านบ่อนํ)ารอ้นโนโบรเิบทส ึมองเห็นควันจากนํ)าพุ
รอ้นพุง่ขึ)นมาตลอดเวลา ใหท้า่นถา่ยภาพตามอัธยาศัย จากนั)นนําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบ
ปล่องภูเขาไฟ ในอุทยานแห่งชาตชิกิตส-ึโทยะ บนเกาะฮกไกโด ประเทศญี ปุ่ น ทะเลสาบมลีักษณะคลา้ยไข่
ดาว เป็นทะเลสาบขนาดใหญร่ปูวงกลม มเีสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กโิลเมตร ตรงกลางทะเลสาบมเีกาะตั )งอยู่
คอืเกาะนากาโน ทะเลสาบแห่งนี)มคีวามพเิศษตรงที นํ)าจะไม่แข็งตัวในชว่งฤดูหนาว ในหนา้รอ้น อากาศก็เย็น
สบาย เหมาะสําหรับเดนิเล่น ปั นจักรยาน หรอืล่องเรอืชมทวิทัศน์ อสิระใหท้่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย สมควร
แกเ่วลานําทา่นเขา้สูท่ ี>พกัแรม  ออนเซ็น โทยะ/โนโบรเิบ็ทส ึ

เย็น � รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื<อที>1)  
หลังทานอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื อผ่อนคลายความ
เมื อยลา้และจะทําใหผ้วิพรรณสวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

�ที>พกั: TOYAKO MANSEIKAKU HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื อโรงแรมที ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

 
วนัที>สาม    โอตาร ุ-  คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครื>องแกว้โอตาร ุ– ซปัโปโร -  
                 โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ – Duty Free – มติซุยเอา้ทเ์ลท – ชอ้ปทานุกโิคจ ิ
                �อาหาร เชา้,กลางวนั,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูม)ู 
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื<อที> 2) 
 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตา

รุ  เมืองท่ าเจริญ รุ่ง เรืองใน
ฐานะที เป็นเมอืงคา้ขายในชว่ง
ปลายศตวรรษที  19 ถึง 20 
เมืองท่าเล็กๆที มีบรรยากาศ
สุดแสนโรแมนติก ซึ งมีรา้น
ขายของอยูต่ลอดสองขา้งทาง 
ด ้ว ย บ ร รย าก าศ โด ย รอ บ 
รวมถงึการตกแต่งของบา้นเรือนนั)นส่วนใหญ ่
ไดถู้กออกแบบเป็นตะวันตกเนื องจากในอดีต 
เมอืงโอตารไุดรั้บอทิธพิลมาจาก การทําการคา้
ระหว่างประเทศญี ปุ่ นเองและประเทศในแถบ
ยุโรปหลายประเทศ นําท่านเที ยวชม คลอง
สายวฒันธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรม
อันมี เส น่ห์ช วน ให ้ค น้ห า ด ว้ยควา  ม เป็ น
เอกลักษณ์แห่งวถีีชวีติ 2 ฝั งคลองที ยังคงความเป็นญี ปุ่ น
แบบดั )งเดมิ คลองโอตารุสรา้งเพื อใหเ้รอืเล็กลําเลยีงสนิคา้
จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดังที อยู่ตามรมิคลอง เมื อ
วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่จงึเปลี ยนไปเขา้ท่าที ใหญ่
และขนส่งเขา้โกดัง ไดง้่ายขึ)น ตกึเก่าเก็บสนิคา้รมิคลอง
เหล่านี)  จึงถูกดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตล์ต่างๆ และ
พพิธิภัณฑ ์นําท่านเที ยวชม ชมเครื>องแกว้โอตารุ แหล่ง
ทําเครื องแกว้ที มีชื อเสยีงที สุด ชมความสวยงามของแกว้
หลากสสีันดังอยู่ในโลกของจนิตนาการ แหล่งเครื องแกว้ชื อดังของโอตารุ และยังมเีครื องแกว้หลากหลายให ้
ท่านชื นชม และเลือกซื)อได ้เมืองนี)มีชื อเสยีงในดา้นการทําเครื องแกว้ต่างๆ จากนั)นนําท่านชม พพิธิภณัฑ์
กล่องดนตร  ีOtaru Music Box Museum ใหท้่านไดท้่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวีที แสน
อ่อนหวานชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตร ี(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที จะทําให ้
ท่านผ่อนคลายอย่างดีเยี ยม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

3,000 แบบ รวมถงึท่านยังสามารถเลอืกทํากล่องดนตรแีบบที ท่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลอืกกล่องใส ่
ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มบีรกิารนําเพลงกลอ่งดนตรทัี )งเพลงญี ปุ่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีี
โปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้า่นไดส้มัผัสและชื นชมกลอ่งดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้า่นไดทํ้า
กลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบที ทา่นชื นชอบดว้ยตัวทา่นเอง  

เที>ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มื<อที>3) 
บา่ย นําท่านเดนิทางเขา้สู ่เมอืงซปัโปโร 

(Sapporo) เมอืงหลวงของภูมภิาคฮ
อ ก ไ ก โด  นํ าท่ าน ไ ป  โ ร ง ง า น
ช็อกโกแลตอชิยิะ (ค่าทัวรไ์ม่รวม
การเขา้ชมการผลิตดา้นใน อิสระ
ถ่ายรูปและซื)อของที ระลกึดา้นหนา้) 
แหล่งผลิตช็อคโกแลตที มีชื อเสียง
ของญี ปุ่ น ตัวอาคารของโรงงานถูก สรา้งขึ)นในสไตล์ยุโรปแวดลอ้มไปดว้ย
สวนดอกไม ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซื)อเป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนั)นนําทา่นไปดวิตี<ฟร ีใหท้่านเลอืกซื)อของฝาก
ราคาถูก อาทเิชน่ เครื องสําอางค ์เครื องไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากนํ<ามนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิ หรอืวติามนิ
บํารุงร่างกายอย่าง Natto สารสกัดจากถั ว หรอืนํ)ามันตับปลาฉลามเป็นตน้ จากนั)นนําท่านเดนิทางสู่ มติซุย
เอาทเ์ล็ท Mitsui Outlet ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ)งสนิคา้มากมายแบรนดด์ังระดับโลก และแบรนด์
ญี ปุ่ น อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืก
ซื)อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื องประดับ และ
นาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั น HUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซื)อสนิคา้สําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI 
ASOBI, HAKKA KIDS, และสนิคา้อื นๆอกีมากมายในราคาลด 30-80% ซึ งภายในยังมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ 
สําหรับใหท้า่นไดนั้ งผอ่นคลายอกีดว้ย 

เย็น � รบัประทานอาหารเย็น (มื<อที>4) เมนบูฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูม ู 
 หลงัอาหารเย็นนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี>พกัแรม 
 ท่านสามารถอสิระ ชอ้ปปิ< งย่านทานุกโิกจ ิเป็น

ย่านที คกึคักมชีวีติชวีติโดยเฉพาะในเวลาคํ าคนืที 
บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึต่าง ๆ เปิดไฟสลับสี
แ ข่ งขั น ป ระชั น สิน ค ้ากั น รอ บ ๆ  บ ริเวณ นี) มี
รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเรงิรมย์ยาม
ราตรี ทั )งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ รวมกัน
มากกว่า 4,000 รา้น ตั )งอยู่ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซ่อนอยู่ในตกึตอ้งขึ)นลฟิตไ์ป แต่ก็มีพนักงานออกมา
เรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็มไปหมด บรเิวณใกลก้ันท่านสามารถเดนิไปชอ้ปปิ)ง
ยา่นซซูกูโินะได ้ 

�พกั: The B Sapporo Susukino /Red Planet Sapporo Susukino Southหรอืระดบัใกลเ้คยีง
กนั 
 (ชื อโรงแรมที ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

วนัที>ส ี>         ตลาดปลาโจไก – ลานสโนวโ์มบลิ– คโิรโระสกรีสีอรท์                     
                 � อาหารเชา้ 
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื<อที> 5) 

นําท่านเดนิทางสู ่ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลที ใหญ่ที สดุในซัป
โปโร เป็นตลาดที คึกคักและมากมายไปดว้ยของฝากของดีของซัป  โปโรและ
ผลติภัณฑ์จากทั วฮอกไกโด ท่านสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ที รา้น 
ราคาไมแ่พง ที สั งตรงมาจากที ตา่งๆของออกไกโดและทา่นสามารถซื)ออาหารทะเล
และของฝากต่างๆไดท้ี นี  จากนั)นนําท่านเดนิทางไป ลานสโนวโ์มบลิ WATTS 
SNOW WORLD ให ้ท่ า น สั ม ผั ส ป ร ะส บ ก า ร ณ์ พิ เศ ษ ข ับ ส โ น ว์โ ม บิ ล 
Snowmoblie ซึ งเป็นหนึ งกจิกรรมที สนุกสนานและไม่ควรพลาดเมื อมาถงึฮอกไก
โด ท่านสามารถสนุกสนานไปกับ
การขับรถบนหิมะดว้ยรถสโนว์โม



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

บลิซึ งสามารถเลน่ไดเ้ฉพาะประเทศที มหีมิะตกเทา่นั)น การเลน่สโนวโ์มบลินั)นขับขี ไมย่ากเพยีงแคใ่ชค้ันเรง่และ
เบรคก็สามารถบังคับตัวรถไดอ้ยา่งง่ายดาย สําหรับวธิเีลน่จะมคีรูฝึกของลานขับสอนวธิใีห ้จากนั)นอสิระใหท้า่น
สนุกสนานตามอัธยาศัย หรอืทา่นสามารถเลอืกถา่ยรปู ชมววิ และสนุกสนานกับหมิะ หรอืกจิกรรมอื นๆที ลานได ้
เชน่ เลน่Banana Boat (หมายเหต:ุคา่ทัวรไ์มร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆและไมร่วมคา่snowmobile ทา่นละประมาณ 
10,000 - 15000 เยน ทา่นที มคีวามประสงคเ์ลน่กจิกรรมแจง้กบัไกดห์นา้งาน) กรณีหมิะทับถมไมเ่พยีงพอ หรอื
ลานขับยังไมเ่ปิดหรอืปิด หรอืมปีรับเสน้ทางท่องเที ยวทางบรษัิทขอปรับเปลี ยนไปลานขับอื นๆที อยูใ่นเสน้ทาง
แทน หรอืไปเที ยวโนโบรเิบทส ึหบุเขาจโิกคดุานแิทน ปรับเปลี ยนตามความเหมาะสม) 

บา่ย นําท่านเดนิทางไปสัมผัสกับ ลานสกรีสีอรท์ KIRORO SKI RESORT ตั )งอยูท่่ามกลางขนุเขาที ปกคลมุดว้ย
หมิะแสนนุ่ม ใหท้่านสนุกสนานกับกจิกรรมกลางแจง้ ณ ลานสก ีเพลดิเพลนิกับกจิกรรมสกทีี หลากหลา  ย เชน่ 
สก,ี สโนวบ์อรด์,กระดานเลื อนหมิะ ฯลฯ (หมายเหตุ: ค่าทัวรไ์ม่รวมค่ากจิกรรมต่างๆไม่รวมค่าอปุกรณ์และไม่
รวมค่ากระเชา้กอนโดล่า) 
หรอืท่านจะเลือกชอ้ปปิ) งที 
โซนพลาซา่คโิรโระ รสีอรท์
ที ถกูเลอืกเป็นโลเคชั นหลัก
ในภาพยนต์เรื อง “แฟ น
เดย ์แฟนกนัแคว่นัเดยีว”
เรื องแรกของค่ายจีดีเอช 
ไดเ้ปิดมมุสวยทั วสกรีสีอรท์
ใชเ้ป็นสถานที ถ่ายทําใน 
location ต่างๆ เชน่  ระฆงัแหง่ความรกั (Love Bell)  ตั )งอยู่บนยอดเขาอะซาร ิ(Asari Peak) ของคโิรโระ รี
สอรท์ ระฆังนี)มตํีานานของความรั  กอันศักดิ}สทิธิ} นักทอ่งเที ยวมักจะมาสั นระฆัง แลว้อธษิฐานขอพรใหค้วามรัก
สมหวังตลอดไป การเดนิทางขึ)นไปยัง ระฆงัแหง่ความรกั ตอ้งนั งกระเชา้กอน
โดล่าขึ)นสูย่อดเขาโดยระหว่างทางจะเห็นตน้ไมแ้ละววิหุบเขากวา้งใหญ่ และ
เมื อขึ)นไปถงึก็จะพบความสวยงามปรากฏตรงหนา้ พรอ้ม ระฆงัแห่งความ
รกั ตั )งตระหง่านอยู่ นอกจากจะเป็นจุดใหคู้่รักมา  ตีระฆังขอพรเรื องความรัก
แลว้ ยังเป็นจุดถ่ายรปูที สวยงามมากที สดุแหง่หนึ งดว้ย ลานสก ีสําหรับนักสกี
มืออาชีพและสมัครเล่น สามารถเพลดิเพลนิกับการเล่นสกีและสโนว์บอร์ด 
สมาชิกตัวนอ้ยก็สามารถเล่นสนุกไดเ้พราะมี Annie Kids Ski Academy 
โรงเรยีนสอนสกสํีาหรับเด็ก นอกจากนี)ยังมกีจิกรรมแสนสนุกในลานหมิะขนาดใหญ ่ Snow Parkและสดุทา้ย คิ
โรโระ รสีอรท์ มารเ์ก็ตแหล่งรวมขนมอร่อยเเละสนิคา้ที ข ึ)นชื อของฮอกไกโดไวค้รบซึ งท่านสามารถชอ้ปปิ)ง
กลับไปเป็นของฝากได ้หมายเหตุ:กจิกรรมเล่นสกแีละกระเชา้กอนโดล่าขึ)นอยู่กับปรมิาณการทับถมของหมิะ
และสภาพอากาศ 
 อาหารกลางวันและเย็นอสิระตามอธัยาศัย 
�พกั: The B Sapporo Susukino /Red Planet Sapporo Susukino Southหรอืระดบัใกลเ้คยีง
กนั 
 (ชื อโรงแรมที ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

วนัที>หา้    ซปัโปโร – ทาํเนยีบรฐับาลเกา่ – ถา่ยรปูหอนาฬกิา – สวนโอโดร ิ– สนามบนิชโิตเสะ –  
             ทา่อากาศยานดอนเมอืง                   � อาหารเชา้ 

 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื<อที> 6) 

นําท่านเดินทางสู่ ทําเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ
(Akarenga) ในภาษาญี ปุ่ นแปลว่า อฐิสแีดง กอ่สรา้งเมื อปีค.ศ.1888เป็น
อาคารในสไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิาโดยถอดแบบมาจากอาคา  รทําเนียบ
รัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส ์ประเทศสหรัฐอเมรกิา สรา้งจากอฐิจํานวน
กวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยและนํา
ท่านถ่ายรูปหอนาฬิกาซปัโปโร เป็นอาคารประวัติศาสตร์ที สวยงาม
ลอ้มรอบดว้ยอาคารทันสมัยในเมือง สรา้งขึ)  นในปี 1878 เพื อใชเ้ป็น
สถานที ฝึกซอ้มของวทิยาลัยเกษตรกรรมซัปโปโรในอดตี หอนาฬกิาถูก
สรา้งขึ)นโดย American E. Howard & Co.และตั )งแต่นั)นมานาฬกิาเรอืนนี)
ก็ไดต้ดีังต่อเนื องทุกชั วโมงเป็นเวลานานกว่า 100 ปี จากนั)นนําท่านชม



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

สวนโอโดร ิสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที มเีหล่าพันธุไ์มแ้ละแปลงดอกไมแ้ต่งแตม้สสีันตลอดทุก ฤดูกาลเป็นที 
พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมอืงซัปโปโร ในฤดูใบไมผ้ลมิเีทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอ้นมเีทศกาล YOSAKOI โซ
รันและเบยีรก์ารเ์ดน้ ฤดใูบไมร้ว่งมเีทศกาลออทั มเฟสซึ งรวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดหูนาว
มเีทศกาลหมิะซึ งพัฒนามาเป็นเทศกาลระดับโลกไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะ
เพื>อเช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั อาหารกลางวันอสิระ 

14.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ Nok Scoot (XW)  
เที>ยวบนิที> XW145 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื>อง บนเครื>องมบีรกิารจําหนา่ย/ส ั>งซื<อบนเครื>อง) 

20.35 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

 หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลี>ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื>องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี>ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลี>ยนโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั เพื>อใหท้่านท่องเที>ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การ
บรกิารของรถบสันําเที>ยวญี>ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี>ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั>วโมง มอิาจเพิ>มเวลา
ได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี>ยนเวลา
ทอ่งเที>ยวตามสถานที>ในโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลี>ยน 100 เยน 
เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลี>ยนปรบัสงูขึ<น บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ>มขึ<น 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื>อการทอ่งเที>ยวเทา่น ั<น คา่ทวัรท์ ี>จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที>ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ั<นหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี>ปุ่ น) ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ั<งคา่
ต ั�วเครื>องบนิใหแ้กท่า่น  
 
เง ื>อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ั<งนี<จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึ<นไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิทที มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีที>ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที>ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั<ง มฉิะน ั<นทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั<งส ิ<น (ตั�วภายในประเทศแนะนําใหจ้องสายการบนิ NokAir เพื อความสะดวกในการแกไ้ข
กรณีไฟลท์ตา่งประเทศมเีปลี ยนแปลง) 
3.การชําระคา่บรกิารชาํระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที เหลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั)นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื องจากเป็นราคาตั�วเครื องบนิโปรโมชั น เมื อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีที กองตรวจคนเขา้เมอืงทั )งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที ระบุไว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ}ที จะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั )งสิ)น  รวมถงึ เมื อท่านออกเดนิทางไปกับคณะ
แลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ} ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั )งสิ)น 
 5.อตัราคา่บรกิารนี< � รวม 
1. � คา่ตั�วโดยสารเครื องบนิไป-กลับชั )นประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ที นั งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี นั งได ้ยกเวน้การซื)อที นั งเพิ ม 
การซื)อที นั งอัพเกรดเพิ มเป็นการซื)อบรกิารเสรมิ กรณีที นั งที ตอ้งการอพัเกรดเต็ม หรอืโควตา้การอพัเกรดที นั งของตั�วซรียีทั์วร์
เต็มทา่นไมส่ามารถยกเลกิการจองทัวรไ์ด ้
� ซื<อที>น ั>งเพิ>ม สายการบนิ Nok Scoot (XW) สามารถUpgrade ที นั ง พรอ้มชาํระคา่ที นั งไดด้ังนี) 
- ที>น ั>งช ั<น Scoot Plus ราคาเที>ยวเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทางอยา่ง
ชา้14วนั  ที นั ง ScootPlus (แถว 11-14 ) เป็นที นั งแถวหุม้หนังเต็มเบาะที ใหพ้ื)นที วางขาถงึ 38 นิ)ว (96.5 ซม.) และความ



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

กวา้ง 17-21.7 นิ)ว (42.16 – 55.1 ซม.) พนักพงิเอนหลังขนาด 8 นิ)ว (20.3 ซม.) เพิ มพื)นที พักเทา้และที เทา้แขนที พับ (ฟร!ี 
อาหารและเครื องดื ม/สมัภาระเชคอนิที  30 กก.) 
 
- ที>น ั>งแบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงื>อนไข ดงันี< 
โซน แถวที> ประเภทที>น ั>ง Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เที>ยว 
โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ)ว 2,000 บาท 
โซนเงยีบ 22-25 Super มากกวา่ 35 นิ)ว 1,500 บาท 
โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ)ว 1,700 บาท 
โซนหนา้ 32-34 Super มากกวา่ 35 นิ)ว 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ)ว 1,700 บาท 
*Stretch Seat 
-ไมอ่นุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายเุกนิ 65 ปีและผูพ้กิารนั ง 
-โซนเงยีบไมอ่นุญาตใหเ้ด็กนั ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. �ค่าที พักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมที ระบุไวใ้นรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีหอ้งพักคู่/พักสามท่านเต็มอาจมี
ปรับเปลี ยนพักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกนัได ้
3. �คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. �เจา้หนา้ที บรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. � ค่านํ <าหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครื>องที สายการบนิ NokScoot กําหนดท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึ<นเครื>องไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภัยเครื องบนิตามเงื อนไขของแตล่ะสายการบนิที มกีารเรยีกเก็บ  
(คา่ทัวรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
� ซื)อนํ)าหนักสัมภาระเพิ มสายการบนิ Nok Scoot (XW) (แจง้อย่างชา้ก่อนเดนิทาง 10 วัน) มีค่าใชจ้่ายดังนี) (ราคาต่อ
เที>ยว) 
+5 กก.400 บาท/+10กก.700 บาท/+15กก. 1,000 บาท/+20กก.1,300 บาท/+30กก.2,350 บาท 
หมายเหต:ุ สายการบนิไมจํ่ากดัจํานวนชิ)นในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั วโลกให1้ใบ นํ)าหนักสงูสดุได ้32กก./ชิ)น 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงื อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ั>งซื<อประกนั
สขุภาพเพิ>มได ้
6.อตัราคา่บรกิารนี<ไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอื นๆที นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื องดื มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํ)ามันที สายการบนิเรยีกเก็บเพิ มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื องบนิ 
5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิหรอืเงนิไทย 1,300 บาท สําหรบักรุป๊ที>มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่
นํ <าใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกี ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี>ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี>ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั<นในประเทศญี>ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื>อการทอ่งเที>ยว เยี>ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื>นเอกสารในข ั<นตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื>อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี>ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี< 
1.ตั�วเครื องบนิขาออกจากประเทศญี ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิ งที ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที อาจเกดิขึ)นในระหวา่งที พํานักในประเทศญี ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชื อ ที อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที พํานักในประเทศญี ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งที พํานักในประเทศญี ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี>ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี>ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ที จะกระทําในประเทศญี ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ งที ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั )น 
 3.ในขั )นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี ไม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญี ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ั<งหมดก่อนทําการจอง เพื>อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมื>อท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ั<งหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง
บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ื>อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ั<งหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี>จะเลื>อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ<นในกรณีที>มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ}การเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ)นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ}ในการเปลี ยนเที ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั )งสิ)น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ งของผดิกฎหมาย ซึ งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั )งสิ)น หากเกดิสิ งของสูญหาย อันเนื องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที ยวเอง  
6. เมื อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั )งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั )งหมด  
7. รายการนี)เป็นเพยีงขอ้เสนอที ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั )งหนึ ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ งอาจจะปรับเปลี ยนตามที ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี  / ปลอด
บหุรี ได ้โดยอาจจะขอเปลี ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี พัก ทั )งนี)ข ึ)นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั)น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั )งสิ)นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั)น  
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที ยว อันเนื องมาจากการกระทําที ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการท่องเที ยวและ ชอ้ปปิ)งแต่ละสถานที นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั )งที ตอ้งเรง่รบี เพื อใหไ้ดท้อ่งเที ยวตามโปรแกรม 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

14. บรกิารนํ)าดื มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันในวันทําทัวรเ์ต็มวัน ตามโปรแกรมการเดนิทางรวมจํานวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเที ยวญี ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-11 ชั วโมง อาทเิชน่ เริ ม
งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 19.00 น.ในวันนั)น มอิาจเพิ มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั )งนี)ข ึ)นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั)นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ}ในการปรับเปลี ยนเวลาท่องเที ยวตาม
สถานที ในโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง
ท่องเที ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที ยว เท่านั)น  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื อนไข
กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื อทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถ
ซื)อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั วไป และควรศกึษาเงื อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั )งสิ)นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั)น  
18. ผูจั้ดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที ยว อันเนื องมาจากการกระทําที ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื น ๆ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


