
                
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hokkaido Cool Cool 

ฮอกไกโด ซปัโปโร โทยะ โอตารุ 5วนั3คนื 
พกัโทยะออนเซ็น 1 คนื ซปัโปโร 2 คนื 

พเิศษ!!!ทานบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ+์ชาบูหมไูมอ่ ัน้!!! พาเทีย่วครบทกุวนั ไมม่ฟีรเีดย ์

ซปัโปโร ศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด มกีารสรา้งระบบถนนแบบสีเ่หลีย่มผนืผา้ครบครันไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

แหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นกนิดืม่ โทยะ ทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบปลอ่งภเูขาไฟ ในอุทยานแห่งชาตชิกิตส-ึโทยะ  บนเกาะฮกไก

โด ตรงกลางทะเลสาบมเีกาะตัง้อยู่คอืเกาะนากาโนะ โอตาร ุ เมอืงทา่เรอืเล็กๆสดุน่ารัก มเีสน่หข์องความโรแมนตกิชวนให ้

หลงใหล  
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว ทีน่ ัง่ 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 36,888 9,500 34  

27-31 ธนัวาคม 62 39,888 9,500 34  

1-5 มกราคม 63 35,888 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:ุ 

โปรแกรมแตล่ะวนัอาจมกีารสลบัทีเ่ท ีย่วได ้ทา่นจะไดท้อ่งเทีย่วครบตามโปรแกรม 

ไฟลท์บนิ 
Departure: DMK-CTS  XW146 04.00-12.15 

Return:       CTS-DMK  XW145 14.55-20.35 

หมายเหต:ุ ราคาทวัรไ์ม่รวมอาหารบนเครือ่ง กรณีทา่นตอ้งการ (สัง่ซือ่บนเครือ่งเทา่นัน้) 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืงเคานเ์ตอรส์ายการบนิ 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 ี– เครือ่งแกว้โอตาร ุ– ซปัโปโร - โรงงานช็อกโกแลตอิ
ชยิะ - รา้น Duty Free – มติซุยเอา้ทเ์ลท - ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ       
 อาหาร เชา้, เทีย่ง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมู) 

4 ตลาดปลาโจไก – ลานสโนวโ์มบลิ – คโิรโระสกรีสีอรท์ – ซปัโปโร  
 อาหาร เชา้     

5 ซปัโปโร – ทําเนยีบรฐับาลเกา่ - ถา่ยรปูหอนาฬกิา – สวนโอโดรสินามบนิชโิตะเสะ -  
ทา่อากาศยานดอนเมอืง CTS – DMK XW145  14.55-20.35 

อาหาร เชา้   
 

วนัทีห่น ึง่    กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

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

ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋า 
 

 

วนัทีส่อง    ทา่อากาศยานดอนเมอืง - สนามบนินวิชโิตะเสะ – โนโบรเิบทส ึ – จโิกคดุาน ิ – ทะเลสาบโทยะ -  

                      ออนเซ็น โทยะ/โนโบรเิบ็ทส  ึ   อาหาร เย็น 

 
04.00น. นําทา่นเดนิทางสู่สนามบนินวิชโิตเสะ  ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ 

Nok Scoot (XW) เทีย่วบนิที ่XW146 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบน
เครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจําหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้ ) 

12.25 น. เดนิทางถงึ  สนามบนินวิชโิตเสะ  ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮ อก

ไกโด  (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพอื่
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา ) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้า อาหารสด จําพวก 



                
 

 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั  รับกระเป๋าเรยีบ รอ้ยและทําภารกจิ
สว่นตวั  นําทา่น ขึน้รถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางสู ่ เมอืงโนโบรเิบ ทส  ึ
(Noboribetsu) เมอืงตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงแห่งหนึง่ของเกาะฮอกไก
โดอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามไม่ว่า  จะเป็นตน้ไม,้ทะเลสาบ
,หนองบึ  งและแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย จากนัน้นําทา่นชม หบุ

เขานรกจโิกคดุาน ิ (Jigokudani) เกดิจากภเูขาไฟซึง่ยังไม่ดบัจงึ
กอ่ใหเ้กดิน้ําพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืดอั   นเป็นปรากฏก   ารณ์ทาง
ธรรมชาตทิีย่ังคงอยู่ชัว่กลัป์ น้ํารอ้นในลําธารของหุบเขาแห่งนี้มแีร่ธาตุ

กํามะถนัซึง่  เป็นแหลง่ตน้น้ําของย่านบ่อน้ํารอ้นโนโบรเิบทส ึมองเห็น
ควันจากน้ําพุรอ้นพุ่งข ึน้มาตลอดเวลา  ใหท้า่นถา่ยภาพตามอัธยาศยั  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ ทะเลสาบโทยะ  

เป็นทะเลสาบปลอ่งภเูขาไฟ ในอุทยานแห่งชาตชิกิตส-ึโทยะ บนเกาะฮกไกโด ประเทศญีปุ่่ น ทะเลสาบมลีกัษณะ
คลา้ยไขด่าว เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มเีสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กโิลเมตร ตรงกลางทะเลสาบมี
เกาะตัง้อยู่คอืเกาะนากาโน ทะเลสาบแห่งนี้มคีวามพเิศษตรงทีน้ํ่าจะไม่แข็งตวัในชว่งฤดหูนาว ในหนา้รอ้น อากาศ

ก็เย็นสบาย เหมาะสาํหรับเดนิเลน่ ป่ันจักรยาน หรอืลอ่งเรอืชมทวิทศัน์  อสิระใหท้า่นถา่ยภาพตามอัธยาศยั 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม  ออนเซ็น โทยะ/โนโบรเิบ็ทส ึ

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่)  
หลงัทานอาหารใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการ  แชอ่อนเซ็น  เพือ่ผ่อนคลายความ
เมือ่ยลา้และจะทําใหผ้วิพรรณสวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกี

ดว้ย 
ทีพ่กั: TOYAKO MANSEIKAKU HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

 

วนัทีส่าม    โอตาร ุ-  คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครือ่งแกว้โอตาร ุ– ซปัโปโร -  
                 โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ – Duty Free – มติซุยเอา้ทเ์ลท – ชอ้ปทานกุโิคจ ิ

                อาหาร เชา้,กลางวนั,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมู) 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่2) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโอตา
รุ เมอืงทา่เจรญิรุ่งเรอืงใน

ฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่ง
ปลายศตวรรษที ่ 19 ถงึ 20 
เมอืงทา่เล็กๆทีม่บีรรยากาศ

สดุแสนโรแมนตกิ ซึง่มรีา้น
ขายของอยู่ตลอดสองขา้งทาง 
ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ 

รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืนนัน้สว่นใหญ่ 
ไดถ้กูออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดตี 

เมอืงโอตารุไดร้ับอทิธพิลมาจาก การทําการคา้
ระหว่างประเทศญีปุ่่ นเองและประเทศในแถบ
ยุโรปหลายประเทศ นําทา่นเทีย่วชม คลอง

สายวฒันธรรมโอตารุ  คลองสายวัฒนธรรม
อันมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยควา  มเป็น

เอกลกัษณ์แห่งวถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่ังคงความเป็นญีปุ่่ น
แบบดัง้เดมิ คลองโอตารุสรา้งเพือ่ใหเ้รอืเล็กลําเลยีงสนิคา้

จากทา่เรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดงัทีอ่ยู่ตามรมิคลอง เมือ่
วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่จงึเปลีย่นไปเขา้ทา่ทีใ่หญ่
และขนสง่เขา้โกดงั ไดง่้ายขึน้ ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลอง

เหลา่นี้ จงึถกูดดัแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์า่งๆ และ
พพิธิภณัฑ์ นําทา่นเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้โอตารุ  แหลง่
ทําเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้

หลากสสีนัดงัอยู่ในโลกของจนิตนาการ แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดงัของโอตารุ และยังมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้า่น



                
 

 

ชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนี้มชีือ่เสยีงในดา้นการทําเครือ่งแกว้ตา่งๆ  จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่ง
ดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้า่นไดท้อ่งไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีละบทกวทีีแ่สนอ่อนหวานชวน

ใหน่้าหลงใหล ดว้ยกลอ่งดนตร ี(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะทําใหท้า่นผ่อนคลายอย่าง
ดเียีย่ม ทา่นจะไดช้มกลอ่งดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึทา่นยัง
สามารถเลอืกทํากลอ่งดนตรแีบบทีท่า่นตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุก๊ตาเซรามกิและเพลงมา

ประกอบกนั มบีรกิารนําเพลงกลอ่งดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจาก
ทางพพิธิภณัฑ ์ใหท้า่นไดส้มัผัสและชืน่ชมกลอ่งดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้า่นไดทํ้ากลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบที่
ทา่นชืน่ชอบดว้ยตวัทา่นเอง  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ เมอืงซปัโปโร  

(Sapporo) เมอืงหลวงของภมูภิาคฮ
อกไกโด นําทา่นไป โรงงาน
ช็อกโกแลตอชิยิะ  (คา่ทวัรไ์ม่รวม

การเขา้ชมการผลติดา้นใน  อสิระ
ถา่ยรูปและซือ้ของทีร่ะลกึดา้นหนา้ ) 

แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ชีือ่เสยีง
ของญีปุ่่ น ตวัอาคารของโรงงานถกู สรา้งขึน้ในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวน
ดอกไม ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากตามอัธยาศยั จากนัน้ นําทา่ น

ไปดวิตีฟ้ร ี ใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากราคาถกู อาทเิชน่ เครือ่งสาํอาง ค ์
เครือ่งไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากนํา้มนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิ  หรอื
วติามนิบํารุงร่างกายอย่าง Natto สารสกดัจากถัว่ หรอืน้ํามันตบัปลาฉลาม

เป็นตน้ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ มติซุยเอาทเ์ล็ท Mitsui Outlet ให ้
ทา่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายแบรนดด์งัระดบัโลก และ

แบรนดญ์ีปุ่่ น อาท ิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 
ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, 
PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดู

เครือ่งประดบั และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้
แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้สาํหรับคณุหนู 

AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมายในราคาลด 30-80% ซึง่ภายในยังมี
รา้นอาหาร รา้นกาแฟ สาํหรับใหท้า่นไดน่ั้งผ่อนคลายอกีดว้ย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที4่) เมนบูฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูม ู 

 หลงัอาหารเย็นนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 
 ทา่นสามารถ อสิระ  ชอ้ปป้ิง ยา่นทานกุโิกจ ิ  เป็น

ย่านทีค่กึคกัมชีวีติชวี ิตโดยเฉพาะในเวลาคํา่คนืที่
บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่ง ๆ เปิดไฟสลบัสี

แขง่ขนัประชนัสนิคา้กนัรอบๆ บรเิวณนี้มี

รา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์าม
ราตร ีทัง้ไน ท์คลบั บาร ์คาราโอเกะ  รวมกนั
มากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยู่ในตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แตก่็มพีนักงานออกมาเรยีก

แขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็มไปหมด บรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงย่านซซูกู ิ
โนะได ้ 

พกั: The B Sapporo Susukino /Red Planet Sapporo Susukino Southหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

วนัทีส่ ี ่        ตลาดปลาโจไก – ลานสโนวโ์มบลิ– คโิรโระสกรีสีอรท์                     

                  อาหารเชา้ 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่5) 

นําทา่นเดนิทางสู่  ตลาดปลาโจไกอจิบิะ  เป็นตลาดอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุในซปัโปโร 
เป็นตลาดทีค่กึคกัและมากมายไปดว้ยของฝากของดขีองซปั  โปโรและผลติภณัฑจ์ากทัว่ฮ

อกไกโด ทา่นสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น ราคาไม่แพง ทีส่ัง่ตรงมา
จากทีต่า่งๆของออกไกโดและทา่นสามารถซือ้อาหารทะเลและของฝากตา่งๆไดท้ีน่ี่  



                
 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางไป ลานสโนวโ์มบลิ  WATTS SNOW WORLD ใหท้า่นสมัผัสประสบการณ์พเิศษ ขบัส
โนวโ์มบลิ  Snowmoblie ซึง่เป็นหนึง่กจิกรรมทีส่นุกสนานและไม่ควรพลาดเมือ่มาถงึฮอกไกโด ทา่นสามารถ

สนุกสนานไปกบัการขบัรถบนหมิะดว้ยรถสโนวโ์มบลิซึง่สามารถเลน่ไดเ้ฉพาะประเทศทีม่หีมิะตกเทา่นัน้ การเลน่ส
โนวโ์มบลินัน้ขบัขีไ่ม่ยากเพยีงแคใ่ชค้นัเร่งและเบรคก็สามารถบังคบัตวัรถไดอ้ย่างง่ายดาย  สาํหรับวธิเีลน่จะมคีรู
ฝึกของลานขบัสอนวธิใีห ้จากนัน้อสิระใหท้า่นสนุกสนานตามอัธยาศยั หรอืทา่นสามารถเลอืกถา่ยรูป ชมววิ และ

สนุกสนานกบัหมิะ หรอืกจิกรรมอืน่ๆทีล่านไดเ้ชน่ เลน่ Banana Boat 
(หมายเหตุ :คา่ทวัรไ์ม่รวม คา่กจิกรรมตา่งๆและไม่รวม คา่snowmobile 
ทา่นละ ประมาณ  10 ,000 - 15000 เยน  ทา่นทีม่คีวามประสงคเ์ลน่

กจิกรรมแจง้กบัไกดห์นา้งาน ) กรณีหมิะทบัถมไม่เพยีงพอ หรอืลานขบั
ยังไม่เปิดหรอืปิด หรอืมปีรับเสน้ทางทอ่งเทีย่วทางบรษัิทขอปรับเปลีย่น

ไปลานขบัอืน่ๆทีอ่ยู่ในเสน้ทางแทน หรอืไปเทีย่วโนโบรเิบทส ึหุบเขาจิ
โกคดุานแิทน ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

บา่ย นําทา่นเดนิ ทาง ไปสมัผัสกบั  ลานสกรีสีอรท์ KIRORO SKI 

RESORT ตัง้อยู่ทา่มกลาง
ขนุเขาทีป่กคลมุดว้ยหมิะ

แสนนุ่ม ใหท้า่นสนุกสนาน
กบักจิกรรมกลางแจง้ ณ 
ลานสกี  เพลดิเพลนิกบั

กจิกรรมสกทีีห่ลากหลา   ย 
เชน่ สกี , สโนวบ์อรด์ ,
กระดานเลือ่นหมิะ ฯลฯ 

(หมายเหต:ุ คา่ทวัรไ์ม่รวม
คา่กจิกรรมตา่งๆไม่รวมคา่อุปกรณ์และไม่รวมคา่กระเชา้กอนโดลา่) หรอืทา่นจะเลอืกชอ้ปป้ิงทีโ่ซนพลาซา่คโิรโระ 

รสีอรท์ทีถ่กูเลอืกเป็นโลเคชัน่หลกั ในภาพยนตเ์รือ่ง  “แฟนเดย ์แฟนกนัแคว่นัเดยีว ”เรือ่งแรกของคา่ยจดีเีอช 
ไดเ้ปิดมุมสวยทัว่สกรีสีอรท์ใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยทําใน location ตา่งๆ เชน่  ระฆงัแหง่ความรกั ( Love 
Bell)  ตัง้อยู่บนยอดเขาอะซาร ิ( Asari Peak) ของคโิรโระ รสีอรท์  ระฆงันี้มตีํานานของความรั   กอันศกัดิส์ทิธิ ์

นักทอ่งเทีย่วมักจะมาสัน่ระฆงั แลว้อธษิฐานขอพรใหค้วามรักสมหวังตลอดไป การเดนิทางขึน้ไปยัง  ระฆงัแหง่
ความรกั ตอ้งน่ังกระเชา้กอนโดลา่ข ึน้สูย่อดเขาโดยระหว่างทางจะเห็นตน้ไม ้

และววิหุบเขากวา้งใหญ่ และเมือ่ข ึน้ไปถงึก็จะพบความสวยงามปรากฏตรงหนา้ 
พรอ้ม ระฆงัแหง่ความรกั  ตัง้ตระหง่านอยู่  นอกจากจะเป็นจุดใหคู้ร่ักมา   ตี
ระฆงัขอพรเรือ่งความรักแลว้ ยังเป็นจุดถา่ยรูปทีส่วยงามมากทีส่ดุแห่งหนึง่ดว้ย 

ลานสก ีสาํหรับนักสกมีอือาชพีและสมัครเลน่ สามารถเพลดิเพลนิกบัการเลน่
สกแีละสโนวบ์อรด์  สมาชกิตวันอ้ยก็สามารถเลน่สนุกไดเ้พราะม ี Annie Kids 

Ski Academy โรงเรยีนสอนสกสีาํหรับเด็ก นอกจากนี้ยังมกีจิกรรมแสนสนุกใน
ลานหมิะขนาดใหญ่   Snow Parkและสดุทา้ย คโิรโระ รสีอรท์ มารเ์ก็ต แหลง่รวมขนมอร่อยเเละสนิคา้ทีข่ ึน้ชือ่
ของฮอกไกโดไวค้รบซึง่ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงกลบัไปเป็นของฝากได ้หมายเหตุ:กจิกรรมเลน่สกแีละกระเชา้กอน
โดลา่ขึน้อยู่กบัปรมิาณการทบัถมของหมิะและสภาพอากาศ 
 อาหารกลางวันและเย็นอสิระตามอัธยาศยั 

พกั: The B Sapporo Susukino /Red Planet Sapporo Susukino Southหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

วนัทีห่า้    ซปัโปโร – ทําเนยีบรฐับาลเกา่ – ถา่ยรปูหอนาฬกิา – สวนโอโดร ิ– สนามบนิชโิตเสะ –  

             ทา่อากาศยานดอนเมอืง                    อาหารเชา้ 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่6) 



                
 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด  หรอื อะคะเร็งงะ( Akarenga) ในภาษาญีปุ่่ นแปลว่า อฐิสแีดง 
กอ่สรา้งเมือ่ปีค.ศ.1888เป็นอาคารในสไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิาโดยถอด

แบบมาจากอาคา   รทําเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซเูซตส ์ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา สรา้งจากอฐิจํานวนกว่า 2.5 ลา้นกอ้น ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพ
ความประทบัใจตามอัธยาศยั และนําทา่นถา่ยรปูหอนาฬกิาซปัโปโร  

เป็นอาคารประวัตศิาสตรท์ีส่วยงามลอ้มรอบดว้ยอาคารทนัสมัยในเมอืง 
สรา้งขึ้   นในปี 1878 เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีฝึ่กซอ้มของวทิยาลยั
เกษตรกรรมซปัโปโรในอดตี หอนาฬกิาถกูสรา้งข ึน้โดย American E. 

Howard & Co.และตัง้แตนั่น้มานาฬกิาเรอืนนี้ก็ไดต้ดีงัตอ่เนื่องทกุ
ชัว่โมงเป็นเวลานานกว่า 100 ปี  จากนัน้ นําทา่น ชม สวนโอโดร ิ  

สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีม่เีหลา่พันธุไ์มแ้ละแปลงดอกไมแ้ตง่แตม้สสีนัตลอดทกุ ฤดกูาลเป็นทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ
ของชาวเมอืงซปัโปโร ในฤดใูบไมผ้ลมิเีทศกาลดอกไลแล็ค ฤดรูอ้นมเีทศกาล YOSAKOI โซรันและเบยีรก์ารเ์ดน้ 
ฤดใูบไมร้่วงมเีทศกาลออทัม่เฟสซึง่รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดหูนาวมเีทศกาลหมิะซึง่

พัฒนามาเป็นเทศกาลระดบัโลกไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ สนามบนินวิชโิตเสะเพือ่เช็คอนิเตรยีม
เดนิทางกลบั อาหารกลางวันอสิระ 

14.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ Nok Scoot (XW)  
เทีย่วบนิที ่XW145 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจําหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่ง) 

20.35 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

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

 หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง , สายการ
บนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร

ของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง  อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย

ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น) ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋

เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ (ตัว๋ภายในประเทศแนะนําใหจ้องสายการบนิ  NokAir เพือ่ความสะดวกในการแกไ้ข
กรณีไฟลท์ตา่งประเทศมเีปลีย่นแปลง) 
3.การชําระคา่บรกิารชาํระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  
**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  

กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้

ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 



                
 

 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 
การซือ้ทีน่ั่งอัพเกรดเพิม่เป็นการซือ้บรกิารเสรมิ กรณีทีน่ั่งทีต่อ้งการอัพเกรดเต็ม หรอืโควตา้การอัพเกรดทีน่ั่งของตัว๋ซรียีท์วัร์

เต็มทา่นไม่สามารถยกเลกิการจองทวัรไ์ด ้
 ซือ้ทีน่ ัง่เพ ิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มชาํระคา่ทีน่ั่งไดด้งันี้ 

- ทีน่ ัง่ช ัน้ Scoot Plus ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10 ,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทางอยา่งชา้
14วนั  ทีน่ั่ง ScootPlus (แถว 11-14 ) เป็นทีน่ั่งแถวหุม้หนังเต็มเบาะทีใ่หพ้ืน้ทีว่างขาถงึ 38 นิว้ (96.5 ซม.) และความกวา้ง 

17-21.7 นิว้ (42.16 – 55.1 ซม.) พนักพงิเอนหลงัขนาด 8 นิว้ (20.3 ซม.) เพิม่พืน้ทีพ่ักเทา้และทีเ่ทา้แขนทีพ่ับ  (ฟร!ี อาหาร
และเครือ่งดืม่/สมัภาระเชคอนิที ่30 กก.) 
 

- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเง ือ่นไข ดงันี ้

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

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

โซนเงยีบ 22-25 Super มากกว่า 35 นิว้ 1,500 บาท 

โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิว้ 1,700 บาท 

โซนหนา้ 32-34 Super มากกว่า 35 นิว้ 1,200 บาท 

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

*Stretch Seat 
-ไม่อนุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายุเกนิ 65 ปีและผูพ้กิารน่ัง 

-โซนเงยีบไม่อนุญาตใหเ้ด็กน่ัง  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ  2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่  กรณีหอ้งพักคู/่พักสามทา่นเต็มอาจมี

ปรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกนัได ้
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5.  คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ  20 กโิลกรมั  สมัภาระ

ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
(คา่ทวัรไ์ม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิความเสยี 

บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 
 ซือ้น้ําหนักสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot (XW) (แจง้อย่างชา้กอ่นเดนิทาง 10 วัน) มคีา่ใชจ้่ายดงันี้ (ราคาตอ่เทีย่ว) 

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



                
 

 

หมายเหต:ุ สายการบนิไม่จํากดัจํานวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทัว่โลกให1้ใบ น้ําหนักสงูสดุได ้32กก./ชิน้ 
6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ  1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ได ้
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  

6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4 ,000 เยนตอ่ทรปิหรอืเงนิไทย 1 ,300 บาท สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัร ์ แลว้แต่
นํา้ใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 

ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

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

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

ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน



                
 

 

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน

การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันในวันทําทวัรเ์ต็มวัน ตามโปรแกรมการเดนิทางรวมจํานวน 3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-11 ชัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 19.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย  ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์ (ทา่นสามารถซือ้ประกนั

สขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด)  
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


