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Hokkaido Winter 

ฮอกไกโด ซปัโปโร โอตาร ุอาซาฮคิาวะ คโิรโระสกรีสีอรท์ 
พกัอาซาฮคิาวะ 1คนื ซปัโปโร 2 คนื 

พเิศษ!!! พาเทีย่วครบทกุวนั ทานบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ+์ชาบูหมไูมอ่ ัน้!!! WIFI ON BUS 
ซปัโปโร ศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด มกีารสรา้งระบบถนนแบบสีเ่หลีย่มผนืผา้ครบครันไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

แหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นกนิดืม่ อาซาฮคิาวะ เมอืงใหญ่อันดบั 2 ของเกาะฮอกไกโดมีแม่น้ําลําธารหลายสายและลอ้มรอบไปดว้ย

ภเูขาและยังเป็นเมอืงทีห่นาวสดุๆเพราะหมิะตกหนักเป็นเวลานาน  เลอืกชมิสดุยอดราเมงทีห่มู่บา้นราเมน เทีย่วสวนสตัวอ์ะ

ซาฮยิาม่าทีม่สีตัวข์ัว้โลก เชน่ หมขีาว และชมพาเหรดแพนกวิน้ !!! โอตารุ เมอืงทา่เรอืเล็กๆ สดุน่ารัก มเีสน่หข์องความโร

แมนตกิชวนใหห้ลงใหล คโิรโระสกรีสีอรท์ รสีอรท์คอมเพล็กซท์ีม่ชี ือ่เสยีงระดบัโลกในเรือ่งของพาวเดอรส์โนวห์รอืหมิะเนื้อ

ละเอยีดเนียนนุ่ม และมกีจิกรรมมากมายหลากหลาย  สามารถขึน้กระเชา้กอนโดลา่สูย่อดเขาอาซารไิดเ้พือ่ไป สัน่ระฆงัแห่ง

ความรัก Love Bell สมัผสัประสบการณ์ทดลองขบัสโนวโ์มบลิ เป็นอกีกจิกรรมหนึง่ทีส่นุกและไม่ควรพลาดเมือ่มาเทีย่วฮ

อกไกโดชว่งฤดหูนาว  
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

4 – 8 ธนัวาคม 62 29,888  9,500 30  



                
 

 

5 – 9 ธนัวาคม 62 31,888  

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

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.63เนนิพระพทุธเจา้ปิด โปรแกรมปรบัเทีย่ว Sapporo Beer Museumแทน 

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

เสน้ทางแทน 

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

*โปรแกรมแตล่ะวนัอาจมกีารสลบัทีเ่ทีย่วได ้แตท่า่นจะไดท้อ่งเทีย่วครบตามโปรแกรม* 

 

ไฟลท์บนิ            Flights อพัเดทดงันี ้

Departure DMK – CTS    XJ620 02:10-10:40+1 

Return       CTS – DMK    XJ621 11:55-18:00 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืงเคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) 
 

2  ออกเดนิทางสูฮ่อกไกโด DMK – CTS XJ620 02.10-10.10 - สนามบนินวิชโิตะเสะ - อาซาฮคิาวา่ - 
*สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ -  หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ– หา้งAeon Mall  อาหารเย็น (ราเมน) 

(*วันที3่0ธ.ค.62-1ม.ค.63 สวนสตัวปิ์ด ปรับไปเทีย่ว Ice Pavillion แทน) 



                
 

 

3  *ลานสโนวโ์มบลิ Shikisai-no-oKa - โอตารุ -  คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครือ่งแกว้โอ
ตาร ุ– โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ - รา้น Duty Free – ทําเนยีบรฐับาลเกา่ - 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.63เนนิพระพุทธเจา้ปิดโปรแกรมปรับเทีย่วSapporo Beer Museumแทน) 

5 ซปัโปโร –สนามบนิชโิตะเสะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง CTS – DMK XJ621 11.55-18.00 
อาหาร เชา้   

 

 

วนัทีห่น ึง่    กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

23.00น. พรอ้มกนัที่  ทา่อากาศยานดอนเมอืง   ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ  THAI 

AIR ASIA X (XJ) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็ก

กระเป๋า 
 
วนัทีส่อง    สนามบนินวิชโิตะเสะ – อาซาฮคิาวา่ – หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ – สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ หรอื 

                 Ice Pavillion - หา้ง Aeon Mall อาหาร เย็น (ราเมน)  
 
02.10น.  นําทา่นเดนิทางสู่ สนามบนินวิชโิตเสะ  ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA X เทีย่วบนิที่  

XJ620 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจําหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้ ) 

 
10.40 น. เดนิทางถงึ  สนามบนินวิชโิตเสะ  ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮ อกไกโด  (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง

กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพอื่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา ) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้า อาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า
ฝืนจะมโีทษจบัและปรบั  รับกระเป๋าเรยีบ รอ้ยและทําภารกจิสว่นตวั  นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงอาซาฮคิาวา่  

(Asahikawa) เมอืงใหญ่อันดบัสองในเกาะฮอกไกโด รองจากซปัโปโร ตัง้อยู่ทางตะวันออกของซปัโปโร  
เทีย่ง นําทา่นเดนิทางสู่  สวนสตัวอ์าซาฮ ิ ยาม ะ 

Asahiyama Zoo (หมายเหต:ุ วนัที3่0ธ.ค.62-1

ม.ค.63 สวนสตัวปิ์ด โปรแกรมปรบั ไปเทีย่ว 
Ice Pavillion แทน ) ซึง่ไดร้ับความนยิมมาก
ทีส่ดุในญีปุ่่ น ซึง่ในแตล่ะปีจะมผีูเ้ขา้ชมความน่ารัก

ของสตัวต์า่งๆ ทีไ่ม่ไดถ้กูกกัขงัในกรงแบบทีท่า่น
เคยเห็นในสวนสตัวท์ัว่ๆ ไปถงึกว่าปีละ 3 ลา้นคน

จากทัว่โลก โดยสวนสตัวแ์ห่งนี้ไดม้แีนวความคดิ

ทีว่่า สตัวต์า่งๆ ควรทีจ่ะอาศยัอยู่ในสภาพแวดลอ้ม
ทีด่ี  และเป็นไปตามธรรมชาตขิองสตัวนั์น้ๆ จงึทํา

ใหท้กุทา่นไดส้มัผัสถงึชวีติความเป็นอยู่ทีแ่ทจ้รงิ
ของสตัวแ์ตล่ะประเภท อาทเิชน่ หมขีาวจากขัว้

โลก นกเพนกวนิสายพันธุต์า่งๆ  แพนดา้แดง 
ไฮไลทสํ์าคญั! ของทีน่ ีค่อืการชมการเดนิ  
ขบวนพาเหรดของนกเพนกวนิ ทีใ่หท้า่นไดช้ม

อย่างใกลช้ดิ  (พาเหรดแพนกวิน้11.00/14.30  

ชว่งเวลาอาจมเีปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยู่กบัทางสวนสตัว ์และในชว่งฤดหูนาวสวนสตัวจ์ะปิดเวลา15.00น.)  หรอื

เทีย่วพพิธิภณัฑห์มิะและนํา้แข็งคะมคิะวะ   (Kamikawa Ice Pavilion)เป็นพพิธิภณัฑท์ีใ่หนั้กทอ่งเทีย่วได ้

สมัผัสประสบการณ์ความหนาวเย็นแห่งแรกและมขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก อุณหภมูดิา้นในตัง้ไว ้-20 องศา
เซลเซยีสตลอดปี ภายในมเีสาน้ําแข็งและกําแพงน้ําแข็งขนาด 600 ตารางเมตร ทีใ่ชเ้วลาสรา้งดว้ยวธิทีาง



                
 

 

ธรรมชาตถิงึ 25 ปี ทางเดนิอุโมงคน้ํ์าแข็งทีป่ระดบัประดาดว้ยไฟสวยงาม บาร์
น้ําแข็ง และถ้ําจําลองหนิงอกหนิยอ้ย 

นําทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ (Asahikawa Ramen 
Village) ถอืกําเนดิข ึน้ในปี 1996 โดยการรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดงัของเมอืงอา

ซาฮคิาว่ามาอยู่รวมกนัเป็นอาคารหลงัคาเดยีว มรีา้นราเมง 8 รา้น   
เปรยีบเสมอืนหมู่บา้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดงัๆไวใ้นทีเ่ดยีว และยังมหีอ้งเล็กๆที่
จัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาของหมู่บา้นแห่งนี้ดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเย็น ณ หมูบ่า้นราเมน (มือ้ที1่) เมนรูาเมน 
จากนัน้นําทา่นเดนิทาง สู ่หา้งAeon Mall อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตาม

อัธยาศยั สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัอาซาฮคิาวะ 

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

วนัทีส่าม     ลานสโนวโ์มบลิ Shikisai-no-oKa - โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– 
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครือ่งแกว้โอตา 
                  ร ุ– โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ - รา้น Duty Free – ทําเนยีบรฐับาลเกา่ – ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ

                  อาหารเชา้,กลางวนั,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ+์ชาบหูมไูมอ่ ัน้) 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่2) 
นําทา่นเดนิทางสูล่านสโนวโ์มบลิ  Shikisai-no-oKa ใหท้า่นสมัผัส
ประสบการณ์พเิศษ ขบั สโนวโ์มบลิ  

Snowmoblie (หมายเหต:ุ วนัที่ 31
ธ.ค. 62-1ม.ค. 63ลานสกี Shikisai 
ปิด  โปรแกรม ปรบัเทีย่ว Watts 

Snowmobile แทนหรอืลานสกอี ืน่ๆ
ในเสน้ทางแทน )  (ไม่รวม คา่

snowmobile) ซึง่เป็นหนึง่กจิกรรมที่
สนุกสนานและไม่ควรพลาดเมือ่มาถงึฮ
อกไกโด ทา่นสามารถสนุกสนานไปกบัการขบัรถบนหมิะดว้ยรถสโนวโ์มบลิซึง่สามารถเลน่ไดเ้ฉพาะประเทศทีม่ี

หมิะตกเทา่นัน้  การเลน่สโนวโ์มบลิ นัน้ขบัขี่ไม่ยาก เพยีงแคใ่ชค้นัเร่ง และ เบรคก็สามารถบังคบัตวัรถไดอ้ย่าง
ง่ายดาย  สาํหรับวธิเีลน่จะมคีรูฝึก ของลานขบั สอนวธิีให ้จากนัน้อสิระใหท้า่นสนุกสนานตามอัธยาศยั หรอืทา่น

สามารถเลอืกถา่ยรูป ชมววิและสนุกสนานกบัหมิะได ้  (หมายเหตุ :คา่ทวัรไ์ม่รวม คา่กจิกรรมตา่งๆและไม่รวม คา่
snowmobileทา่นละประมาณ 10,000 - 15000 เยน ทา่นทีม่คีวามประสงคเ์ลน่กจิกรรมแจง้กบัไกดห์นา้งาน) กรณี
หมิะทบัถมไม่เพยีงพอ หรอืลานขบัยังไม่เปิดหรอืปิด หรอืมปีรับเสน้ทางทอ่งเทีย่วทางบรษัิทขอปรับเปลีย่นไป

ลานขบัอืน่ๆเชน่Watts Snowmobile แทน หรอืลานอืน่ๆทีอ่ยู่ในเสน้ทางทอ่งเทยีวแทน จะปรับเปลีย่นตามความ
เหมาะสม) นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุเมอืงทา่เจรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที ่

19 ถงึ 20 เมอืงทา่เล็กๆทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึง่มรีา้นขายของอยู่ตลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศ
โดยรอบ รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืนนัน้สว่นใหญ่ ไดถ้กูออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดตี เมอืงโอตารุ
ไดร้ับอทิธพิลมาจาก การทําการคา้ระหว่างประเทศญีปุ่่ นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ นําทา่นเทีย่ว

ชม คลองสายวฒันธรรมโอตาร ุคลองสายวัฒนธรรมอันมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยควา  มเป็นเอกลกัษณ์แห่งวถีี
ชวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่ังคงความเป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ คลองโอตารุสรา้งเพือ่ใหเ้รอืเล็กลําเลยีงสนิคา้จากทา่เรอืเอา
มาเก็บไวใ้นโกดงัทีอ่ยู่ตามรมิคลอง เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่จงึเปลีย่นไปเขา้ทา่ทีใ่หญ่และขนสง่เขา้

โกดงั ไดง่้ายขึน้ ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลองเหลา่นี้ จงึถกูดดัแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์า่งๆ และพพิธิภณัฑ์  นํา
ทา่นเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้โอตาร ุแหลง่ทําเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนัดงั

อยู่ในโลกของจนิตนาการ แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดงัของโอตารุ และยังมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้า่นชืน่ชม และ
เลอืกซือ้ได ้เมอืงนี้มชีือ่เสยีงในดา้นการทําเครือ่งแกว้ตา่งๆ  จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี  Otaru 
Music Box Museum ใหท้า่นไดท้อ่งไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีละบทกวทีีแ่สนอ่อนหวานชวนใหน่้าหลงใหล 

ดว้ยกลอ่งดนตร ี(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะทําใหท้า่นผ่อนคลายอย่างดเียีย่ม ทา่นจะ



                
 

 

ไดช้มกลอ่งดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึทา่นยังสามารถเลอืก
ทํากลอ่งดนตรแีบบทีท่า่นตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุก๊ตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกนั มี

บรกิารนําเพลงกลอ่งดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภณัฑ ์
ใหท้า่นไดส้มัผัสและชืน่ชมกลอ่งดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้า่นไดทํ้ากลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่า่นชืน่ชอบดว้ย

ตวัทา่นเอง  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่) 

นําทา่นเดนิ ทางเขา้สู ่ เมอืงซปัโปโร  

(Sapporo) เมอืงหลวงของภมูภิาคฮอกไก
โด นําทา่นไป โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ 

(คา่ทวัรไ์ม่รวมการเขา้ชมการผลติดา้นใน  
อสิระถา่ยรูปและซือ้ของทีร่ะลกึดา้นหนา้ ) 
แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ชีือ่เสยีงของ

ญีปุ่่ น ตวัอาคารของโรงงานถกูสรา้งขึน้ใน

สไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของ
ฝากตามอัธยาศยั จากนัน้ นําทา่นไปดวิตีฟ้ร ีใหท้า่นเลอืกซือ้ของ

ฝากราคาถกู อาทเิชน่ เครือ่งสาํอางค ์เครือ่งไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์าก
นํา้มนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิ ผลติภณัฑแ์บรนด ์ 4GF 5GF และ
6GF หรอืวติามนิบํารุงร่างกาย อย่าง Natto สารสกดัจากถัว่ หรอื

น้ํามันตบัปลาฉลาม ยาของดร.โนงจุ ิเป็นตน้นําทา่นเดนิทางสู ่ตกึ
ทําเนยีบรฐับาลเกา่ เร ิม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารใน
สไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิา โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบ

รัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซเูซตสส์หรัฐอเมรกิาโดยใชอ้ฐิไ ปจํานวน
มากกว่า 2.5 ลา้นกอ้น ตกึแดงหลงันี้ใชเ้ป็นทีทํ่าการรัฐบาลฮอกไก

โดตัง้แตปี่ พ.ศ.2429 ซึง่ผูว้่าราชการคนแรกทีไ่ดทํ้างานในตกึนี้คอื มจิโิตช ิอวิามูระ (Michitoshi Iwamura) แลว้
ใชง้านตอ่เนื่องยาวนานถงึ 80 ปี กอ่นทีจ่ะยา้ยไปทีทํ่าการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมัยสงู10ชัน้  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที4่) เมนบูฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมไูมอ่ ัน้ 

 หลงัอาหารเย็น อสิระ
ให ้ ทา่น ชอ้ปป้ิง

ยา่น ทานกุโิกจ ิ  
เป็นย่านทีค่กึคกัมี
ชวีติชวี ิตโดยเฉพาะ

ในเวลาคํา่คนืที่
บรรดาป้ายไฟ
โฆษณาบนตกึตา่ง ๆ เปิดไฟสลบัสแีขง่ขนัประชนัสนิคา้กนัรอบๆ บรเิวณนี้มรีา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบันเทงิ

เรงิรมยย์ามราตร ีทัง้ไน ทค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ  รวมกนัมากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็
ซอ่นอยู่ในตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แตก่็มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็ม

ไปหมด บรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงย่านซซูกูโินะได ้จากน ัน้เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

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

ระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)  

 

วนัทีส่ ี ่      คโิรโระสกรีสีอรท์ - ตลาดปลาโจไก - เนนิเขาแหง่พระพทุธเจา้ - หอนาฬกิาซปัโปโร – สวนโอโดร ิ-   
                มติซุยเอาทเ์ล็ท     อาหารเชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่5) 

นําทา่นเดนิทางไปสมัผัสกบั  ลานสกรีสีอรท์ KIRORO SKI RESORT ตัง้อยู่ทา่มกลาง

ขนุเขาทีป่กคลมุดว้ยหมิะแสนนุ่ม ใหท้า่นสนุกสนานกบักจิกรรมกลางแจง้ ณ ลานสก ี 
 



                
 

 

เพลดิเพลนิกบักจิกรรมสกทีีห่ลากหลาย เชน่ สก,ี สโนวบ์อรด์,กระดานเลือ่นหมิะ ฯลฯ (หมายเหต:ุ คา่ทวัรไ์ม่รวม
คา่กจิกรรมตา่งๆ ไม่รวมคา่อุปกรณ์และไม่รวมคา่กระเชา้กอนโดลา่) หรอืทา่นจะเลอืกชอ้ปป้ิงทีโ่ซนพลาซา่คโิรโระ 

รสีอรท์ทีถ่กูเลอืกเป็นโลเคชัน่หลกัในภาพยนตเ์รือ่ง แฟนเดย ์แฟนกนัแคว่นัเดยีว เรือ่งแรกของคา่ยจดีเีอช ได ้
เปิดมุมสวยทัว่สกรีสีอรท์ใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยทําใน location ตา่งๆ เชน่  ระฆงัแหง่ความรกั ( Love Bell) ตัง้อยู่

บนยอดเขาอะซาร ิ( Asari Peak) ของคโิรโระ รสีอรท์  ระฆงันี้มตีํานานของความรั   กอันศกัดิส์ทิธิ ์นักทอ่งเทีย่ว
มักจะมาสัน่ระฆงั แลว้อธษิฐานขอพรใหค้วามรักสมหวังตลอดไป การเดนิทางขึน้ไปยัง  ระฆงัแหง่ความรกั  ตอ้ง
น่ังกระเชา้กอนโดลา่ข ึน้สูย่อดเขาโดยระหว่างทางจะเห็นตน้ไมแ้ละววิหุบเขากวา้งใหญ่ และเมือ่ข ึน้ไปถงึก็จะพบ

ความสวยงามปรากฏตรงหนา้ พรอ้ม ระฆงัแหง่ความรกั ตัง้ตระหง่านอยู่  นอกจากจะเป็นจุดใหคู้ร่ักมาตรีะฆงัขอ
พรเรือ่งความรักแลว้ ยังเป็นจุดถา่ยรูปทีส่วยงามมากทีส่ดุแห่งหนึง่ดว้ย  ลานสกี  สาํหรับนักสกมีอือาชพีและ

สมัครเลน่ สามารถเพลดิเพลนิกบัการเลน่สกแีละสโนวบ์อรด์  สมาชกิตวันอ้ยก็สามารถเลน่สนุกไดเ้พราะม ี Annie 
Kids Ski Academy โรงเรยีนสอนสกสีาํหรับเด็ก  นอกจากนี้ยังมกีจิกรรมแสนสนุกในลานหมิะขนาดใหญ่   Snow 
Parkและสดุทา้ย คโิรโระ รสีอรท์ มารเ์ก็ตแหลง่รวมขนมอร่อยเเละสนิคา้ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอกไกโดไวค้รบซึง่ ทา่น

สามารถชอ้ปป้ิงกลบัไปเป็นของฝากได ้หมายเหต:ุกจิกรรมเลน่สกแีละกระเชา้กอนโดลา่ข ึน้อยู่กบัปรมิาณการทบั
ถมของหมิะและสภาพอากาศ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ในซปัโปโร เป็นตลาดทีค่กึคกัและมากมายไปดว้ยของฝากของดขีองซปัโปโรและผลติภณัฑจ์ากทัว่ฮอกไกโด 

ทา่นสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น ราคาไม่แพง ทีส่ัง่ตรงมาจากทีต่า่งๆของออกไกโดและทา่น
สามารถซือ้อาหารทะเลและของฝากตา่งๆไดท้ีน่ี่  (อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั  ใหท้า่นเลอืกชมิอาหาร

ทะเลสดๆ) 



                
 

 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เนนิเขาแหง่พระพทุธเจา้  The 
Hill of the Buddha (หมายเหตุ : วนัที2่9ธ.ค.

62-4ม.ค.63เนนิพระพทุธเจา้ปิด  โปรแกรม
ปรบัเทีย่ว  Sapporo Beer Museumแทน) 
เป็นสถานที่ ทอ่งเทีย่วแห่งใหม่ของซปัโปโรอยู่
ภายในพืน้ทีข่องสสุาน Makomanai Takino 
Cemetery ทีเ่ปิดใหเ้ชา้ชมเมือ่ปลายปี 2015  มคีวามโดดเดน่

เนื่องจากเป็นองคพ์ระพุทธรูปขนาด 13.5 เมตร หนัก 1,500 ตนั 
ครอบไวด้ว้ยโดมทรงกลมใตด้นิ ลอ้มรอบไปดว้ยทุง่ลาเวนเดอรนั์บ

แสนตน้ทีจ่ะเปลีย่นพืน้ทีข่องเนนิเขาใหเ้ป็นสสีนัตา่งๆไปไม่ซํ้ากั   นต  
ลอดปีตามชว่งฤด ูโดยบรเิวณสถานทีด่งักลา่วไดร้ับการออกแบบโดย 
Tadao Ando สถาปนกิชือ่ดงัของญีปุ่่ น โดยบรเิวณทางเขา้จะมี   สระ

น้ํา และอุโมงคค์วามยาว 40 เมตร นอกจากนี้ ยังมรีา้นกาแฟและ
รา้นอาหารเล็กๆ รวมทัง้รูปปั้นหนิจําลองของโมอายแห่งเกาะอสีเตอร ์
และรูปปั้นหนิจําลองของสโตนเฮนจใ์หไ้ดช้มและเก็บภาพสวยงามได ้

อกีดว้ย คา่ทวัรไ์มร่วมคา่เขา้(ทางสถานที่ เก็บคา่บรจิาคเพือ่ใชทํ้านุบํารุงสถานที ่300 เยน  (บรจิาคดว้ยตวัเอง
หนา้ทางเขา้ ) ไมร่วมคา่จดุชมววิมมุสงู500เยน  

หรอืเทีย่วชมพพิธิภณัฑเ์บยีรท์ ีซ่ปัโปโร  (Sapporo 
Beer Museum)  เป็นพพิธิภณัฑเ์บยีรแ์ห่งแรกและ
แห่งเดยีวในญีปุ่่ น ซึง่ผลติภณัฑเ์บยีรย์ีห่อ้ซปัโปโรมจีุด

กําเนดิข ึน้จากทีน่ี่  มีหอ้งแสดงเกีย่วกบัประวัตแิละ
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการผลติเบยีรเ์รือ่งราวของการทําเบยีร ์

ตวัอาคารพพิธิภณัฑเ์ป็นอาคารสรา้งจากอฐิแดง แตเ่ดมิคอืโรงงานผลติเบยีร ์ซ ึง่เปิด

ดําเนนิการมาตัง้แตปี่ พ.ศ.2419 เป็นโรงงานผลติเบยีรแ์ห่งแรกของญีปุ่่ น ปัจจุบัน
กจิการเจรญิเตบิโตมโีรงงานหลายแห่งทัว่ประเทศ ตกึเกา่หลงันี้จงึถกูดดัแปลงใหเ้ป็น
พพิธิภณัฑเ์บยีร ์เมือ่ พ.ศ.2530 เปิดใหผู้ส้นใจไดเ้ขา้ชมฟร ีภายในแบ่งออกเป็น 3 

ชัน้โดยจะตอ้งขึน้ลฟิตข์ ึน้ไปชม  จากนัน้ นําทา่นถา่ยรูป หอนาฬกิาซปัโปโร  เป็น
สถานทีท่อ่งเทีย่วซึง่เป็นอาคารทีส่รา้งข ึน้จากไม ้ออกแบบดว้ยศลิปะแบบอเมรกินัเป็นทีรู่จ้ักในฐานะสญัลกัษณ์

ของเมอืง และเป็นทีส่นใจของนักทอ่งเทีย่ว ทัง้ในและตา่งประเทศแทบทกุคน ซึง่นาฬกิาบนหอยังคงเดนิอย่าง
เทีย่งตรง และมเีสยีงระฆงัในทกุชัว่โมง ผา่นชมสวนสาธารณะโอโดร ิ
(Odori Park) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงซปัโปโร ซึง่แยกเมอืงออกเป็นสองฝ่ัง 

คอืทางทศิเหนือและทศิใต ้ในชว่งฤดรูอ้นจะเป็นพืน้ทีส่เีขยีวทีง่ดงาม 
และชว่งตน้เดอืนกมุภาพันธจ์ะเป็นสถานทีห่ลกัในการจัดเทศกาล

หมิะซปัโปโร  สามารถดดูนักทอ่งเทีย่วทํารายไดใ้หแ้กฮ่อกไกโด
มากมาย  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่  มติซุย เอา้ทเ์ล็ท (MITSUI 
OUTLET) เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายแบรนดด์งัระดบัโลก 

และแบรนดญ์ีปุ่่ น อาท ิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 
CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, 
TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดบั และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, 

TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอื
เลอืกซือ้สนิคา้สาํหรับคณุหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมายในราคาลด 

30-80% ซึง่ภายในยังมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั (อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั) 

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

ระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)  

 

วนัทีห่า้        ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                           

                    อาหารเชา้ 



                
 

 

 
เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่6) 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพือ่เช็คอนิเตรยีม
เดนิทางกลบั 

11.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ THAI AIR 
ASIA X  
เทีย่วบนิที ่XJ621(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจําหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่ง) 

18.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

 หมายเหตุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจาก
สภาวะอากาศ , การเมอืง , สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของ

ญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย
คํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตาม

โปรแกรม การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 
สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ
เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลา

ทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง  อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ 
จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบั

อตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึ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 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  
- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การชําระคา่บรกิารชาํระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**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 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้
การอัพเกรดทีน่ั่ง สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat สาํหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตัว๋กรุ๊ปทวัรไ์ม่สามารถอัพทีน่ั่งได ้ 



                
 

 

 
ทีน่ ัง่ Hot Seat เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่่างทีม่ากกว่าทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขา

ไดอ้ย่างเต็มที ่
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่ง ทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไมเ่กนิ  20 กโิลกรมั  

สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มชาํระคา่น้ําหนัก** 

- ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชาํระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ชาํระเพิม่ 1,000 บาท/เพิม่20กก. ชาํระเพิม่ 2,000 บาท 
(คา่ทวัรไ์ม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 

 
6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ  1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ

เพิม่ไดจ้ากบรษิทั ประกนัท ัว่ไป 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

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

4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  

6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 

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 30ทา่น  
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. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเร ิม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจํานวน 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  
 


