
 

   

 

  

  

  

 

 

CODE:JXJ118 Hokkaido Winter 5D3N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hokkaido Winter 
ฮอกไกโด ซปัโปโร โอตาร ุอาซาฮคิาวะ คโิรโระสกรีสีอรท์ 

พกัอาซาฮคิาวะ 1คนื ซปัโปโร 2 คนื 
พเิศษ!!! พาเที6ยวครบทกุวนั ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ+์ชาบหูมไูมอ่ ัAน!!! WIFI ON BUS 

ซปัโปโร ศูนย์กลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด มีการสรา้งระบบถนนแบบสี เหลี ยมผืนผา้ครบครันไปดว้ยสถานที 
ท่องเที ยว แหล่งชอ้ปปิ) ง รา้นกนิดื ม อาซาฮคิาวะ เมืองใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโดมีแม่นํ)าลําธารหลายสายและ
ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาและยังเป็นเมอืงที หนาวสดุๆเพราะหมิะตกหนักเป็นเวลานาน เลอืกชมิสดุยอดราเมงที หมูบ่า้นราเมน 
เที ยวสวนสัตวอ์ะซาฮยิาม่าที มสีัตวข์ั )วโลก เชน่ หมขีาวและชมพาเหรดแพนกวิ)น!!! โอตารุ เมอืงท่าเรอืเล็กๆ สดุน่ารัก มี
เสน่หข์องความโรแมนตกิชวนใหห้ลงใหล คโิรโระสกรีสีอรท์ รสีอรท์คอมเพล็กซท์ี มชีื อเสยีงระดับโลกในเรื องของพาว
เดอรส์โนวห์รอืหมิะเนื)อละเอยีดเนียนนุ่ม และมกีจิกรรมมากมายหลากหลาย สามารถขึ)นกระเชา้กอนโดลา่สูย่อดเขาอาซาริ
ไดเ้พื อไปสั นระฆังแหง่ความรัก Love Bell สมัผสัประสบการณ์ทดลองขบัสโนวโ์มบลิ เป็นอกีกจิกรรมหนึ งที สนุกและไม่
ควรพลาดเมื อมาเที ยวฮอกไกโดชว่งฤดหูนาว  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดี6ยว ที6น ั6ง 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.วนัที629ธ.ค.62-4ม.ค.63เนนิพระพทุธเจา้ปิด โปรแกรมปรบัเที6ยว Sapporo Beer Museumแทน 
2.วนัที631ธ.ค.62-1ม.ค.63ลานสกSีhikisaiปิด โปรแกรมปรบัเที6ยว Watts Snowmobile แทนหรอืลานสกอีื6นๆ
ในเสน้ทางแทน 
3.วนัที630ธ.ค.62-1ม.ค.63 สวนสตัวปิ์ด โปรแกรมปรบัเที6ยว Ice Pavillion แทน 

*โปรแกรมแตล่ะวนัอาจมกีารสลบัที6เที6ยวได ้แตท่า่นจะไดท้อ่งเที6ยวครบตามโปรแกรม* 
 
ไฟลท์บนิ 

Departure DMK – CTS    XJ620 23.55-08.25+1 
Return       CTS – DMK    XJ621 09.40-15.35 
 

วนัที6 รายละเอยีดทอ่งเที6ยว 

1 พรอ้มกนัที6ทา่อากาศยานดอนเมอืงเคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) 
ออกเดนิทางสูฮ่อกไกโด DMK – CTS XJ620 23.55-08.25+1  

2  สนามบนินวิชโิตะเสะ - อาซาฮคิาวา่ - หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ -*สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ – หา้งAeon 
Mall � อาหาร เที6ยง 
(*วันที 30ธ.ค.62-1ม.ค.63 สวนสตัวปิ์ด ปรับไปเที ยว Ice Pavillion แทน) 

3  *ลานสโนวโ์มบลิ Shikisai-no-oKa - โอตาร ุ-  คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครื6องแกว้
โอตาร ุ– โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ - รา้น Duty Free – ทาํเนยีบรฐับาลเกา่ - ชอ้ปปิA งทานุกโิคจ ิ 
� อาหาร เชา้, �เที6ยง, �เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมไูมอ่ ัAน) 
(*วันที 31ธ.ค.62-1ม.ค.63ลานสกSีhikisai ปิดปรับเที ยว Watts Snowmobile หรอืลานสกอีื นๆในเสน้ทางแทน) 

4  คโิรโระสกรีสีอรท์ -ตลาดปลาโจไก- หอนาฬกิาซปัโปโร - สวนสาธารณะโอโดร ิ- *เนนิเขาแหง่
พระพทุธเจา้ - มติซุยเอาทเ์ล็ท  � อาหาร เชา้     
(*วันที 29ธ.ค.62-4ม.ค.63เนนิพระพทุธเจา้ปิดโปรแกรมปรับเที ยวSapporo Beer Museumแทน) 



 

   

 

  

  

  

 

 

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

 
 
วนัที6หนึ6ง    กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

20.30น.� พรอ้มกันที  ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัAน 3เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI 
AIR ASIA X (XJ) เจา้หนา้ที ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็ก
กระเป๋า 

23.55น. � นําท่านเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญี6ปุ่ นโดยสายการบนิ THAI AIR  
ASIA X เที ยวบนิที  XJ620 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื6อง บนเครื6องมบีรกิารจําหน่าย/ส ั6งซืAอบน
เครื6องเทา่น ัAน ) 

วนัที6สอง    สนามบนินวิชโิตะเสะ – อาซาฮคิาวา่ – หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ – สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ หรอื 
                 Ice Pavillion - หา้ง Aeon Mall �อาหาร กลางวนั (ราเมน)  
 
08.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั วโมง

กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
สําคญั!!! ประเทศญี6ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้า อาหารสด จําพวก เนืAอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หาก
ฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรบั รับกระเป๋า
เรียบรอ้ยและทํ าภารกิจส่วนตั ว  นํ าท่ าน
เดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ (Asahikawa) 
เมืองใหญ่อันดับสองในเกาะฮอกไกโด รอง
จากซัปโปโร ตั )งอยู่ทางตะวันออกของซัปโป
โร นําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮิ
ค า ว่ า  ( Asahikawa Ramen Village) ถื อ
กําเนิดขึ)นในปี 1996 โดยการรวบรวมรา้นรา
เมนชื อดังของเมอืงอาซาฮคิาวา่มาอยูร่วมกนัเป็นอาคารหลังคาเดยีว มรีา้นราเมง 8 รา้น  เปรยีบเสมอืนหมูบ่า้นรา
เมนที รวบรวมรา้นดังๆไวใ้นที เดยีว และยังมหีอ้งเล็กๆที จัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาของหมูบ่า้นแหง่นี)ดว้ย 

เที6ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นราเมน (มืAอที61) เมนรูาเมน 
  
บา่ย  นํ าท่ าน เดินท างสู่  ส วน ส ัต ว ์อ าซ าฮิย าม ะ 

Asahiyama Zoo (หมายเหตุ: วนัที630ธ.ค.62-1
ม.ค.63 สวนสตัวปิ์ด โปรแกรมปรบัไปเที6ยว 
Ice Pavillion แทน ) ซึ งไดรั้บความนิยมมาก
ที สดุในญี ปุ่ น ซึ งในแต่ละปีจะมผีูเ้ขา้ชมความน่ารัก
ของสัตวต์่างๆ ที ไม่ไดถู้กกักขังในกรงแบบที ท่าน
เคยเห็นในสวนสัตวทั์ วๆ ไปถงึกว่าปีละ 3 ลา้นคน
จากทั วโลก โดยสวนสัตวแ์ห่งนี)ไดม้ีแนวความคดิ
ที วา่ สัตวต์า่งๆ ควรที จะอาศัยอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม
ที ดี  และเป็นไปตามธรรมชาตขิองสัตวนั์)นๆ จงึทํา
ใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสถงึชวีติความเป็นอยู่ที แทจ้รงิ
ของสตัวแ์ตล่ะประเภท อาทเิชน่ หมขีาวจากขั )วโลก 
นกเพนกวนิสายพันธุ์ต่างๆ แพนดา้แดง ไฮไลท์
สําคญั ! ของที6น ี6ค ือการชมการเด ิน  ขบวน
พาเหรดของนกเพนกวนิที ใหท้่านไดช้มอย่าง
ใกลช้ดิ (พาเหรดแพนกวิ)น11.00/14.30 ชว่งเวลา
อาจมีเปลี ยนแปลงไดข้ึ)นอยู่กับทางสวนสัตว์ และในช่วงฤดูหนาวสวนสัตว์จะปิดเวลา15.00น.) หรอืเที6ยว
พพิธิภณัฑห์มิะและนํ Aาแข็งคะมคิะวะ  (Kamikawa Ice Pavilion)เป็นพพิธิภัณฑท์ี ใหนั้กท่องเที ยวไดส้ัมผัส
ประสบการณ์ความหนาวเย็นแห่งแรกและมขีนาดใหญ่ที สดุในโลก อุณหภูมดิา้นในตั )งไว ้-20 องศาเซลเซยีส
ตลอดปี ภายในมเีสานํ)าแข็งและกําแพงนํ)าแข็งขนาด 600 ตารางเมตร ที ใชเ้วลาสรา้งดว้ยวธิทีางธรรมชาตถิงึ 
25 ปี ทางเดนิอโุมงคนํ์)าแข็งที ประดับประดาดว้ยไฟสวยงาม บารนํ์)าแข็ง และถํ)าจําลองหนิงอกหนิยอ้ย จากนั)น



 

   

 

  

  

  

 

 

นําท่านเดินทางสู่ ห้างAeon Mall อิสระใหท้่านเลือกซื)อสินคา้และอสิระรบัประทานอาหารเย็นตาม
อธัยาศยั สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้สูท่ ี6พกัอาซาฮคิาวะ 

�พกั: Y’s Hotel  Asahikawa Ekimae หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื อโรงแรมที ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

วนัที6สาม     ลานสโนวโ์มบลิ Shikisai-no-oKa - โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครื6องแกว้โอ
ตา 
                  ร ุ– โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ - รา้น Duty Free – ทาํเนยีบรฐับาลเกา่ – ชอ้ปปิA งทานุกโิคจ ิ
                 � อาหารเชา้,กลางวนั,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ+์ชาบหูมไูมอ่ ัAน) 
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มืAอที6 2) 

นําท่านเดินทางสู่ลานสโนวโ์มบลิ Shikisai-no-oKa ใหท้่าน
สัมผัสประสบการณ์พเิศษขบัสโนวโ์มบลิ Snowmoblie (หมาย
เหต:ุ วนัที631ธ.ค.62-1ม.ค.63ลานสกSีhikisai ปิด โปรแกรม
ปรบัเที6ยว Watts Snowmobile แทนหรือลานสกีอื6นๆใน
เสน้ทางแทน)  (ไม่รวมค่าsnowmobile) ซึ งเป็นหนึ งกจิกรรมที 
สนุกสนานและไม่ควรพลาดเมื อมาถึงฮอกไกโด ท่านสามารถ
สนุกสนานไปกบัการขับรถบนหมิะดว้ยรถสโนวโ์มบลิซึ งสามารถเลน่
ไดเ้ฉพาะประเทศที มหีมิะตกเทา่นั)น การเลน่สโนวโ์มบลินั)นขับขี ไม่
ยากเพียงแค่ใชค้ันเร่งและเบรคก็สามารถบังคับตัวรถไดอ้ย่างง่ายดาย 
สําหรับวธิเีล่นจะมคีรูฝึกของลานขับสอนวธิใีห ้จากนั)นอสิระใหท้่าน
สนุกสนานตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถเลือกถ่ายรูป ชมววิและ
สนุกสนานกับหมิะได ้(หมายเหตุ:ค่าทัวรไ์ม่รวมค่ากจิกรรมต่างๆ
และไม่รวมค่าsnowmobileท่านละประมาณ 10,000 - 15000 เยน 
ท่านที มคีวามประสงคเ์ล่นกจิกรรมแจง้กับไกดห์นา้งาน) กรณีหมิะ
ทับถมไมเ่พยีงพอ หรอืลานขับยังไมเ่ปิดหรอืปิด หรอืมปีรับเสน้ทาง
ท่องเที ยวทางบริษัทขอปรับเปลี ยนไปลานขับอื นๆเช่นWatts 
Snowmobile แทน หรอืลานอื นๆที อยูใ่นเสน้ทางทอ่งเทยีวแทน จะ
ปรับเปลี ยนตามความเหมาะสม) นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตาร ุ
เมอืงทา่เจรญิรุง่เรอืงในฐานะที เป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษ
ที  19 ถงึ 20 เมืองท่าเล็กๆที มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ ซึ งมีรา้นขายของอยู่ตลอดสองขา้งทาง ดว้ย
บรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแต่งของบา้นเรอืนนั)นสว่นใหญ่ ไดถู้กออกแบบเป็นตะวันตกเนื องจากในอดตี 
เมอืงโอตารไุดรั้บอทิธพิลมาจาก การทําการคา้ระหวา่งประเทศญี ปุ่ นเองและประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ 
นําท่านเที ยวชม คลองสายวฒันธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยควา มเป็น
เอกลักษณ์แห่งวถีชีวีติ 2 ฝั งคลองที ยังคงความเป็นญี ปุ่ นแบบดั )งเดมิ คลองโอตารุสรา้งเพื อใหเ้รอืเล็กลําเลยีง
สนิคา้จากทา่เรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดังที อยูต่ามรมิคลอง เมื อวทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญจ่งึเปลี ยนไปเขา้ทา่
ที ใหญแ่ละขนสง่เขา้โกดัง ไดง้า่ยขึ)น ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลองเหลา่นี) จงึถกูดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์า่งๆ 
และพพิธิภัณฑ ์นําท่านเที ยวชม ชมเครื6องแกว้โอตารุ แหลง่ทําเครื องแกว้ที มชีื อเสยีงที สดุ ชมความสวยงาม
ของแกว้หลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื องแกว้ชื อดังของโอตารุ และยังมีเครื องแกว้
หลากหลายใหท้่านชื นชม และเลอืกซื)อได ้เมอืงนี)มชีื อเสยีงในดา้นการทําเครื องแกว้ต่างๆ จากนั)นนําท่านชม 
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้า่นไดท้อ่งไปในดนิแดนแหง่เสยีงดนตรแีละบทกวทีี 
แสนออ่นหวานชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตร ี(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที จะทํา
ใหท้่านผ่อนคลายอย่างดเียี ยม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 
3,000 แบบ รวมถงึท่านยังสามารถเลอืกทํากล่องดนตรแีบบที ท่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลอืกกล่องใส ่
ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มบีรกิารนําเพลงกลอ่งดนตรทัี )งเพลงญี ปุ่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีี
โปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้า่นไดส้มัผัสและชื นชมกลอ่งดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้า่นไดทํ้า
กลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบที ทา่นชื นชอบดว้ยตัวทา่นเอง  

เที6ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มืAอที63) 
นําท่ านเดินทางเข า้สู่  เมืองซ ัปโปโร 
(Sapporo) เมอืงหลวงของภูมภิาคฮอกไก
โด นําทา่นไป โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ 



 

   

 

  

  

  

 

 

(คา่ทัวรไ์มร่วมการเขา้ชมการผลติดา้นใน อสิระถา่ยรปูและซื)อของที ระลกึดา้นหนา้) แหลง่ผลติช็อคโกแลตที มี
ชื อเสยีงของญี ปุ่ น ตัวอาคารของโรงงานถกูสรา้งขึ)นในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้า่นไดเ้ลอืก
ซื)อเป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนั)นนําท่านไปดิวตีAฟรี ใหท้่านเลือกซื)อของฝากราคาถูก อาทิเช่น 
เครื องสําอางค ์เครื องไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากนํAามนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิ ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF 5GF 
และ6GF หรอืวติามนิบํารงุรา่งกายอยา่ง Natto สารสกัดจากถั ว หรอืนํ)ามันตับปลาฉลาม ยาของดร.โนงจุ ิเป็น
ตน้นําท่านเดนิทางสู ่ตกึทําเนยีบรฐับาลเกา่เริ มกอ่สรา้งเมื อปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตลน์ีโอบาร็อคอเม
รกิา โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแหง่รัฐแมสซาซเูซตสส์หรัฐอเมรกิาโดยใชอ้ฐิไปจํานวนมากกวา่ 
2.5 ลา้นกอ้น ตกึแดงหลังนี)ใชเ้ป็นที ทําการรัฐบาลฮอกไกโดตั )งแต่ปี พ.ศ.2429 ซึ งผูว้่าราชการคนแรกที ได ้
ทํางานในตกึนี)คอื มจิโิตช ิอวิามูระ (Michitoshi Iwamura) แลว้ใชง้านตอ่เนื องยาวนานถงึ 80 ปี กอ่นที จะยา้ย
ไปที ทําการหลังใหมเ่ป็นอาคารทันสมัยสงู10ชั )น  

เย็น � รบัประทานอาหารเย็น (มืAอที64) เมนบูฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมไูมอ่ ัAน 
 หลังอาหารเย็นอสิระ

ใหท้า่นชอ้ปปิA งยา่น
ทานุกโิกจ ิเป็นย่าน
ที คึกคักมีชีว ิตชีว ิต
โดยเฉพาะในเวลา
คํ าคืนที บรรดาป้าย
ไฟโฆษณ าบนตึก
ตา่ง ๆ เปิดไฟสลับสแีขง่ขนัประชนัสนิคา้กนัรอบๆ บรเิวณนี)มรีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบนัเทงิเรงิรมยย์ามราตร ี
ทั )งไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ รวมกันมากกวา่ 4,000 รา้น ตั )งอยูใ่นตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้ง
ขึ)นลฟิตไ์ป แต่ก็มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็มไปหมด บรเิวณ
ใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปปิ)งยา่นซซูกูโินะได ้จากน ัAนเดนิทางเขา้สูท่ ี6พกัแรม 

�ที6พ ัก : Toyoko Inn Sapporo /APA & Resort Hotel Sapporo/Hotel Raffinato Sapporo 
หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชื อโรงแรมที ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)  

 
วนัที6ส ี6      คโิรโระสกรีสีอรท์ - ตลาดปลาโจไก - เนนิเขาแหง่พระพทุธเจา้ - หอนาฬกิาซปัโปโร – สวนโอโดร ิ-   
                มติซุยเอาทเ์ล็ท    � อาหารเชา้ 
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มืAอที6 5) 

นําท่านเดนิทางไปสัมผัสกับ ลานสกรีสีอรท์ KIRORO SKI RESORT ตั )งอยู่ท่ามกลาง
ขุนเขาที ปกคลุมดว้ยหิมะแสนนุ่ม ใหท้่านสนุกสนานกับกจิกรรมกลางแจง้ ณ ลานสก ี
เพลิดเพลินกับกจิกรรมสกีที หลากหลาย เช่น สกี, สโนว์บอร์ด,กระดานเลื อนหิมะ ฯลฯ 
(หมายเหตุ: ค่าทัวรไ์มร่วมค่ากจิกรรมต่างๆ ไม่รวมค่าอปุกรณ์และไม่รวมคา่กระเชา้กอนโด

ล่า) หรอืท่านจะเลือกชอ้ป
ปิ) งที โซนพลาซ่าคโิรโระ รี
ส อ ร์ท ที ถู ก เลื อ ก เ ป็ น
โลเคชั นหลักในภาพยนต์
เรื อง แฟนเดย์ แฟนกนั
แค่วนัเดยีวเรื องแรกของ
ค่ายจีดีเอช ไดเ้ปิดมุมสวย
ทั วสกรีสีอรท์ใชเ้ป็นสถานที 
ถ่ายทําใน location ต่างๆ เช่น  ระฆงัแห่ง
ค วาม ร ัก  (Love Bell) ตั ) งอ ยู่ บ น ยอ ด
เขาอะซาริ (Asari Peak) ของคิโรโระ รี
สอร์ท ระฆังนี)มีตํานานของความรั  กอัน
ศักดิ}ส ิทธิ} นักท่องเที ยวมักจะมาสั นระฆัง 
แลว้อธิษฐานขอพรใหค้วาม รักสมหวัง
ตลอดไป การเดนิทางขึ)นไปยัง ระฆงัแห่ง
ความรกั ตอ้งนั งกระเชา้กอนโดลา่ขึ)นสูย่อดเขาโดยระหวา่งทางจะเห็นตน้ไมแ้ละววิหบุเขากวา้งใหญ่ และเมื อ
ขึ)นไปถงึก็จะพบความสวยงามปรากฏตรงหนา้ พรอ้ม ระฆงัแหง่ความรกั ตั )งตระหงา่น



 

   

 

  

  

  

 

 

อยู่ นอกจากจะเป็นจุดใหคู้่รักมาตรีะฆังขอพรเรื องความรักแลว้ ยังเป็นจุดถ่ายรูปที สวยงามมากที สดุแห่งหนึ ง
ดว้ย ลานสก ีสําหรับนักสกมีอือาชพีและสมัครเลน่ สามารถเพลดิเพลนิกบัการเลน่สกแีละสโนวบ์อรด์ สมาชกิตัว
นอ้ยก็สามารถเล่นสนุกไดเ้พราะมี Annie Kids Ski Academy โรงเรียนสอนสกีสําหรับเด็ก นอกจากนี)ยังมี
กจิกรรมแสนสนุกในลานหมิะขนาดใหญ่  Snow Parkและสุดทา้ย คโิรโระ รสีอรท์ มารเ์ก็ตแหล่งรวมขนม
อร่อยเเละสนิคา้ที ข ึ)นชื อของฮอกไกโดไวค้รบซึ งท่านสามารถชอ้ปปิ) งกลับไปเป็นของฝากได ้หมายเหตุ:
กจิกรรมเล่นสกแีละกระเชา้กอนโดล่าขึ)นอยู่กับปรมิาณการทับถมของหมิะและสภาพอากาศ จากนั)นนําท่าน
เดนิทางสู ่ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลที ใหญท่ี สดุในซปัโปโร เป็นตลาดที คกึคักและมากมาย
ไปดว้ยของฝากของดขีองซัปโปโรและผลติภัณฑจ์ากทั วฮอกไกโด ท่านสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบ
สดๆ ที รา้น ราคาไม่แพง ที สั งตรงมาจากที ต่างๆของออกไกโดและท่านสามารถซื)ออาหารทะเลและของฝาก
ตา่งๆไดท้ี นี  (อสิระอาหารเที6ยงตามอธัยาศยั ใหท้า่นเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ) 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่เนนิเขาแหง่พระพุทธเจา้ The Hill of the Buddha (หมายเหตุ: วนัที629ธ.ค.62-4ม.ค.
63เนนิพระพุทธเจา้ปิด โปรแกรมปรบัเที6ยว 
Sapporo Beer Museumแทน) เป็นสถานที 
ท่องเที ยวแห่งใหม่ของซัปโปโรอยู่ภายในพื)นที 
ของสุสาน Makomanai Takino Cemetery ที เปิด
ให เ้ช า้ชมเมื อปลายปี 2015 มีความโดดเด่น
เนื องจากเป็นองค์พระพุทธรูปขนาด 13.5 เมตร 
หนัก 1,500 ตัน ครอบไวด้ว้ยโดมทรงกลมใตด้นิ 

ลอ้มรอบไปดว้ยทุง่ลาเวนเดอรนั์บแสนตน้ที จะเปลี ยนพื)นที ของเนนิเขาใหเ้ป็น
สสีนัตา่งๆไปไมซ่ํ)าก ั นต  ลอดปีตามชว่งฤด ูโดยบรเิวณสถานที ดังกลา่วไดรั้บ
การออกแบบโดย Tadao Ando สถาปนกิชื อดังของญี ปุ่ น โดยบรเิวณทางเขา้
จะมี  สระนํ)า และอุโมงค์ความยาว 40 เมตร นอกจากนี)ยังมีรา้นกาแฟและ
รา้นอาหารเล็กๆ รวมทั)งรูปปั)นหนิจําลองของโมอายแหง่เกาะอสีเตอร ์และรูป
ปั)นหนิจําลองของสโตนเฮนจ์ใหไ้ดช้มและเก็บภาพสวยงามไดอ้กีดว้ย ค่า
ทวัรไ์มร่วมคา่เขา้(ทางสถานที เก็บค่าบรจิาคเพื อใชทํ้านุบํารุงสถานที  300 
เยน (บรจิาคดว้ยตัวเองหนา้ทางเขา้) ไม่รวมค่าจุดชมววิมุมสูง500เยน 
หรอืเที6ยวชมพพิธิภณัฑเ์บยีรท์ ี6ซปัโปโร (Sapporo Beer Museum)  เป็นพพิธิภัณฑเ์บยีรแ์ห่งแรกและแห่ง
เดยีวในญี ปุ่ น ซึ งผลติภัณฑเ์บยีรย์ี หอ้ซปัโปโรมจีุดกําเนดิขึ)นจากที นี  มหีอ้งแสดงเกี ยวกบัประวัตแิละเครื องมอืที 
ใชใ้นการผลิตเบียร์เรื องราวของการทําเบียร์ ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารสรา้งจากอฐิแดง แต่เดิมคือ
โรงงานผลติเบยีร ์ซึ งเปิดดําเนินการมาตั )งแต่ปี พ.ศ.2419 เป็นโรงงานผลติเบยีรแ์ห่งแรกของญี ปุ่ น ปัจจุบัน
กจิการเจรญิเตบิโตมโีรงงานหลายแหง่ทั วประเทศ ตกึเกา่หลังนี)จงึถกูดัดแปลงใหเ้ป็นพพิธิภัณฑเ์บยีร ์เมื อ พ.ศ.
2530 เปิดใหผู้ส้นใจไดเ้ขา้ชมฟร ีภายในแบง่ออกเป็น 3 ชั )นโดยจะตอ้งขึ)นลฟิตข์ึ)นไปชม จากนั)นนําทา่นถา่ยรปู 
หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นสถานที ทอ่งเที ยวซึ งเป็นอาคารที สรา้งขึ)นจากไม ้ออกแบบดว้ยศลิปะแบบอเมรกินัเป็น
ที รูจั้กในฐานะสัญลักษณ์ของเมือง และเป็นที สนใจของนักท่องเที ยว ทั )งในและต่างประเทศแทบทุกคน ซึ ง
นาฬกิาบนหอยังคงเดนิอย่างเที ยงตรง และมเีสยีงระฆังในทุกชั วโมง ผา่นชมสวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori 
Park) ตั )งอยู่ใจกลางเมอืงซัปโปโร ซึ งแยกเมอืงออกเป็นสองฝั ง คอืทางทศิเหนือและทศิใต ้ในชว่งฤดูรอ้นจะ
เป็นพื)นที สีเขียวที งดงาม และช่วงตน้เดือนกุมภาพันธ์จะเป็นสถานที หลักในการจัดเทศกาลหิมะซัปโปโร 
สามารถดูดนักท่องเที ยวทํารายไดใ้หแ้ก่ฮอกไกโดมากมาย จากนั)นนําท่านเดินทางสู่ มติซุย เอา้ทเ์ล็ท 
(MITSUI OUTLET) เพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ)งสนิคา้มากมายแบรนดด์ังระดับโลก และแบรนดญ์ี ปุ่ น อาท ิMK 
MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื)อกระเป๋าไฮ
ไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูครื องประดับ และนาฬกิาหรอูยา่ง 
TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั น HUSH PUPPIES, SCOTCH 
GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื)อสินคา้สําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA 
KIDS, และสนิคา้อื นๆอกีมากมายในราคาลด 30-80% ซึ งภายในยังมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ ใหท้า่นชอ้ปปิ)งตาม
อธัยาศัย (อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั) 

�ที6พ ัก : Toyoko Inn Sapporo /APA & Resort Hotel Sapporo/Hotel Raffinato Sapporo 
หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชื อโรงแรมที ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)  

 
วนัที6หา้        ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                           
                   � อาหารเชา้ 



 

   

 

  

  

  

 

 

 
เชา้       �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที6พกั หรอืบรกิารแบบ Set Box  (มืAอที6 6) 

หมายเหต:ุ กรณีหอ้งอาหารเชา้ที โรงแรมไมส่ามารถเปิดบรกิารชว่ง06.00น.ได ้เพื อ
ความสะดวกในเรื องระยะเวลาในการเดนิทางมาสนามบนิทางบรษัิทขอปรับเป็น Set 
Box แทน) 
ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพื6อเช็คอนิเตรยีม
เดนิทางกลบั 

09.40 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ THAI AIR ASIA X  
เที6ยวบนิที6 XJ621(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื6อง บนเครื6องมบีรกิารจําหนา่ย/ส ั6งซืAอบนเครื6อง) 

15.35 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

 หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลี6ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื6องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี6ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลี6ยนโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั เพื6อใหท้่านท่องเที6ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การ
บรกิารของรถบสันําเที6ยวญี6ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี6ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั6วโมง มอิาจเพิ6มเวลา
ได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี6ยนเวลา
ทอ่งเที6ยวตามสถานที6ในโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลี6ยน 100 เยน 
เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลี6ยนปรบัสงูขึAน บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ6มขึAน 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื6อการทอ่งเที6ยวเทา่น ัAน คา่ทวัรท์ ี6จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที6ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัAนหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี6ปุ่ น) ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัAงคา่
ต ั�วเครื6องบนิใหแ้กท่า่น  
 
เง ื6อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัAงนีAจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึAนไป กรณีไมถ่งึ  

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

2. ในกรณีที6ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที6ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัAง มฉิะน ัAนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัAงส ิAน  
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 ระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ}ที จะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั )งสิ)น  รวมถงึ เมื อท่านออกเดนิทางไปกับคณะ
แลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ} ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั )งสิ)น 
 5.อตัราคา่บรกิารนีA � รวม 
1. � คา่ตั�วโดยสารเครื องบนิไป-กลับชั )นประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ที นั งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี นั งได ้
การอพัเกรดที นั ง สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat สําหรับที นั งBusiness/Premium ตั�วกรุ๊ปทัวรไ์มส่ามารถอพัที นั งได ้ 
 
ที6น ั6ง Hot Seat เป็นที นั งที มพีื)นที วา่งที มากกวา่ที นั งมาตรฐาน ดว้ยพื)นที วางขาที กวา้งเป็นพเิศษ มพีื)นที พอที จะสามารถยดื
ขาไดอ้ยา่งเต็มที  
 



 

   

 

  

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Airbus A330 
โซน แถวที6 ราคา ตอ่เที6ยว 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 แถวที6 ราคา ตอ่เที6ยว 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. �คา่ที พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที ระบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 
3. �คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. �เจา้หนา้ที บรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. � คา่นํ Aาหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครื6องที สายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึAนเครื6องไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภัยเครื องบนิตามเงื อนไขของแตล่ะสายการบนิที มกีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื)อนํ)าหนักเพิ ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นั)นพรอ้มชาํระคา่นํ)าหนัก** 

- ซื)อนําหนักเพิ ม 5 กก. ชําระเพิ ม 600  บาท /เพิ ม10กก. ชําระเพิ ม 1,000 บาท/เพิ ม20กก. ชําระเพิ ม 2,000 
บาท 

(คา่ทัวรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงื อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ั6งซืAอประกนั
สขุภาพเพิ6มไดจ้ากบรษิทั ประกนัท ั6วไป 
7. อตัราคา่บรกิารนีA⌧ไมร่วม 
1. ⌧คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 



 

   

 

  

  

  

 

 

2. ⌧คา่ใชจ้า่ยอื นๆที นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื องดื มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. ⌧คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ⌧คา่ภาษีนํ)ามันที สายการบนิเรยีกเก็บเพิ มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื องบนิ 
5. ⌧คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. ⌧ค่าทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 4,500 เยนต่อทรปิ สําหรบักรุ๊ปที6มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจใน
บรกิาร 
รายละเอยีดเกี ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี6ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี6ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัAนในประเทศญี6ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื6อการทอ่งเที6ยว เยี6ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื6นเอกสารในข ัAนตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื6อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี6ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีA 
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)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี6ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี6ปุ่ 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 ัAงหมดก่อนทําการจอง เพื6อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมื6อท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัAงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง
บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ื6อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัAงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี6จะเลื6อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึAนในกรณีที6มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
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 มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริ มในวันที 2ของการเดนิทางถงึวันที 4ของการเดนิทางรวมจํานวน 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  
 

 


