
XJ113 Winter Festival Hokkaido 5D3N  

 

Winter Festival Hokkaido 5D3N 
ฮอกไกโด ซปัโปโร โอตาร ุคโิรโระ สกรี ี

สอรท์ 
พกัยบูาร/ิโทยะ ออนเซ็น 1 คนื ซปัโปโร 2 คนื  

อสิระทอ่งเทีย่วฟรเีดย ์1 วนั 
ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ+์ชาบหูมไูมอ่ ัน้!!! 

ซปัโปโร ศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด ถกูสรา้งข ึน้บนพืน้ฐานแบบ
อเมรกิาเหนอื มกีารสรา้งระบบถนนแบบสีเ่หลีย่มผนืผา้ ใหญเ่ป้นอนัดบั5ของ
ประเทศ ครบครนัไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว แหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นกนิดืม่ 

โอตาร ุเมอืงทา่เรอืเล็กๆ สดุนา่รกั มเีสนห่ข์องความโรแมนตกิชวนใหห้ลงใหล 

โชวะชนิซงัปารค์ ทีต่ ัง้ของภเูขาไฟอสุซึงัและโชวะชนิซงั ภเูขาไฟทีเ่กดิข ึน้ใหม่
ของฮอกไกโด มคีวามไมธ่รรมดาตรงทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัวา่มอีายนุอ้ยทีส่ดุใน
ประเทศญีปุ่่ น และมฟีารม์หมสีนํีา้ตาลแสนรูอ้ยูท่ ีน่ ีด่ว้ย น ัง่กระเชา้Uzusan 
Ropeway 

คโิรโระ สกรีสีอรท์ รสีอรท์คอมเพล็กซท์ีม่ชี ือ่เสยีงระดบัโลกในเร ือ่งของพาว
เดอรส์โนวห์รอืหมิะเนือ้ละเอยีดเนยีนนุม่ และมกีจิกรรมมากมายหลากหลาย 



สามารถขึน้กระเชา้กอนโดลา่สูย่อดเขาอาซารไิดเ้พือ่ไปส ัน่ระฆงัแหง่ความรกั 
Love Bell 

สมัผสัประสบการณท์ดลองขบัสโนวโ์มบลิ เป็นอกีกจิกรรมหนึง่ทีส่นุกและไมค่วร
พลาดเมือ่มาเทีย่วฮอกไกโดชว่งฤดหูนาว  

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  สนามบนินวิชโิตะเสะ โชวะชนิซงัปารค์ น ัง่กระเชา้ Usuzan Ropeway ลาน Snow Mobile โทยะ/ยบูาร ิ
ออนเซ็น 

3  คโิรโระสกรีสีอรท์ โอตาร ุคลองโอตาร ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีเครือ่งแกว้โอตาร ุโรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ 
Duty Free ทานกุโิคจ ิ

4  
ตลาดปลาโจไก (มรีถ ไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอือสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืซือ้Option Tour 

5  
ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

06 - 10 Dec 2018  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

07 - 11 Dec 2018  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

12 - 16 Dec 2018  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

14 - 18 Dec 2018  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

19 - 23 Dec 2018  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

28 Dec 2018 - 01 Jan 2019  39,888  39,888 39,888 7,000 9,500 

29 Dec 2018 - 02 Jan 2019  39,888  39,888 39,888 7,000 9,500 

30 Dec 2018 - 03 Jan 2019  38,888  38,888 38,888 7,000 9,500 

31 Dec 2018 - 04 Jan 2019  37,888  37,888 37,888 7,000 9,500 

09 - 13 Jan 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

11 - 15 Jan 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

16 - 20 Jan 2019  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 
ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

20.30  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) 
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตกิแท็กกระเป๋า 

23.55  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ620 

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจาํหนา่ย)  



วนัที ่2 สนามบนินวิชโิตะเสะ โชวะชนิซงัปารค์ น ัง่กระเชา้ Usuzan Ropeway ลาน Snow Mobile โทยะ/ยู
บาร ิออนเซ็น 

08.40  เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง
กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืค่วามสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ํา อาหารสด จาํพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า
ฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตัว จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ โชวะชนิซงั 
ปารค์ (Showa Shinzan Park) นําทา่นน่ังกระเชา้อสุซุงั (Usuzan Ropeway) (ขอสงวนสทิธิไ์มข่ึน้ใน
กรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อํานวยโดยจะเปลีย่นเขา้ฟารม์หมสีน้ํีาตาลแทน) ชมภเูขาไฟอสุแึละใกลก้นั ภเูขาไฟโช
วะชนิซงั เป็นภเูขาไฟทีเ่กดิขึน้ใหมม่อีายนุอ้ยทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น เกดิขึน้จากการเกดิแผน่ดนิไหวและกอ่ตัวขึน้
บนพืน้ทีร่าบทุง่ขา้วสาล ีสงู 290 เมตร ในระหวา่งปี 1943-1945 สมัยจักรรพรรดโิชวะ ปัจจุบันยังคงมคีวัน
กํามะถันลอยอยูเ่หนอืปลอ่งภเูขาไฟ ตัง้อยูใ่กลก้ับภเูขาไฟอสุ ุปัจจุบันอยูใ่นความดแูลของรัฐบาลในฐานะเป็น
อนุสรณ์ทางธรรมชาตแิหง่พเิศษอสิระใหท้า่นชมและบันทกึภาพเป็นทีร่ะลกึตามอัธยาศัย หรอืทา่นสามารถชม
แหลง่อนรุกัษห์มสีนีํา้ตาลหรอืเรยีกวา่ ฮกิมุะ (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่เขา้ชมฟารม์หมปีระมาณ 850 เยน) เป็นพันธุ์
หมทีีห่าไดย้ากในปัจจุบัน ซึง่จะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคารนิ และหมูเ่กาะครูนิเทา่นัน้ใหท้า่นตืน่ตา
กับความน่ารักของนอ้งหมตีัวเล็กทีม่อีายตุัง้แต ่2 ขวบจนถงึหมตีัวโตอาย ุ12 ขวบ เป็นหมแีสนรูท้ีทํ่าทา่ทาง
ตลกๆและอสิระใหท้า่นสามารถซือ้ของทีร่ะลกึของฝากทีร่า้นคา่บรเิวณโชวะะชนิซงัปารค์ไดต้ามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่) 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางไป ลานสโนวโ์มบลิ WATTS SNOW WORLD ใหท้า่นสัมผัสประสบการณ์พเิศษขบัสโนวโ์ม
บลิ Snowmoblie ซึง่เป็นหนึง่กจิกรรมทีส่นุกสนานและไมค่วรพลาดเมือ่มาถงึฮอกไกโด ทา่นสามารถ
สนุกสนานไปกับการขับรถบนหมิะดว้ยรถสโนวโ์มบลิซึง่สามารถเลน่ไดเ้ฉพาะประเทศทีม่หีมิะตกเทา่นัน้ การ
เลน่สโนวโ์มบลินัน้ขับขีไ่มย่ากเพยีงแคใ่ชคั้นเรง่และเบรคก็สามารถบังคับตัวรถไดอ้ยา่งง่ายดาย สําหรับวธิเีลน่จะ
มคีรฝึูกของลานขับสอนวธิใีห ้จากนัน้อสิระใหท้า่นสนุกสนานตามอัธยาศัย หรอืทา่นสามารถเลอืกถา่ยรปู ชมววิ 
และสนุกสนานกับหมิะ หรอืกจิกรรมอืน่ๆทีล่านไดเ้ชน่ เลน่Banana Boat (หมายเหต:ุคา่ทัวรไ์มร่วมคา่กจิกรรม
ตา่งๆและไมร่วมคา่snowmobile ทา่นละประมาณ 10,000 - 15000 เยน ทา่นทีม่คีวามประสงคเ์ลน่กจิกรรมแจง้
กับไกดห์นา้งาน) กรณีหมิะทับถมไมเ่พยีงพอ หรอืลานขับยังไมเ่ปิดหรอืปิด หรอืมปีรับเสน้ทางทอ่งเทีย่วทาง
บรษัิทขอปรับเปลีย่นไปลานขับอืน่ๆทีอ่ยูใ่นเสน้ทางแทน หรอืไปเทีย่วโนโบรเิบทส ึหบุเขาจโิกคดุานแิทน 
ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กัโทยะ/ยบูาร ิออนเซ็น 

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที2่)  

หลังอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับการ แชอ่อนเซ็น เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้และจะทําให ้ผวิพรรณ
สวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

ทีพ่กั: Jozankei Onsen Hotel /Yubari Hotel Shuparo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่3 คโิรโระสกรีสีอรท์ โอตาร ุคลองโอตาร ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีเครือ่งแกว้โอตาร ุโรงงานช็อคโกแลตอิ
ชยิะ Duty Free ทานกุโิคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3) 

นําทา่นเดนิทางไปสัมผัสกับ ลานสกรีสีอรท์ KIRORO SKI RESORT ตัง้อยูท่า่มกลางขนุเขาทีป่กคลมุดว้ย
หมิะแสนนุ่ม ใหท้า่นสนุกสนานกับกจิกรรมกลางแจง้ ณ ลานสก ีเพลดิเพลนิกับกจิกรรมสกทีีห่ลากหลา  ย เชน่ 
สก,ี สโนวบ์อรด์,กระดานเลือ่นหมิะ ฯลฯ (หมายเหต:ุ คา่ทัวรไ์มร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆ ไมร่วมคา่อปุกรณ์และไมร่วม
คา่กระเชา้กอนโดลา่) หรอืทา่นจะเลอืกชอ้ปป้ิงทีโ่ซนพลาซา่คโิรโระ รสีอรท์ทีถ่กูเลอืกเป็นโลเคชัน่หลักใน
ภาพยนตเ์รือ่ง “แฟนเดย ์แฟนกนัแคว่นัเดยีว”เรือ่งแรกของคา่ยจดีเีอช ไดเ้ปิดมมุสวยทั่วสกรีสีอรท์ใชเ้ป็น
สถานทีถ่า่ยทําใน location ตา่งๆ เชน่ ระฆงัแหง่ความรกั (Love Bell) ตัง้อยูบ่นยอดเขาอะซาร ิ(Asari Peak) 
ของคโิรโระ รสีอรท์ ระฆงันีม้ตํีานานของความรักอันศักดิส์ทิธิ ์นักทอ่งเทีย่วมักจะมาสั่นระฆงั แลว้อธษิฐานขอพร
ใหค้วามรักสมหวังตลอดไป การเดนิทางขึน้ไปยัง ระฆงัแหง่ความรกั ตอ้งน่ังกระเชา้กอนโดลา่ขึน้สูย่อดเขาโดย
ระหวา่งทางจะเห็นตน้ไมแ้ละววิหบุเขากวา้งใหญ ่และเมือ่ขึน้ไปถงึก็จะพบความสวยงามปรากฏตรงหนา้ 
พรอ้ม ระฆงัแหง่ความรัก ตัง้ตระหง่านอยู ่นอกจากจะเป็นจุดใหคู้ร่ักมาตรีะฆงัขอพรเรือ่งความรักแลว้ ยังเป็นจุด
ถา่ยรปูทีส่วยงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ดว้ย ลานสก ีสําหรับนักสกมีอือาชพีและสมัครเลน่ สามารถเพลดิเพลนิกับ
การเลน่สกแีละสโนวบ์อรด์ สมาชกิตัวนอ้ยก็สามารถเลน่สนุกไดเ้พราะม ีAnnie Kids Ski Academy โรงเรยีนสอน
สกสํีาหรับเด็ก นอกจากนียั้งมกีจิกรรมแสนสนุกในลานหมิะขนาดใหญ ่Snow Parkและสดุทา้ย คโิรโระ รสีอรท์ 
มารเ์ก็ตแหลง่รวมขนมอรอ่ยเเละสนิคา้ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอกไกโดไวค้รบซึง่ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงกลับไปเป็นของฝาก
ได ้หมายเหต:ุกจิกรรมเลน่สกแีละกระเชา้กอนโดลา่ข ึน้อยูก่บัปรมิาณการทบัถมของหมิะและสภาพ

อากาศ 



เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุเมอืงทา่เจรญิรุง่เรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20 
เมอืงทา่เล็กๆทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึง่มรีา้นขายของอยูต่ลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ 
รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืนนัน้สว่นใหญ ่ไดถ้กูออกแบบเป็นตะวันตกเนือ่งจากในอดตี เมอืงโอตารไุดรั้บ
อทิธพิลมาจาก การทําการคา้ระหวา่งประเทศญีปุ่่ นเองและประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ นําทา่นเทีย่วชม 

คลองสายวฒันธรรมโอตาร ุคลองสายวัฒนธรรมอันมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยความเป็นเอกลักษณ์แหง่วถีชีวีติ 
2 ฝ่ังคลองทียั่งคงความเป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ คลองโอตารสุรา้งเพือ่ใหเ้รอืเล็กลําเลยีงสนิคา้จากทา่เรอืเอามาเก็บ
ไวใ้นโกดังทีอ่ยูต่ามรมิคลอง เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญจ่งึเปลีย่นไปเขา้ทา่ทีใ่หญแ่ละขนสง่เขา้โกดัง 
ไดง้่ายขึน้ ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลองเหลา่นี ้จงึถกูดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์า่งๆ และพพิธิภัณฑ ์นําทา่น
เทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้โอตาร ุแหลง่ทําเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีันดังอยู่
ในโลกของจนิตนาการ แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดังของโอตาร ุและยังมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้า่นชืน่ชม และ
เลอืกซือ้ได ้เมอืงนีม้ชี ือ่เสยีงในดา้นการทําเครือ่งแกว้ตา่งๆ จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru 
Music Box Museum ใหท้า่นไดท้อ่งไปในดนิแดนแหง่เสยีงดนตรแีละบทกวทีีแ่สนออ่นหวานชวนใหน่้า
หลงใหล ดว้ยกลอ่งดนตร ี(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะทําใหท้า่นผอ่นคลายอยา่ง
ดเียีย่ม ทา่นจะไดช้มกลอ่งดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ รวมถงึทา่นยัง
สามารถเลอืกทํากลอ่งดนตรแีบบทีท่า่นตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุก๊ตาเซรามกิและเพลงมา
ประกอบกัน มบีรกิารนําเพลงกลอ่งดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจาก
ทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้า่นไดส้ัมผัสและชืน่ชมกลอ่งดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้า่นไดทํ้ากลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบที่
ทา่นชืน่ชอบดว้ยตัวทา่นเอง จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ซปัโปโร ศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด ระหวาง
ทางนําทา่นไปชม โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (คา่ทัวรไ์มร่วมการเขา้ชมการผลติดา้นใน) แหลง่ผลติช็อคโก

แลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตัวอาคารของโรงงานถกูสรา้งขึน้ในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้า่นได ้
เลอืกซือ้เป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนัน้นําทา่นไป ดวิตีฟ้ร ีใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากราคาถกู อาทเิชน่ 
เครือ่งสําอางค ์เครือ่งไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากนํา้มนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิ ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF 5GF และ
6GF หรอืวติามนิบํารงุรา่งกายอยา่ง Natto สารสกัดจากถั่ว หรอืน้ํามันตับปลาฉลาม ยาของดร.โนงจุ ิเป็นตน้ 

ค่ํา  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที5่) เมนบูฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูม ู 

หลังอาหารเย็นอสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงยา่นทานกุโิกจ ิเป็นยา่นทีค่กึคักมชีวีติชวีติโดยเฉพาะในเวลาค่ําคนืทีบ่รรดา
ป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่งๆ เปิดไฟสลับสแีขง่ขันประชนัสนิคา้กันรอบๆ บรเิวณนีม้รีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถาน
บันเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ รวมกันมากกวา่ 4,000 รา้น ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอย บาง
รา้นก็ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แตก็่มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยูร่มิถนน
เต็มไปหมด บรเิวณใกลก้ันทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงยา่นซซูกูโินะได ้จากน ัน้เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Tmark City Hotel Sapporo/Vessel Inn Nakajimakoen Sapporo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่4 
ตลาดปลาโจไก (มรีถ ไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอือสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืซือ้Option Tour 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่6) 

อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืทา่นสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได ้

หมายเหต:ุ มบีรกิารรถและไกดไ์ปตลาดปลาโจไก กรณีทา่นประสงคไ์ปตลาดปลา กรณุาแจง้กบัไกด์
ในวนัแรกของการเดนิทาง เนือ่งจากรถมทีีน่ ัง่กดัไมม่คีา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 

ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุในซปัโปโร เป็นตลาดทีค่กึคักและมากมายไปดว้ยของ
ฝากของดขีองซปั  โปโรและผลติภัณฑจ์ากทั่วฮอกไกโด ทา่นสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น 
ราคาไมแ่พง ทีส่ั่งตรงมาจากทีต่า่งๆของออกไกโดและทา่นสามารถซือ้อาหารทะเลและของฝากตา่งๆไดท้ีน่ี่ 
(อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั ใหท้า่นเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ) จนไดเ้วลานําทา่นมาสง่ทีโ่รงแรมและ
หรอื JR ทาวนเ์วอร ์อสิระใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ ตามอัธยาศัยอาทเิชน่ 

อาคารเจอารท์าวเวอร(์JR TOWER) เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซปัโปโร ตัง้อยูต่ดิกับสถานเีจอารซ์ปัโปโร เป็นทัง้
หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศนูยอ์าหาร มรีา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุน่,รา้น MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครือ่งสําอาง อาคาร JR TOWER มจีุดชมววิตัง้อยูท่ีช่ัน้ 38 เรยีกวา่ T38 (Tower Three 

Eight) ทีร่ะดับ ความสงู 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศนเ์หนอืเมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวัน 



กลางคนื โดยเฉพาะยามค่ําคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จากกลุม่ตกึ ยา่นซซูู
กโินะ สอ่งสวา่งทีจุ่ดกลางเมอืงตดิ ๆ กันมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็ น ศนูยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียูป่ระมาณ 10 
รา้น ใหเ้ลอืกชมิอรอ่ยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่น ซซูกูโิน่ (ไมร่วมตั๋วขึน้จุดชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน)  

ยา่นซูซูกโินะ ตัง้อยูใ่นบรเิวณรอบๆ สถานรีถไฟใตด้นิซซูกูโินะ เมอืงซปัโปโร โดยอยูถ่ัดลง มาทางใตข้อง
สวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็ นยา่นทีค่กึคักและม ีชวีติชวีาทีส่ดุของซปัโปโร โดยเฉพาะใน

ยามค่ําคนืทีม่กีารเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีัน ตา่งๆ บนตกึทีตั่ง้อยูใ่นยา่นแหง่นี ้นอกจากนัน้ยังเป็นแหลง่ช ้

อปป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรตีา่งๆ ทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด 
มากกวา่ 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไมแ่ปลกทีนั่กทอ่งเทีย่วจะนยิมมา ณ สถานทีแ่หง่น ี- ทานุกโิคจเิป็น
แหลง่ชอ้ปป้ิ งอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลังคามงุบังแดดบังฝนและหมิะ ม ีความยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้
เรยีงรายอยูก่วา่ 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยูร่ะหวา่งสถาน ีSubway Odori และ Susukin 
เพือ่ไมเ่ป็ นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย  

มติซุยเอาทเ์ล็ท Mitsui Outlet เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายแบรนดดั์งระดับโลก และแบรนด์
ญีปุ่่ น อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืก
ซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดับ และ
นาฬกิาหรอูยา่ง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ HUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้สําหรับคณุหนู AIGLE, BANDAI 
ASOBI, HAKKA KIDS, และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมายในราคาลด 30-80% ซึง่ภายในยังมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ 
สําหรับใหท้า่นไดน่ั้งผอ่นคลายอกีดว้ย วธิไีป 
• จากสถาน ีSapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi Station ประมาณ 19 นาทโีดยรถประจําทาง 

ลงทีป้่าย “Inter-Village Omagari” 
• จากสถาน ีSapporo Municipal Subway Tozai Line Oyachi Station ประมาณ 25 นาทโีดยรถประจําทาง ลง
ทีป้่าย “Mitsui Outlet Park Entrance” 
• (เสารอ์าทติยแ์ละวันหยดุ) จากบรเิวณ Tokyu-Ura Boarding Area หนา้สถาน ีSapporo Station ประมาณ 40 
โดยรถประจําทางโดยตรง ลงทีป้่าย “Mitsui Outlet Park Entrance” 
>> เทีย่วงานเทศกาลพเิศษตา่งๆของซปัโปโร 
-  ซปัโปโร ไวท ์อลิลมูเินช ัน่ 
ระยะเวลาจดังาน 22 พฤศจกิายน ~ 25 ธนัวาคม ปี ค.ศ.2018 หนา้สถานรีถไฟซปัโปโร 
22 พฤศจกิายน ~ 11 กมุภาพนัธ ์ปีค.ศ.2019 ถนนมนิาม ิ1 โจ 
-   Munich Christmas Market in Sapporo 
ระยะเวลาจดังาน 22 พฤศจกิายน ~ 25 ธนัวาคม ค.ศ.2018 สถานทีจ่ดังานแซตเทลิไลท ์โอโดร ิ2 โจ
เมะ (ทีว่า่งของทางเดนิใตด้นิของถนนหนา้สถานรีถไฟซปัโปโร ซปัโปโรทวีทีาวเวอรซ์ปัโปโร แฟคตอรี)่ 
-  ไหวพ้ระวนัปีใหมท่ีศ่าลเจา้ฮอกไกโด 
-   ชโิตเซะ ชโิคซโึคะ งานเทศกาลเฮยีวโต 
ระยะเวลาจดัชว่งตน้เดอืนมกราคม ~ ในกลางเดอืนกมุภาพนัธ ์ค.ศ.2019 จดัทีบ่อ่นํา้รอ้นทีช่โิคซโึคะ 
ชโิตเซะช ิ
เลอืกซือ้Option Tour (มบีสัและไกด)์ หมายเหต:ุ รายการทัวรเ์สรมินีเ้ป็นการเสนอขายทัวรเ์สรมิวันฟรเีดย์
เบือ้งตน้ ทางบรษัิทและไกดไ์มส่ามารถบังคับซือ้ใดๆทัง้สิน้ ขึน้อยูก่ับความสมัครใจและความตอ้งการเดนิทาง
ของลกูคา้แตล่ะทา่นเทา่นัน้ 
อตัราคา่บรกิาร /ทา่น 
เดนิทาง 15-20 ทา่น ราคา 3,000 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 21-25 ทา่น ราคา 2,500 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 26-30 ทา่น  ราคา 2,000 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 31 ทา่นขึน้ไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น 
Option Tour 
Option 1 >> ศาลเจา้ฮอกไกโด - ตลาดปลาโจไก – ตกึแดงทําเนยีบรฐับาลเกา่ - หอนาฬกิา – สวน
โอโดร ิ– พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร - ชอ้ปป้ิง Mitsui Outlet Park - ซปัโปโร 
Option 2 >> ศาลเจา้ฮอกไกโด - ตลาดปลาโจไก – เนนิพระพทุธเจา้ - ชอ้ปป้ิง Mitsui Outlet Park 
– จดุชมววิภเูขาโมอวิะ (ไมร่วมคา่กระเชา้ประมาณ 1,700 เยน) - ซปัโปโร 
โปรแกรมสามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ไกดจ์ะเช็คจาํนวนผูเ้ดนิทาง สรปุโปรแกรม
เดนิทางและชาํระเงนิกบัไกดห์นา้งาน 
(หมายเหต:ุ อาหารเทีย่งและเย็นอสิระตามอธัยาศยั กรณีมคีา่เขา้ชม ราคาดงักลา่วไมร่วมคา่เขา้ชม) 

ทีพ่กั: Tmark City Hotel Sapporo/Vessel Inn Nakajimakoen Sapporo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

 

วนัที ่5 
ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่7) 



หมายเหต:ุ กรณีหอ้งอาหารเชา้ทีโ่รงแรมไมส่ามารถเปิดบรกิารชว่ง 06.00น.ได ้เพือ่ระยะเวลาการเดนิทางมา
สนามบนิทางบรษัิทขอปรับเป็น Set Box แทน) 
ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพือ่เช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั 
หมายเหต:ุ ตัง้แตวั่นที ่1 มกราคม 2562 สายการบนิปรับไฟลบ์นิดังนี้ 
Return       CTS – DMK    XJ621 12.05-18.00 

อาหารเชา้ทานทีโ่รงแรม ณ หอ้งหารของโรงแรม 

12.05  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการAIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ621 (คา่ทวัร ์
ไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจาํหนา่ย) 

18.00  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
หมายเหต:ุ ตัง้แตวั่นที ่1 มกราคม 2562 สายการบนิปรับไฟลบ์นิดังนี้ 
Return       CTS – DMK    XJ621 12.05-18.00 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ:  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่ง
เทศกาลหรอืวันหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีย่นโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์อง
ทา่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 
สามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อัตราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอัตราแลกเปลีย่น 100 

เยน เทา่กับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลีย่นปรับสงูขึน้ บรัษัทฯขอสงวสทิธใินการปรับอัตราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 

ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ยชําระ
ขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ด้
รว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 
- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 
2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
3.การชําระคา่บรกิาร  ชําระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน 

**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั*) 
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้
เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี 
และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณี
ใดๆ ทัง้สิน้ 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้



 
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ
ถอืข ึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มชําระคา่น้ําหนัก** 
- ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชําระเพิม่ 600  บาท / เพิม่10กก. ชําระเพิม่ 1,000 บาท / เพิม่20กก. ชําระเพิม่ 2,000 บาท 
6. คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตุ
วงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ํา้ใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนั
การมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็น
ตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ํ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย
คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้และ
บรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 



5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกัน
ได ้ 
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้ง
ใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพิม่ 
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ
รว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันทีทํ่าทัวรเ์ต็มวัน เริม่ในวันที่2ของการเดนิทางรวมจํานวน2ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 
8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ
สภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบัุตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม
พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการ
เดนิทางได ้จากบรษัิทประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

 


