
                

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hokkaido Cool Cool 

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

พเิศษ!!!ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ+์ชาบหูมไูมอ่ ัน้!!! พาเทีย่วครบทกุวนั ไมม่ฟีรเีดย ์

ซปัโปโร ศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด มกีารสรา้งระบบถนนแบบสีเ่หลีย่มผนืผา้ครบครันไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

แหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นกนิดืม่ โทยะ ทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบปลอ่งภเูขาไฟ ในอทุยานแหง่ชาตชิกิตส-ึโทยะ บนเกาะฮกไก

โด ตรงกลางทะเลสาบมเีกาะตัง้อยูค่อืเกาะนากาโนะ โอตารุ เมอืงท่าเรอืเล็กๆสดุน่ารัก 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 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  

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

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:ุ 

โปรแกรมแตล่ะวนัอาจมกีารสลบัทีเ่ทีย่วได ้ทา่นจะไดท้อ่งเทีย่วครบตามโปรแกรม 

ไฟลท์บนิ 
Departure: DMK-CTS  XW146 04.00-12.15 

Return:       CTS-DMK  XW145 14.55-20.35 

หมายเหต:ุ ราคาทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง 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+ูชาบหูม)ู 

4 ตลาดปลาโจไก – ลานสโนวโ์มบลิ – คโิรโระสกรีสีอรท์ – ซปัโปโร  
 อาหาร เชา้     

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

 

วนัทีห่นึง่    กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

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

 

 

วนัทีส่อง    ทา่อากาศยานดอนเมอืง - สนามบนินวิชโิตะเสะ – โนโบรเิบทส ึ – จโิกคดุาน ิ – ทะเลสาบโทยะ -  

                      ออนเซ็น โทยะ/โนโบรเิบ็ทส ึ   อาหาร เย็น 

 

04.00น. นําท่านเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ Nok Scoot (XW) เทีย่วบนิที ่
XW146 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจําหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้ ) 

12.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไก
โด (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมงกรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพอืค่วาม
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหนํ้า อาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋า
เรียบรอ้ยและทําภารกจิส่วนตัว นําท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่
เมอืงโนโบรเิบทส ึ(Noboribetsu) เมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่
ของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามไม่ว่า  จะเป็น
ตน้ไม,้ทะเลสาบ,หนองบ ึ  งและแหลม
รูปร่างแปลกตามากมาย จากนัน้นําท่าน
ชมหบุเขานรกจโิกคดุาน ิ(Jigokudani) 
เกดิจากภเูขาไฟซึง่ยังไมด่ับจงึกอ่ใหเ้กดิ
น้ําพุรอ้นและบ่อโคลนเดือดอั  นเป็น
ปรากฏก  ารณ์ทางธรรมชาตทิีย่ังคงอยู่
ชัว่กัลป์ น้ํารอ้นในลําธารของหุบเขาแห่ง
นี้มแีร่ธาตุกํามะถันซึง่  เป็นแหล่งตน้น้ํา
ของย่านบ่อน้ํารอ้นโนโบรเิบทส ึมองเห็นควันจากน้ําพุรอ้นพุ่งขึน้มาตลอดเวลา ใหท้่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย 
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟ ในอุทยานแห่งชาตชิกิตส-ึโทยะ บน
เกาะฮกไกโด ประเทศญีปุ่่ น ทะเลสาบมลีักษณะคลา้ยไขด่าว เป็นทะเลสาบขนาดใหญร่ปูวงกลม มเีสน้รอบวงยาว
ประมาณ 40 กโิลเมตร ตรงกลางทะเลสาบมเีกาะตัง้อยูค่อืเกาะนากาโน ทะเลสาบแห่งนี้มคีวามพเิศษตรงทีน้ํ่าจะ



                

 

ไม่แข็งตัวในชว่งฤดูหนาว ในหนา้รอ้น อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสําหรับเดนิเล่น ป่ันจักรยาน หรือล่องเรอืชม
ทวิทัศน์ อสิระใหท้่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม  ออนเซ็น โทยะ/โนโบริ
เบ็ทส ึ

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่)  
หลังทานอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความ
เมือ่ยลา้และจะทําใหผ้วิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 
ทีพ่กั: TOYAKO MANSEIKAKU HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

 
วนัทีส่าม    โอตาร ุ-  คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครือ่งแกว้โอตาร ุ– ซปัโปโร -  
                 โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ – Duty Free – มติซุยเอา้ทเ์ลท – ชอ้ปทานกุโิคจ ิ
                อาหาร เชา้,กลางวนั,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูม)ู 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่2) 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตา

รุ เมืองท่า เจริญรุ่งเรืองใน
ฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่ง
ปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 
เมืองท่าเล็กๆที่มีบรรยากาศ
สุดแสนโรแมนติก ซึ่งมีรา้น
ขายของอยูต่ลอดสองขา้งทาง 
ด ้ว ย บ ร ร ย า ก า ศ โ ด ย ร อ บ 
รวมถงึการตกแต่งของบา้นเรือนนั้นส่วนใหญ ่
ไดถู้กออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดีต 
เมอืงโอตารไุดรั้บอทิธพิลมาจาก การทําการคา้
ระหว่างประเทศญี่ปุ่ นเองและประเทศในแถบ
ยุโรปหลายประเทศ นําท่านเที่ยวชม คลอง
สายวฒันธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรม
อันมีเสน่ห์ชวนใหค้น้หา ดว้ยควา  มเป็น

เอกลักษณ์แห่งวถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่ังคงความเป็นญีปุ่่ น
แบบดัง้เดมิ คลองโอตารุสรา้งเพือ่ใหเ้รอืเล็กลําเลยีงสนิคา้
จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดังที่อยู่ตามริมคลอง เมื่อ
วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่จงึเปลีย่นไปเขา้ท่าทีใ่หญ่
และขนส่งเขา้โกดัง ไดง้่ายขึน้ ตกึเก่าเก็บสนิคา้รมิคลอง
เหล่านี้ จึงถูกดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตล์ต่างๆ และ
พพิธิภัณฑ ์ นําท่านเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้โอตารุ แหล่ง
ทําเครื่องแกว้ที่มชี ือ่เสยีงทีสุ่ด ชมความสวยงามของแกว้
หลากสสีนัดังอยูใ่นโลกของจนิตนาการ แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดังของโอตาร ุและยงัมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้่าน
ชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนี้มชี ือ่เสยีงในดา้นการทําเครือ่งแกว้ต่างๆ จากนัน้นําท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่ง
ดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้่านไดท้่องไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีละบทกวทีีแ่สนออ่นหวานชวน
ใหน่้าหลงใหล ดว้ยกลอ่งดนตร ี(MUSIC BOX) อนัมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะทําใหท้า่นผอ่นคลายอยา่ง
ดเียีย่ม ทา่นจะไดช้มกลอ่งดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึท่านยัง
สามารถเลอืกทํากล่องดนตรแีบบทีท่่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลอืกกล่องใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมา
ประกอบกัน มบีรกิารนําเพลงกล่องดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจาก
ทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้่านไดส้ัมผัสและชืน่ชมกล่องดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้่านไดทํ้ากล่องดนตรน่ีารักๆในแบบที่
ทา่นชืน่ชอบดว้ยตัวทา่นเอง  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่) 
บา่ย นําท่านเดนิทางเขา้สู ่เมอืงซปัโปโร 

(Sapporo) เมอืงหลวงของภูมภิาคฮ
อก ไ ก โ ด  นํ า ท่ า น ไ ป  โ ร ง ง า น
ช็อกโกแลตอชิยิะ (ค่าทัวร์ไม่รวม
การเขา้ชมการผลิตดา้นใน อิสระ
ถ่ายรูปและซือ้ของทีร่ะลกึดา้นหนา้) 
แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชือ่เสียง
ของญี่ปุ่ น ตัวอาคารของโรงงานถูก สรา้งขึน้ในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวน
ดอกไม ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากตามอธัยาศัย จากนัน้นําทา่นไปดวิตีฟ้ร ีใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากราคาถูก 
อาทเิชน่ เครือ่งสําอางค ์เครือ่งไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากนํา้มนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิ หรอืวติามนิบํารุงร่างกาย
อยา่ง Natto สารสกัดจากถั่ว หรอืน้ํามันตับปลาฉลามเป็นตน้ จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่มติซุยเอาทเ์ล็ท Mitsui 



                

 

Outlet ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายแบรนด์ดังระดับโลก และแบรนด์ญี่ปุ่ น อาท ิMK 
MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ 
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดับ และนาฬกิาหรูอยา่ง TAG 
HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH 
GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้สําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, 
และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมายในราคาลด 30-80% ซึง่ภายในยังมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ สําหรับใหท้่านไดน่ั้งผ่อน
คลายอกีดว้ย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที4่) เมนบูฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูม ู 
 หลงัอาหารเย็นนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 
 ท่านสามารถอสิระ ชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิกจ ิเป็น

ยา่นทีค่กึคักมชีวีติชวีติโดยเฉพาะในเวลาคํ่าคนืที่
บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึต่าง ๆ เปิดไฟสลับสี

แข่ ง ขั นป ร ะชันสินค ้า กั น รอบๆ  บ ริ เ วณนี้ มี
รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์าม
ราตรี ทั ้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ รวมกัน
มากกวา่ 4,000 รา้น ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แต่ก็มพีนักงานออกมาเรยีก
แขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด บรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงยา่นซซูกู ิ
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) 

นําท่านเดนิทางสู ่ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุในซัป
โปโร เป็นตลาดที่คกึคักและมากมายไปดว้ยของฝากของดีของซัป  โปโรและ
ผลติภัณฑจ์ากทั่วฮอกไกโด ท่านสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น 
ราคาไมแ่พง ทีส่ัง่ตรงมาจากทีต่า่งๆของออกไกโดและท่านสามารถซือ้อาหารทะเล
และของฝากต่างๆไดท้ี่นี่ จากนั้นนําท่านเดนิทางไป ลานสโนวโ์มบลิ WATTS 
SNOW WORLD ใหท้่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษขบัสโนว์โมบิล 
Snowmoblie ซึง่เป็นหนึง่กจิกรรมทีส่นุกสนานและไมค่วรพลาดเมือ่มาถงึฮอกไก

โด ท่านสามารถสนุกสนานไปกับ
การขับรถบนหมิะดว้ยรถสโนว์โม
บิลซึ่ง สามา รถ เ ล่น ได เ้ ฉพา ะ
ประเทศที่มีหิมะตกเท่านั้น การ
เล่นสโนว์โมบิลนั้นขับขี่ไม่ยาก
เพียงแค่ ใช ค้ั น เ ร่ งและ เบรคก็
ส ามา รถบั งคั บตั ว รถได ้อย่ า ง
ง่ายดาย สําหรับวธิีเล่นจะมคีรูฝึก
ของลานขับสอนวธิใีห ้จากนัน้อสิระใหท้่านสนุกสนานตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถเลอืกถ่ายรูป ชมววิ และ
สนุกสนานกับหมิะ หรอืกจิกรรมอืน่ๆทีล่านไดเ้ชน่ เล่นBanana Boat (หมายเหต:ุค่าทัวรไ์มร่วมค่ากจิกรรมต่างๆ
และไมร่วมคา่snowmobile ทา่นละประมาณ 10,000 - 15000 เยน ทา่นทีม่คีวามประสงคเ์ล่นกจิกรรมแจง้กับไกด์
หนา้งาน) กรณีหมิะทับถมไมเ่พยีงพอ หรอืลานขับยังไมเ่ปิดหรอืปิด หรอืมปีรับเสน้ทางท่องเทีย่วทางบรษัิทขอ
ปรับเปลีย่นไปลานขับอืน่ๆทีอ่ยูใ่นเสน้ทางแทน หรอืไปเทีย่วโนโบรเิบทส ึหุบเขาจโิกคุดานิ
แทน ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

บา่ย นําท่านเดนิทางไปสัมผัสกับ ลานสกรีสีอรท์ KIRORO SKI RESORT ตัง้อยูท่่ามกลาง
ขุนเขาที่ปกคลุมดว้ยหิมะแสนนุ่ม ใหท้่านสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจง้ ณ ลานสก ี
เพลดิเพลนิกับกจิกรรมสกทีีห่ลากหลา  ย เชน่ สก,ี สโนวบ์อรด์,กระดานเลือ่นหมิะ ฯลฯ 

(หมายเหต:ุ ค่าทัวรไ์มร่วม
ค่ากจิกรรมต่างๆไม่รวมค่า
อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ ไ ม่ ร ว ม ค่ า
กระเชา้กอนโดล่า) หรือ
ท่านจะเลอืกชอ้ปป้ิงทีโ่ซน
พลาซ่าคิโรโระ รีสอร์ทที่
ถูกเลือกเป็นโลเคชั่นหลัก
ในภาพยนต์เรื่อง  “แฟน
เดย ์แฟนกนัแค่วนัเดยีว”เรื่องแรกของค่ายจีดีเอช ไดเ้ปิดมุมสวยทั่วสกีรีสอร์ทใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายทําใน 



                

 

location ต่างๆ เชน่  ระฆงัแหง่ความรกั (Love Bell)  ตัง้อยูบ่นยอดเขาอะซาร ิ(Asari Peak) ของคโิรโระ รี
สอรท์ ระฆังนี้มตํีานานของความรั  กอันศักดิส์ทิธิ ์นักท่องเทีย่วมักจะมาสั่นระฆัง แลว้อธษิฐานขอพรใหค้วามรัก
สมหวังตลอดไป การเดนิทางขึน้ไปยงั ระฆงัแหง่ความรกั ตอ้งน่ังกระเชา้กอน
โดล่าขึน้สูย่อดเขาโดยระหว่างทางจะเห็นตน้ไมแ้ละววิหุบเขากวา้งใหญ่ และ
เมือ่ขึน้ไปถงึก็จะพบความสวยงามปรากฏตรงหนา้ พรอ้ม ระฆงัแห่งความ
รกั ตัง้ตระหง่านอยู่ นอกจากจะเป็นจุดใหคู้่รักมา  ตรีะฆังขอพรเรือ่งความรัก
แลว้ ยงัเป็นจดุถ่ายรูปทีส่วยงามมากทีส่ดุแห่งหนึง่ดว้ย ลานสก ีสําหรับนักสกี
มอือาชพีและสมัครเล่น สามารถเพลดิเพลนิกับการเล่นสกีและสโนว์บอร์ด 
สมาชกิตัวนอ้ยก็สามารถเล่นสนุกไดเ้พราะม ีAnnie Kids Ski Academy 
โรงเรยีนสอนสกสํีาหรับเด็ก นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมแสนสนุกในลานหมิะขนาดใหญ่  Snow Parkและสดุทา้ย คโิร
โระ รสีอรท์ มารเ์ก็ตแหลง่รวมขนมอรอ่ยเเละสนิคา้ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอกไกโดไวค้รบซึง่ท่านสามารถชอ้ปป้ิงกลับไป
เป็นของฝากได ้หมายเหต:ุกจิกรรมเล่นสกแีละกระเชา้กอนโดล่าขึน้อยูก่ับปรมิาณการทับถมของหมิะและสภาพ
อากาศ 
 อาหารกลางวันและเย็นอสิระตามอธัยาศัย 

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) 
นําท่านเดนิทางสู่ ทําเนยีบรฐับาลเก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ
(Akarenga) ในภาษาญีปุ่่ นแปลว่า อฐิสแีดง กอ่สรา้งเมือ่ปีค.ศ.1888เป็น
อาคารในสไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิาโดยถอดแบบมาจากอาคา  รทําเนียบ
รัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซเูซตส ์ประเทศสหรัฐอเมรกิา สรา้งจากอฐิจํานวน
กวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยและนํา
ท่านถ่ายรูปหอนาฬิกาซปัโปโร เป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
ลอ้มรอบดว้ยอาคารทันสมัยในเมอืง สรา้งขึ้  นในปี 1878 เพื่อใชเ้ป็น
สถานทีฝึ่กซอ้มของวทิยาลัยเกษตรกรรมซัปโปโรในอดตี หอนาฬกิาถูก
สรา้งขึน้โดย American E. Howard & Co.และตัง้แต่นัน้มานาฬกิาเรอืนนี้
ก็ไดต้ดีังต่อเนื่องทุกชั่วโมงเป็นเวลานานกว่า 100 ปี จากนัน้นําท่านชม
สวนโอโดร ิสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีม่เีหล่าพันธุไ์มแ้ละแปลงดอกไม ้
แตง่แตม้สสีนัตลอดทกุ ฤดกูาลเป็นทีพั่กผอ่นหยอ่นใจของชาวเมอืงซปัโป
โร ในฤดใูบไมผ้ลมิเีทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอ้นมเีทศกาล YOSAKOI โซ
รันและเบียร์การ์เดน้ ฤดูใบไมร้่วงมีเทศกาลออทั่มเฟสซึง่รวบรวมเอา
อาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดหูนาวมเีทศกาลหมิะซึง่พัฒนามาเป็น
เทศกาลระดับโลกไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชิ

โตเสะเพือ่เช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั อาหารกลางวันอสิระ 
14.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ Nok Scoot (XW)  

เทีย่วบนิที ่XW145 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจาํหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่ง) 
20.35 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

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

 หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น) ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  



                

 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง  
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ (ตั๋วภายในประเทศแนะนําใหจ้องสายการบนิ NokAir เพือ่ความสะดวกในการแกไ้ข
กรณีไฟลท์ตา่งประเทศมเีปลีย่นแปลง) 
3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 
การซือ้ทีน่ั่งอพัเกรดเพิม่เป็นการซือ้บรกิารเสรมิ กรณีทีน่ั่งทีต่อ้งการอพัเกรดเต็ม หรอืโควตา้การอพัเกรดทีน่ั่งของตั๋วซรียีท์ัวร์
เต็มทา่นไมส่ามารถยกเลกิการจองทัวรไ์ด ้
 ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มชําระคา่ทีน่ั่งไดด้ังนี ้
- 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.) พนักพงิเอนหลังขนาด 8 นิว้ (20.3 ซม.) เพิม่พืน้ทีพ่ักเทา้และทีเ่ทา้แขนทีพ่ับ (ฟร!ี อาหาร
และเครือ่งดืม่/สมัภาระเชคอนิที ่30 กก.) 
 
- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงือ่นไข ดงันี ้

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

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

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

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

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

โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไมอ่นุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายเุกนิ 65 ปีและผูพ้กิารน่ัง 
-โซนเงยีบไมอ่นุญาตใหเ้ด็กน่ัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า กรณีหอ้งพักคู่/พักสามท่านเต็มอาจมี
ปรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกนัได ้



                

 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร์ขา้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ
ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
(คา่ทัวรไ์มร่วมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 

 ซือ้น้ําหนักสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot (XW) (แจง้อยา่งชา้กอ่นเดนิทาง 10 วัน) มคีา่ใชจ้า่ยดังนี ้(ราคาตอ่เทีย่ว) 
+5 กก.400 บาท/+10กก.700 บาท/+15กก. 1,000 บาท/+20กก.1,300 บาท/+30กก.2,350 บาท 
หมายเหต:ุ สายการบนิไมจํ่ากดัจํานวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั่วโลกให1้ใบ น้ําหนักสงูสดุได ้32กก./ช ิน้ 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ
เพิม่ได ้
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิหรอืเงนิไทย 1,300 บาท สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่
นํา้ใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน



                

 

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันในวันทําทัวรเ์ต็มวัน ตามโปรแกรมการเดนิทางรวมจํานวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-11 ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 19.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านชําระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


