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ตามรอยภาพยนตร์ดัง เต๋อ+มวิ 

ส่ันระฆังแห่งความรัก โบสถ์โรแมนตคิ 
คลองโอตารุ นาฬิกาไอน า้โบราณ หุบเขานรก 

RAMEN VILLAGE เพนกวนิ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า 
เมนูพเิศษ บุฟเฟต์ปู 3 ชนิด พร้อม เบียร์ ไวน์ สาเก ไม่อัน้ 

พักออนเซน อาบน า้แร่ 
วันแรก(10 ก.พ.) สนามบนิสุวรรณภมิู - ฮ่องกง - สนามบนิชโิตเซะ - ฮอกไกโด                                                         (-- / -- / 
D) 

00.30 น       พร้อมกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ K สายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX) เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับ 
03.30 น      ออกเดินทางสูฮ่่องกง โดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบิน HX762   
07.05 น. น าทา่นเดินทางถึงสนามบนิ Cheak Lap Kok รอเปลีย่นเคร่ืองเพือ่เดินทางสูเ่กาะฮอกไกโด 
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12.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบิน HX690 
17.55 น.       เดินทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลงัจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว  
เย็น บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหาร 
  น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั 
ที่พกั  WATERMARK SAPPORO HOTEL, T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สอง (11 ก.พ.)เมืองโนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกคุดานิ – สั่นระฆงัแห่งความรัก -  ***ลานสกี คโิรโระ สกี รีสอร์ท (ไม่รวมค่า

อุปกรณ์)*** - บุฟเฟต์ปู 3 ชนิด - เทศกาลหิมะน า้แขง็                    (B / L / D) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เมืองโนโบริเบทสึ น าทา่นชม หุบเขาจิโกคุดานิ หรือ “ห ุบเขานรก” อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาติ 
SHIKOTSU TOYAที่เรียกวา่หบุเขานรกนัน้เพราะที่น่ีมีทัง้บอ่โคลนและบอ่น า้ร้อนท่ีเดือดตามธรรมชาติกระจาย ไปทัว่บริเวณ
เสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงทีม่ีควนัร้อนๆอยูต่ลอดเวลา และถือเป็นแหลง่ก าเนิดน า้แร่และออนเซนที่มช่ืีอเสยีง ที่สดุบน
เกาะฮอกไกโด เป็นบอ่โคลนเดือดตามธรรมชาติ อดุมไปด้วยแร่ก ามะถนัซึง่เกิดจากความร้อนใต้พภิพ หบุเขานรกจิโกคดุานมิี
ลกัษณะเป็นเนินเขา มีทางเดินให้นกัทอ่งเที่ยวได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาตติลอดข้างทาง  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  
บา่ย น าทา่นเดินทางสู ่คิโรโระ สกีรีสอร์ต น าทา่น สั่นระฆงัแห่งความรักบนยอดเขา ASARI โดยกระเช้าความยาว 4 กิโลเมตร 
 น าทา่นชมโบสถ์ โรแมนติค และ  สนกุสนานกบัการเลน่สกี ณ ***ลานสกี คิโรโระ สกีรีสอร์ต (ค่าบริการโดยประมาณ 1. 

เช่าอุปกรณ์สกี ราคา 5,500 เยน // 2. เช่าอุปกรณ์สโนว์บอร์ดราคา 5,500 เยน // 3. เช่าชุด ประกอบด้วยเสื้อ กางเกง 
ถุงมือ หมวกและแว่นตา ในราคา 5,500 เยน)  

เยน็      รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟต์ปู 3 ชนิด (ปูซูไว ปทูาราบะ ปูขน) พร้อม เบียร์ ไวน์ สาเก ไม่อัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
ที่พกั             WATERMARK SAPPORO HOTEL // T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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น าท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะโอโดริ ชม “เทศกาลหิมะ ซับโปโร่” เทศกาลฤดหูนาวที่ใหญ่ที่สุด ของประเทศญี่ปุ่น 
จะจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวกว่า 2 ล้านคน จากทั่วทุกมุมโลกมาชมสถานที่ จัดงาน ทัง้ 3 
แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโอโดริสถานที่จัดงานหลัก ย่านซึซกึิโนะ และคอมมิวนิตีโ้ดม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ
ประทับใจ กับสถาปัตยกรรมจากหิมะที่ได้รับการรังสรรค์มาเป็นผลงานชิน้เอกได้อย่าง  วิจติรงดงาม โดยช่างมากฝีมอื
ประเทศต่างๆ  ทัง้ภาครัฐ และเอกชน ทัง้มืออาชีพ และมือสมัครเล่นผลงาน  มีทัง้จ าลองมาจากสถานที่ส าคัญ มาจาก
การ์ตูน เป็นแบบศิลปะร่วมสมัย หลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกชม และถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย 
(ชมบริเวณสวนโอโดริ) 

 
วันที่สาม(12 ก.พ.) เทศกาลหมิะน า้แข็ง - RAMEN VILLAGE – เพนกวนิ สวนสตัว์อะซาฮยิาม่า (B / L / D) 
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม 
  
 
 
 
 
 
 

น าทุก ท่าน

ชม “เทศกาลหิมะ ซับโปโร่” ให้ท่านได้เดนิเก็บภาพกันตามอัธยาศัย 
 สถานท่ีจดังาน 3 แหง่ ที่ให้เข้าชมประติมากรรมน า้แข็งขนาดใหญ่น้อยและเลน่หิมะ เป็นงานเทศกาลที่มีนกัทอ่งเที่ยวมาเยี่ยม

ชมจากทัว่โลก 
สถานท่ีจดังานโอโดริ, สถานท่ีจดังานซซุุกิโนะ : 6 กมุภาพนัธ์ ~ 12 กมุภาพนัธ์ ปีค.ศ.2017 
สถานท่ีจดังานซโึดม : 1 กมุภาพนัธ์ ~ 12 กมุภาพนัธ์ ปีค.ศ.2017 
งานเทศกาลหิมะซปัโปโร มีต้นก าเนิดมาจากการท่ีเด็กนกัเรียนชัน้มธัยมต้นและมธัยมปลายในซปัโปโรแกะสลกัรูปปัน้น า้แข็ง 6 
ตวัไว้ที่สวนโอโดริ เมื่อปีค.ศ.1950 (ปีโชวะที่ 25) ปัจจบุนักลายเป็นงานเทศกาลฤดหูนาวขนาดใหญ่ 
งานหนึง่ของซปัโปโรท่ีมีผู้ เข้าเยีย่มชมกวา่ 2 ล้านคนทัง้ในและตา่งประเทศ 
ที ่1 ~ 12 โจเมะของโอโดริ ประมาณ 1.5 ก.ม. จะมีประติมากรรมหิมะใหญ่เลก็เรียงรายอยู ่ตอนกลางคืนมกีารสอ่งไฟด้วย ที ่
11 โจเมะซึง่มีการประกวดประตมิากรรมหมิะนานาชาตินัน้ จะมทีีมจากประเทศตา่งๆ ทัว่โลกเข้าร่วมประกวด สามารถชม
ขัน้ตอนการแกะสลกัได้ระหวา่งทีม่ีการจดังาน สถานท่ีจดังานซโึดมนัน้จะมีสไลเดอร์ขนาดยกัษ์ และจดักิจกรรมที่สามารถ
สมัผสักบัหิมะได้ ที่สถานที่จดังานซุซุกินัน้ ทา่นจะสนกุสนานกบัการประกวดการแกะสลกั 
น า้แข็ง สอ่งไฟ และแทง่น า้แข็งได้ 

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.welcome.city.sapporo.jp/event/winter/sapporo_snow_festival/?lang=th 
กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
 

http://www.welcome.city.sapporo.jp/event/winter/sapporo_snow_festival/?lang=th
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น าทา่นสู ่สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสตัว์ที่มช่ืีอเสยีงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาวา่ กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทาง
สวนสตัว์อนญุาตให้ผู้ เข้าชมได้เข้าชมสตัว์นานาชนดิจากหลากหลายมมุมอง เป็นเอกลกัษณ์ที่ไมเ่หมือนสวนสตัว์แหง่อื่นๆ !!!ไฮไลท์ ได้แก่ อโุมงค์
แก้วผา่น สระวา่ยน า้ของเหลา่เพนกวิน และโดมแก้วขนาดเลก็ที่อยูต่รงกลางของโซน หมีขัว้โลกและหมาป่า ผู้ เข้าชมจะมองเห็นได้อยา่งชดัเจน 
สวนสตัว์แหง่นีย้งัเป็น สวนสตัว์แหง่แรกที่มีการจดัให้นกเพนกวินออกเดินในชว่งฤดหูนาว ทา่นจะได้ ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน 
น าทา่นเดินทางสูเ่มืองอาซาฮิคาวา่ไปยงั “หมู่บ้านราเมง” ที่แหง่นีจ้ะประกอบด้วยร้านราเมนมีช่ือเสยีง8ร้าน  ที่แขง่ขนักนัท าราเมนของตนเองให้
อร่อยที่สดุ เพื่อสบืทอดมรดกทางปัญญา ที่ถ่ายทอดกนัมาและยกระดบัคณุภาพ และมาตรฐานของราเมนอะซะฮิคะวะเพื่อให้เป็นท่ีเลือ่งลอืไปทัว่
โลก อะซะฮิคะวะราเมนนัน้ มีประวตัิมายาวนาน นบัย้อนหลงัไปตัง้แตต้่นสมยัโชวะ ซึง่ในขณะนัน้ฮอกไกโด ราเมนได้ก าเนิดขึน้ในเมอืงซปัโปโรโดย
การผสม ผสานบะหมี่หลายชนิดของจีน ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ราเมนที่เป็นต้นแบบเฉพาะของ อะซะฮิคะวะ ก็ได้ก าเนิดขึน้จากความคิด
สร้างสรรค์ตา่งๆ เช่น การท าให้น า้ซุปร้อนอยูไ่ด้นานโดยเคลอืบผิวหน้าด้วยน า้มนัหม ูน า้ซุปรสซีอิว้ที่เคี่ยวด้วยกระดกูหม ูและน า้สต๊อคซีฟู๊ ดเช่น นิ
โบะชิ (ปลาซาร์ดีนแห้ง) และเส้นบะหมี่ที่มีสว่นผสมของน า้น้อยกวา่ และด้วยเหตนุีห้มูบ้่านราเมนอะซะฮิคะวะก็ได้เปิดขึน้ในเดือนสงิหาคม  ปี 
1996 เนื่องด้วยผู้คน เร่ิมกลา่วขวญัถึงอะซะฮิคะวะราเมน และเพือ่เผยแพร่อาหารท่ีเป็นความภาคภมูิใจของ อะซะฮิคะวะ นีใ้ห้เป็นที่รู้จกัมาก
ยิ่งขึน้ในบริเวณหมูบ้่านอะซะฮิคะวะราเมน ยงัมีศนูย์การค้าส าหรับช้อปปิง้อีกด้วย อิสระให้ทา่นเดนิเลน่กนัตามอธัยาศยั 
ค ่า           รับประทานอาหารค ่า แบบราเมน 
ที่พัก Natural Spa hotel Paco Asahikawa หรือเทียบเท่า น าท่านได้สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นโดยแท้กับการอาบน า้แร่ แช่ออนเช็นธรรมชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สี่(13 ก.พ.) โอตารุ – นาฬิกาไอน า้ - สวนโอโดริ – ท าเนียบรัฐบาลเก่า - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ถนนทานุกิโคจิ            (B / L / 

อิสระ)  
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นชม พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี เป็นไฮไลท์หนึง่ในร้านค้าที่ใหญ่ที่สดุของพิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรีในญ่ีปุ่ น โดยตวัอาคารมี

ความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึง่ในสถานท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตร์เมือง ชม นาฬิกาไอน า้โบราณ นาฬิกาสไตล์
องักฤษ ท่ีเหลอือยูเ่พยีง 2 เรือนบนโลกเทา่นัน้ นาฬิกานีจ้ะพน่ไอน า้ ประกอบกบัมเีสยีงดนตรีดงัขึน้ทกุ ๆ 15 นาที เหมือนกบั
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นาฬิกาไอน า้อีกเรือนท่ีลอนดอน จากนัน้เดินชม ถนนซาไกมาจิ  ซึง่เป็นถนนเกา่แก่ทีม่ีอายกุวา่ 200 ปี โดยปัจจบุนัสองข้าง
ทางของถนนแหง่นี ้ล้วนเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลกึในตกึแถวโบราณ รวมถึงร้านขายเคร่ืองแก้ว และผลติภณัฑ์ที่ท าจาก
แก้วใน แบบตา่งๆ ท่ีนา่สนใจ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  
บา่ย ชม สวนโอโดริ ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมืองทีต่ัง้อยูท่างด้านตะวนัออกและกว้างไปจนถกูฝ่ังตะวนัตกของตวัเมือง เป็นสวนสาธารณะ

ที่แบง่ตวัเมืองเป็นซกีเหนือใต้ มถีนนตดัผา่นเป็นช่วงๆ ภายในมีสวนไม้ดอกไม้ประดบัปลกูไว้งดงามรวมทัง้น า้พ ุและงาน
ประติมากรรมกลางแจ้งตัง้ไว้ให้ชมสลบักบัม้านัง่ทีม่ีให้เลอืกนัง่พกัผอ่น ชม ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ 
ในภาษาญ่ีปุ่ นแปลวา่ อิฐสแีดง เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแหง่
รัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจ านวนมากกวา่ 2.5 ล้านก้อน ซึง่เป็นอิฐที่ท าจากซิโรอิชิและโทโยชิร่า ท่ีเป็น
หมูบ้่านใกล้ ๆ เมืองซปัโปโรอาคารท่ีเห็นในปัจจบุนัอยา่งงดงามนัน้ เป็นอาคารท่ีได้รับการบรูณะซอ่มแซมใหม ่หลงัจากถกูไฟ
ไหม้เมื่อปี พ.ศ.2454 ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกที่เหลอือยูเ่พียงไมก่ี่แหง่ อาคารหลงันีจ้ึงได้รับการขึน้
ทะเบียนให้เป็นสมบตัิทางวฒันธรรมส าคญัของชาติเมื่อปี พ.ศ.2512 และยงัใช้งานรับรองแขกเมืองที่มาเยือนอยู ่จากนัน้ชม
ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือ เดมิช่ือ ศาลเจ้าซปัโปโร เปลีย่นเพื่อให้สมกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี ้
คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสขุถงึแม้จะไมไ่ด้มีประวตัศิาสตร์อนัยาวนาน เก่าแก่นบัพนัปี ดงัเช่น
ภมูิภาคคนัโต เดินเลน่ช็อปปิง้ ถนนทานุกิโคจิ เป็นยา่นการค้าเกา่แก่ของเมืองซปัโปโร โดยมีพืน้ท่ีทัง้หมด 7 บลอ็ก ภายใน
นอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมร้านค้าตา่งๆ อยา่งร้านขายกิโมโน เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยงัมีร้านอาหารมากมาย 
ทัง้ยงัเป็นศนูย์รวมของเหลา่วยัรุ่นด้วย เนื่องจากมเีกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้อนดองกี ร้าน 100 เยน 
นอกจากนัน้ ที่น่ียงัมกีารตกแตง่บนหลงัคาด้วยตุ๊กตาทานกิุขนาดใหญ่ 

เยน็     อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 
ที่พกั  WATERMARK SAPPORO HOTEL // T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 

 
 
วันที่ห้า(14 ก.พ.) ตลาดปลาโจไกอิจิบะ - DUTY FREE - สนามบนิชืโตเซะ - กรุงเทพฯ                                           (B / อิสระ / -) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางไปชม ตลาดปลาโจไกอิจิบะและศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร เป็นตลาดที่ได้รับความนยิมซึง่

สามารถลองลิม้ชิมรสข้าวหน้าอาหารทะเล หรือซูชิทีใ่ช้อาหารทะเลสดๆ ที่เพิ่งซือ้มาในตอนเช้าจากสถานท่ีตา่งๆ ในฮอกไกโด
อยา่งเตม็ที่ ปทูี่เรียงรายอยูห่น้าร้านได้รับความนิยมที่สดุเพื่อเป็นของฝาก จากทะเล ขอเชิญดื่มด า่ไปกบัความอร่อยทีม่ีเฉพาะใน
ตลาดเทา่นัน้ น าทา่นเดินทางสู ่DUTY FREE (JTC) เลอืกซือ้สนิค้าปลอดภาษีนานาชนิด 

เที่ยง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 
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บา่ย สมควรแกเ่วลาน าทกุทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

14.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซะ สูเ่กาะฮ่องกง โดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบนิ HX 693 
20.20 น. น าทา่นเดินทางถึงสนามบนิ Cheak Lap Kok รอเปลีย่นเคร่ืองเพื่อเดินทางสู ่กรุงเทพฯ 
23.50 น.  ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบิน HX 769 
 
วันที่หก(15 ก.พ.) กรุงเทพฯ                                            

 
02.25 น.   เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันเดนิทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง / เดก็ไม่มีเตียง พักเดี่ยว จอยแลนด์ 

10 - 15 กุมภาพนัธ์ 59 39,999.- 39,999.- 18,000.- 30,000.- 

***ไม่มีราคาเด็ก INFANT 6,000 บาท*** 
***ราคาค่าทวัรด์งักล่าวหากมีการเปล่ียนแปลงค่าตัว๋เครือ่งบินภาษีสนามบินภาษีน ้ามนัของสายการบิน*** 

***บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาขึน้ตามสายการบิน*** 

 

 
 
 

 
 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทวัร์ * 

* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่น่ัง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่ น่ังโดยระบบสายการบิน * 
การจัดที่ น่ังบนเคร่ืองบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

แต่จะท าการ Request ให้ได้เท่านัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลิกการเดนิทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคนืเงนิบางส่วน 

เงื่อนไขห้องพัก :  
1. โรงแรมที่ระบใุนรายการทวัร์ยงัไมค่อนเฟิร์ม 100% ซึง่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางบริษัททวัร์จะแจ้งให้ทราบพร้อมกบัใบนดัหมายเตรียมตวั ประมาณ 1-3 วนั 
ก่อนการเดินทาง โดยจะจดัโรงแรมให้อยูใ่นระดบัเดียวกนั 
2. โรงแรมในประเทศญ่ีปุ่ น ห้องพกัจะมีขนาดคอ่นข้างเล็กและบางโรงแรมจะไมมี่บริการห้องพกัแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัน้ทางบริษัททวัร์จะจดัห้องพกัให้ทา่นแยก
เป็น 2 ห้องพกัแทน คือ 1 ห้องนอนคู ่(พกั 2 ทา่น) และ 1 ห้องพกัเดี่ยว (พกั 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญ่ีปุ่ น ไมมี่บริการห้องพกัแบบเตียงคู ่(TWIN) หรือกรณีที่ห้องพกัแบบเตียงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทางบริษัททวัร์จะจดัห้องพกัแบบ 1 เตียง
ใหญ่ (DOUBLE) ให้ทา่นแทน 
4. กรณีโรงแรมที่เข้าพกั ไมมี่บริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททวัร์จะน าคณะเข้าใช้บริการออนเซ็นที่อยูบ่ริเวณใกล้เคียงแทน (เฉพาะรายการทัวร์ทีร่ะบุ
โปรแกรมอาบน ้าแร่ธรรมชาติเท่าน้ัน) 
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ราคาทัวร์รวม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ 
3. คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ   4.คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่มี 
7. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก.  8.หวัหน้าทวัร์น าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 
ราคาทัวร์ไม่รวม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง คา่โทรศพัท์สว่นตวั คา่ซกัรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่ม 

3. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งชาติ 
5. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 4,000 เยน หรือ 1,400 บาท ต่อทริป (ช าระ ณ วนัเชคอนิที่สนามบนิสุวรรณภมิู) 

 
การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ าทัง้หมด เน่ืองจากทาง
บริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน า้มันที่ยังมิได้ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ  
กรุณาช าระ 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์) 

 
เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดนิทาง หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง 

• กรณีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์หรือชว่งเทศกาล ผู้จองทวัร์ต้องแจ้งเปลีย่นวนัเดินทางหรือเปลีย่นช่ือผู้ เดินทางอยา่งน้อย 45 
วนั ก่อนการเดินทาง (ไมน่บัรวมเสาร์-อาทติย์) สามารถเปลีย่นได้เพียง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจ้งหลงัจากนี ้ผู้ เดินทางควรหาผู้ เดินทางทา่น
ใหมม่าแทนผู้ที่ไมส่ามารถเดินทางได้ 

• กรณีวนัเดินทางไมต่รงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทวัร์ต้องแจ้งเปลีย่นวนัเดินทางหรือเปลีย่นช่ือผู้ เดินทางอยา่งน้อย 30 
วนั ก่อนการเดิน (ไมน่บัรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลีย่นได้เพยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจ้งหลงัจากนี ้ผู้ เดินทางควรหาผู้เดินทางทา่นใหม่
มาแทนผู้ที่ไมส่ามารถเดินทางได้ 

หากผู้โดยสารถกูปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศญ่ีปุ่น 
จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญ่ีปุ่นทางผู้จัด

และทางสายการบนิจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ทุกกรณี 
ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศญ่ีปุ่นเรียกเก็บ 

ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบนิถดัไปที่มทีี่น่ังว่างหรือตามวนัเดินทางของตั๋วเคร่ืองบนิ 
ทัง้นีแ้ล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบนิ ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
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• กรณีจองทวัร์ภายใน 15 วนัก่อนออกเดินทาง (ไมน่บัรวมเสาร์-อาทิตย์) ผู้จองทวัร์ไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดินทางหรือเปลีย่นช่ือผู้ เดินทาง
ได้ทกุกรณี 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลกิการเดินทาง หรือเลือ่นการเดินทาง นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง  เพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์  อีเมล
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจ
พร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี ้
2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรง

กับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน (ไมน่บัเสาร์-อาทิตย์) 
2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 50 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 
2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินคา่บริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากคา่บริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นกัทอ่งเที่ยว เช่ น การ
ส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือ
ผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมด   

4. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล หรือจดหมาย ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. 
– 17.30 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ ถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางกรณีมีนกัทอ่งเที่ยวเดินทางไมถ่ึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการ
เข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไมค่ืนเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบันกัท่องเท่ียว
หรือเอเจนซี่ทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับ
ประเทศที่มีวีซา่  แตห่ากทางนกัทอ่งเที่ยวทกุทา่นยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนกัทอ่งเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกวา่ที่ทางบริษัท
ก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสอืเดินทาง และ
อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้สง่หน้าหนงัสอืเดินทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดั
จ า 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

รหัสโปรแกรมทัวร ์ XH59 HOKKAIDO6D4N-HX-W10 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ภมูิอากาศ และ
เวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้บริษัทจะค านงึถึงความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ  อบุตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ช้า เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เ คร่ืองบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง ค่า
ประกนัภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแตม่ีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจ
ของบริษัทก ากบัเทา่นัน้  

 

 

 

 

 
 
 
 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจภุณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กิน 1,000 
มิลลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึ่งมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน
เทา่นัน้  
2. สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง
เคร่ืองบินเทา่นัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายห้ามน าผลติภณัฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทกุชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด  ไข ่เนือ้สตัว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็น
การปอ้งกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีคา่ปรับในอตัราที่สงูมาก 

 
หมายเหตุ 

1.บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการออกทัวร์ตัง้แต่ 25 ท่านขึน้ไป หากมีลกูทัวร์ต ่ากว่านีอ้าจจะต้องมีการปรับราคาขึน้ 

ข้อควรทราบ 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 

15 วันไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง 

เพื่อยนืยนัการมีคุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี ้

- ตั๋วเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดัเตรียมให้ 

- สิ่งที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้  
(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ เป็นต้น) 

- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น  
(เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

- ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
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2.ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลกิเทีย่วบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืง หรือเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และ
ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

3.ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลกูค้าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 
4.ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่านอาหารบาง 

มือ้ เพราะคา่ใช้จา่ยทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จา่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแล้ว 
 
 
 
 

โปรดอ่านทุกข้อในรายการทวัร์โดยละเอียด  
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนท าการจองทุกครัง้ 


