
                
 

CODE:JXW887 Autumn & Winter Hokkaido คุม้เวอร ์ฮอกไกโด ซปัโปโร คโิรโระ 6D4N 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autumn & Winter Hokkaido คุม้เวอร ์ 

ฮอกไกโด ซปัโปโร คโิรโระ โอตาร ุ6วนั 4คนื 
พกัคโิรโระสกรีสีอรท์ 2 คนื ซปัโปโร 2 คนื 

พเิศษ!!!ทานบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ+์ชาบูหมไูมอ่ ัน้!!! อสิระฟรเีดยค์โิรโระและซปัโปโร 1 วนั 

ซปัโปโร ศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด มกีารสรา้งระบบถนนแบบสีเ่หลีย่มผนืผา้ครบครันไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

แหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นกนิดืม่ โอตารเุมอืงทา่เรอืเล็กๆสดุน่ารัก มเีสน่หข์องความโรแมนตกิชวนใหห้ลงใหล คโิรโระสกรีสีอรท์ รี
สอรท์คอมเพล็กซท์ี่มีชือ่เสยีงระดับโลกในเรื่องของพาวเดอรส์โนวห์รือหมิะเนื้อละเอียดเนียนนุ่ม และมีกจิกรรมมากมาย

หลากหลาย มกีระเชา้กอนโดลา่สูย่อดเขาอาซารไิดเ้พือ่ไปสัน่ระฆงัแห่งความรัก Love Bell 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

26-31 ตลุาคม 62 24,888  

 

 

 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

10,500 34  

28ตลุาคม-2 พฤศจกิายน 62 24,888 10,500 34  

2-7 พฤศจกิายน 62 24,888 10,500 34  

4-9 พฤศจกิายน 62 25,888 10,500 34  

9-14 พฤศจกิายน 62 25,888 10,500 34  

11-16 พฤศจกิายน 62 25,888 10,500 34  

23-28 พฤศจกิายน 62 25,888 10,500 34  

25-30 พฤศจกิายน 62 25,888 10,500 34  

30พฤศจกิายน-5 ธนัวาคม 62 27,888 10,500 34  

2-7 ธนัวาคม 62 28,888 10,500 34  

7-12 ธนัวาคม 62 31,888 10,500 34  

9-14 ธนัวาคม 62 28,888 10,500 34  

29กมุภาพนัธ-์5 มนีาคม 63 28,888 10,500 34  



                
 

2-7 มนีาคม 63 28,888  

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

 

10,500 34  

7-12 มนีาคม 63 28,888 10,500 34  

9-14 มนีาคม 63 27,888 10,500 34  

14-19 มนีาคม 63 27,888 10,500 34  

16-21 มนีาคม 62 27,888 10,500 34  

21-26 มนีาคม 63 27,888 10,500 34  

23-28 มนีาคม 63 26,888 10,500 34  

หมายเหต:ุ 

โปรแกรมแตล่ะวนัอาจมกีารสลบัทีเ่ท ีย่วได ้ทา่นจะไดท้อ่งเทีย่วครบตามโปรแกรม 

ไฟลท์บนิ 
Departure: DMK-CTS  XW146 04.00-12.15 

Return:       CTS-DMK  XW145 14.55-20.35 

หมายเหต:ุ ราคาทวัรไ์ม่รวมอาหารบนเครือ่ง กรณีทา่นตอ้งการ (สัง่ซือ่บนเครือ่งเทา่นัน้) 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืงเคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 

2 ออกเดนิทางสูฮ่อกไกโด DMK – CTS XW146  04.00-12.15 สนามบนินวิชโิตะเสะ – โอตาร ุ– คลอง
โอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- เครือ่งแกว้โอตาร ุ– คโิรโระ สกรีสีอรท์  อาหาร เย็น 

3  อสิระฟรเีดยท์ีค่โิรโระตามอธัยาศยั – พกัคโิรโระ สกรีสีอรท์ 

 อาหาร เชา้,เย็น 

4 ซปัโปโร – รา้นดวิตีฟ้ร ี- โรงงานช็อกโกแลต – เนนิพระพทุธเจา้ – มติซุยเอา้ทเ์ลต - ซปัโปโร 
 อาหาร เชา้,เทีย่ง (เมนบูฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูม)ู    

5 ตลาดปลาโจไก(มรีถไกดบ์รกิารพาไป) หรอือสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืซือ้บสัเสรมิ Option Tour  

อาหาร เชา้   

6 ซปัโปโร – ท าเนยีบรฐับาลเกา่ - ถา่ยรปูหอนาฬกิา - สวนโอโดร-ิ สนามบนิชโิตะเสะ -  
ทา่อากาศยานดอนเมอืง   CTS – DMK XW145  14.55-20.35  อาหาร เชา้   

 

หมายเหต:ุ กรุป๊เดนิทางวนัที ่26-31ต.ค./28-2พ.ย./2-7พ.ย./4-9พ.ย./9-14พ.ย./11-16พ.ย. หรอื
กรณีลานสกยีงัไมเ่ปิด หรอืหมิะทบัถมไมเ่พยีงพอ จะน าทา่นไปเทีย่ว โนโบรเิบทส-ึโชวะชนิซงั ปารค์-โท

ยะ-จดุชมววิไซโล มไีกดแ์ละรถบรกิารเทีย่ว 
 

วนัทีห่น ึง่    กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

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

ของบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋า 
 

วนัทีส่อง    ทา่อากาศยานดอนเมอืง - สนามบนินวิชโิตะเสะ – โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– 

                 เครือ่งแกว้โอตาร ุ– คโิรโระ สกรีสีอรท์     อาหาร เย็น 

 
04.00น. น าท่านเดินทางสู่สนามบนินวิชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่ นโดยสายการบิน Nok Scoot (XW) เที่ยวบนิที ่

XW146 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิาร

จ าหนา่ย/ส ัง่ซือ้บน เครือ่งเทา่น ัน้ ) 
 
12.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮ

อกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมงกรุณาปรับนาฬกิาของ
ทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากร ส าคญั !!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตให้น า 
อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า
ฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรียบรอ้ย

และท าภารกจิส่วนตัว  น าท่านขึน้รถโคช้ปรับ
อากาศ เดินทางสู่ เมืองโอตารุ  เมืองท่ า
เจรญิรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองคา้ขายในช่วง

ปลายศตวรรษที่ 19 ถงึ 20 เมืองท่าเล็กๆที่มี
บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึง่มีรา้นขายของ



                
 

อยู่ตลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแต่งของบา้นเรือนนัน้สว่นใหญ่ ไดถ้กูออกแบบเป็น
ตะวันตกเนื่องจากในอดตี เมอืงโอตารุไดร้ับอทิธพิลมาจาก  การท าการคา้ระหว่างประเทศญีปุ่่ นเองและประเทศใน
แถบยุโรปหลายประเทศ น าท่านเทีย่วชม คลองสายวฒันธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่หช์วนให ้
คน้หา ดว้ยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชวีติ 2 ฝ่ังคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่ นแบบดัง้เดมิ คลองโอตารุสรา้ง

เพื่อใหเ้รอืเล็กล าเล ี ยงสนิคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดังทีอ่ยู่ตามรมิคลอง เมื่อวทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรือ
ใหญ่จงึเปลีย่นไปเขา้ทา่ทีใ่หญ่และขนสง่เขา้โกดงั ไดง่้ายขึน้ ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลองเหลา่นี้ จงึถกูดดัแปลงเป็น
รา้นอาหารสไตลต์า่งๆ และพพิธิภัณฑ ์น าท่านเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้โอตารุ แหล่งท า  เครือ่งแกว้ทีม่ีชือ่เสยีง
ทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนัดงัอยู่ในโลกของจนิตนาการ แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดังของโอตารุ และยัง
มเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้า่นชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนี้มชีือ่เสยีงในดา้นการท าเครือ่งแกว้ตา่งๆ จากนัน้น า

ท่านชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร  ีOtaru Music Box Museum ใหท้่าน
ไดท้อ่งไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรีและบทกวทีีแ่สนอ่อนหวานชวนใหน่้า
หลงใหล ดว้ยกล่องดนตรี (MUSI  C BOX) อันมากมายหลากหลายและ

งดงามทีจ่ะท าใหท้่านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรี
มากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึ
ท่านยังสามารถเลือกท ากล่องดนตรีแบบที่ท่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่าน

สามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกนั มบีรกิารน า
เพลงกล่องดนตรทีัง้เพลงญี่ปุ่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่

ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กัคโิรโระ 
สกรีสีอรท์ 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่) หลังทานอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ 
แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมือ่ยลา้และจะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหติดอีีก

ดว้ย 
 

ทีพ่กั: Kiroro Ski Resort หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

 

วนัทีส่าม     อสิระฟรเีดยท์ีค่โิรโระ  

                 อาหาร เชา้,กลางวนั,เย็น 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่2) 

อสิระเทีย่วตามอธัยาศยั ณ คโิรโระ สกรีสีอรท์  
หมายเหตุ: กรุป๊เดนิทางวนัที ่26-31ต.ค./28-2พ.ย./2-7พ.ย./4-9พ.ย./9-14พ.ย./11-16

พ.ย. หรอืกรณีลานสกยีงัไมเ่ปิด หรอืหมิะทบัถมไมเ่พยีงพอ จะน าทา่นไปเทีย่ว โนโบรเิบทส-ึโช
วะชนิซงั ปารค์-โทยะ-จดุชมววิไซโล มไีกดแ์ละรถบรกิารเทีย่ว 
 
ลานสกีร ีสอรท์ KIRORO 

SKI RESORT ตั ้ ง อ ยู่
ท่ามกลางขุนเขาที่ปกคลุม
ด ว้ยหิมะแสน นุ่ม  ให ้ท่ าน

ส นุ ก ส น า น กั บ กิ จ ก ร ร ม
ก ล า ง แ จ ้ง  ณ  ล า น ส ก ี
เพลดิเพลนิกับกจิกรรมสกีที่

หลากหลาย เช่น สกี, สโนว์บอรด์,กระดานเลื่อนหิมะ ฯลฯ 
(หมายเหตุ: ค่าทัวร์ไม่รวมค่าก ิจกรรมต่างๆ ไม่รวมค่า

อุปกรณ์และไม่รวมค่ากระเชา้กอนโดล่า) หรือทา่นจะเลอืกช ้

อปป้ิงที่โซนพลาซ่าคโิรโระ รีสอร์ทที่ถูกเลือกเป็นโลเคชั่น
หลักในภาพยนตเ์รื่อง แฟนเดย ์แฟนกนัแคว่นัเดยีวเรื่อง

แรกของค่ายจีดีเอช ไดเ้ปิดมุมสวยทั่วสกีรีสอร์ทใชเ้ป็น
สถานที่ถ่ายท าใน location ต่างๆ เช่น  ระฆงัแห่งความรกั (Love 

Bell) ตัง้อยู่บนยอดเขาอะซาริ (Asari Peak) ของคโิรโระ รีสอร์ท 
ระฆังนี้มีต านานของความรั  กอันศักดิส์ทิธิ ์นักท่องเที่ยวมักจะมาสั่น
ระฆัง แลว้อธษิฐานขอพรใหค้วามรักสมหวังตลอดไป การเดนิทางขึน้

ไปยัง ระฆงัแหง่ความรกั ตอ้งน่ังกระเชา้กอนโดล่าข ึน้สูย่อดเขาโดย
ระหว่างทางจะเห็นตน้ไมแ้ละววิหบุเขากวา้งใหญ่ และเมือ่ข ึน้ไปถงึก็จะ
พบความสวยงามปรากฏตรงหนา้ พรอ้ม ระฆงัแห่งความรกั ตั ้ง

ตระหง่านอยู่ นอกจากจะเป็นจุดใหคู้่รักมาตีระฆังขอพรเรื่องความรัก



                
 

แลว้ ยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ดว้ย ลานสก ีส าหรับนักสกีมืออาชพีและสมัครเล่น สามารถ
เพลดิเพลนิกบัการเลน่สกแีละสโนวบ์อรด์ สมาชกิตวันอ้ยก็สามารถเลน่สนุกไดเ้พราะม ีAnnie Kids Ski Academy 

โรงเรยีนสอนสกสี าหรับเด็ก นอกจากนี้ยังมีกจิกรรมแสนสนุกในลานหมิะขนาดใหญ่  Snow Parkและสดุทา้ย คโิร
โระ รสีอรท์ มารเ์ก็ตแหลง่รวมขนมอร่อยเเละสนิคา้ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอกไกโดไวค้รบซึง่ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงกลบัไป

เป็นของฝากได ้หมายเหต:ุกจิกรรมเลน่สกแีละกระเชา้กอนโดลา่ข ึน้อยู่กบัปรมิาณการทบัถมของหมิะและสภาพ
อากาศ  อาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที3่)  

หลังทานอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้และจะท าใหผ้วิพรรณ
สวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 
ทีพ่กั: Kiroro Ski Resort หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

 
วนัทีส่ ี ่       ซปัโปโร – ดวิตีฟ้ร ี- โรงงานช็อกโกแลต – เนนิพระพทุธเจา้ – มติซุยเอา้ทเ์ลต – ซปัโปโร 

                 อาหาร เชา้,กลางวนั,เย็น (เมนบูฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูม)ู 
 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่4) 

น าท่ าน เดินทางสู่  ดิวตี้ฟ ร ี ให ้ท่ าน เลือกซื้อของฝากราคาถูก  อาทิเช่น 
เครื่องส าอางค ์เครื่องไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากน า้มนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิ หรือ

วติามนิบ ารุงร่างกายอย่าง Natto สารสกดัจากถัว่ หรอืน ้ามันตบัปลาฉลามเป็นตน้ น า
ท่านเดนิทางสู่ น าท่านไป โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (ค่าทัวรไ์ม่รวมการเขา้ชม
การผลติดา้นใน อสิระถา่ยรูปและซือ้ของทีร่ะลกึดา้นหนา้) แหล่งผลติชอ็คโกแลตที่

มชีือ่เสยีงของญี่ปุ่ น ตัวอาคารของโรงงานถกูสรา้งข ึน้ในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ย
สวนดอกไม ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากตามอัธยาศยั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที5่) เมนูบุฟเฟ่ตข์าปู+
ชาบหูม ู 

 น าท่านเดนิทางสู ่เนนิเขาแหง่พระพุทธเจา้ The Hill of 

the Buddha เป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ของซัปโปโร
อ ยู่ ภ า ย ใ น พื้ น ที่ ข อ ง สุ ส า น  Makomanai Takino 
Cemetery ทีเ่ปิดใหเ้ชา้ชมเมื่อปลายปี 2015 มีความโดดเด่นเนื่องจากเป็นองค์

พระพุทธรูปขนาด 13.5 เมตร หนัก 1,500 ตัน ครอบไวด้ว้ยโดมทรงกลมใตด้นิ 
ลอ้มรอบไปดว้ยทุ่งลาเวนเดอรนั์บแสนตน้ที่จะเปลี่ยนพื้นทีข่องเนนิเขาใหเ้ป็น

สสีนัต่างๆไปไม่ซ ้ากั  นต  ลอดปีตามชว่งฤดู โดยบรเิวณสถานทีด่ังกล่าวไดร้ับ
การออกแบบโดย Tadao Ando สถาปนกิชือ่ดังของญี่ปุ่ น โดยบรเิวณทางเขา้จะ
มี  สระน ้ า และอุโมงค์ความยาว 40 เมตร นอกจากนี้ยังมีรา้นกาแฟและ
รา้นอาหารเล็กๆ รวมทัง้รูปปั้นหนิจ าลองของโมอายแห่งเกาะอสีเตอร ์และรูปปั้น
หนิจ าลองของสโตนเฮนจ์ใหไ้ดช้มและเก็บภาพสวยงามไดอ้ีกดว้ย คา่ทวัรไ์ม่

รวมค่าเข้า(ทางสถานที่เก็บค่าบริจาคเพื่อใชท้ านุบ ารุงสถานที่ 300 เยน 
(บรจิาคดว้ยตวัเองหนา้ทางเขา้) ไมร่วมคา่จดุชมววิมมุสงู500เยน จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่มติซุย เอา้ทเ์ล็ท 
(MITSUI OUTLET) เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายแบรนดด์ังระดับโลก และแบรนดญ์ี่ปุ่ น อาท ิMK 

MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, 
DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, 
GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ 

และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 
LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, 

SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ส าหรับคุณหนู AIGLE, 
BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสนิคา้อื่นๆอีกมากมายในราคา
ลด 30-80% ซึง่ภายในยังมีรา้นอาหาร รา้นกาแฟ ใหท้่านชอ้ปป้ิงตาม

อัธยาศยั จากนัน้ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กั ทา่นสามารถอสิระ 
ชอ้ปป้ิงยา่นทานกุโิกจ ิเป็นย่านทีค่กึคกัมชีวีติชวีติโดยเฉพาะในเวลา

ค ่าคืนที่บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่าง ๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขัน
ประชนัสนิคา้กันรอบๆ บรเิวณนี้มีรา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิ
เรงิรมยย์ามราตร ีทัง้ไนทค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ รวมกนัมากกว่า 4,000 

รา้น ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซ่อนอยู่ในตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป 
แต่ก็มีพนักงานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็มไปหมด บรเิวณใกลก้ันท่าน

สามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงย่านซซูกูโินะได ้ 

พกั: Red Planet Sapporo Susukino /Toyoko-Inn Sapporo Minami หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

 



                
 

วนัทีห่า้       ตลาดปลาโจไก(มรีถไกดบ์รกิารพาไป) หรอือสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืซือ้บสัเสรมิ Option Tour   
                อาหารเชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่6) 

 
 อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืทา่นสามารถไปชมตลาด
ปลาโจไกได ้
หมายเหตุ: มีบรกิารรถและไกดไ์ปตลาดปลาโจไก กรณีท่านประสงคไ์ปตลาดปลา 
กรุณาแจง้กบัไกดใ์นวันแรกของการเดนิทาง เนื่องจากรถมทีีน่ั่งกัดไม่มคี่าใชจ้่ายใน

การเดนิทาง 
ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สดุในซัปโปโร เป็นตลาดที่

คกึคักและมากมายไปดว้ยของฝากของดขีองซัป  โปโรและผลติภัณฑจ์ากทั่วฮอก
ไกโด ทา่นสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น ราคาไม่แพง ทีส่ัง่ตรงมา
จากทีต่่างๆของออกไกโดและท่านสามารถซื้ออาหารทะเลและของฝากต่างๆไดท้ี่นี่ (อสิระอาหารเทีย่งตาม

อธัยาศยั ใหท้า่นเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ) จนไดเ้วลาน าทา่นมาสง่ทีโ่รงแรมและหรอื JR ทาวนเ์วอร ์อสิระให ้
ทา่นอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิท างสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ ตามอัธยาศยัอาทเิชน่ 

อาคารเจอารท์าวเวอร(์JR TOWER) 
เป็นตกึที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตัง้อยู่ตดิ
กั บ สถ านี เจ อ าร์ซั ป โป โ ร  เ ป็ นทั ้ ง

หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์
และศูนย์อาหาร มีรา้น BIG CAMERA 

จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครื่องใชไ้ฟฟ้า
และอิเล็คทรอนิคส์,รา้น100เยน ,รา้น 
UNIQLO ขายเสื้อผา้แฟชั่นวัยรุ่น,รา้น 

MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เครือ่งส าอาง อาคาร JR TOWER มจีุดชมววิตัง้อยู่ทีช่ัน้ 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ทีร่ะดบั ความสงู 
160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศนเ์หนือเมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวัน กลางคนื โดยเฉพาะยามค า่คนื

จะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมีแสงไฟ จากกลุม่ตกึ ย่านซซูกูโินะ สอ่งสว่างทีจุ่ดกลางเมอืง
ตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็ น ศนูยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียู่ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพต้รอก

ราเมนในย่าน ซซูกูโิน่ (ไม่รวมตัว๋ข ึน้จุ ดชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน) 
ย่านซูซูกโินะ ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซูซูกโินะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลง มาทางใตข้อง
สวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็ นย่านที่คกึคักและม ี

ชวีติชวีาทีส่ดุของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค ่าคนืทีม่ีการเปิ ดไฟตาม
ป้ายไฟโฆษณาสสีัน ต่างๆ บนตกึที่ตัง้อยู่ในย่านแห่งนี้ นอกจากนั้นยัง

เป็นแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรี
ต่างๆ ทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 
รา้น ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมา ณ 

สถานที่แห่งนี - ทานุกโิคจเิป็นแหล่งชอ้ปป้ิ งอาเขตบนถนนคนเดนิที่มี
หลังคามุงบังแดดบังฝนและหมิะ มี ความยาว 7 บล็อกถนน มีรา้นคา้ตัง้
เรียงรายอยู่กว่า 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยู่

ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin 
Sapporo White Illumination 2019-2020 

.งานประดับไฟฤดูหนาวครัง้ยิง่ใหญ่แห่งเมืองซัปโปโร มีการจัด
ประดบัไฟกว่าสีแ่สนดวงจะจุดสอ่งสว่างทัว่ทัง้เมอืง ตลอดหนาว 
Odori Park : 22 พ.ย.- 25 ธ.ค. 2019  
หนา้ JR ซปัโปโร : 22 พ.ย. 2019 - 11 ก.พ. 2020 
ถนน Minami 1-jo : 22 พ.ย. 2019 - 15 ม.ีค. 2020 

 

 เลอืกซือ้Option Tour (มบีสัและไกด)์ หมายเหตุ: รายการทัวรเ์สรมินี้เป็นการเสนอขายทวัรเ์สรมิวันฟรี
เดยเ์บือ้งตน้ ทางบรษัิทและไกดไ์ม่สามารถบังคบัซือ้ใดๆทัง้ส ิน้ ข ึน้อยู่กบัความสมัครใจและความตอ้งการเดนิทาง
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 

อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกั: Red Planet Sapporo Susukino /Toyoko-Inn Sapporo Minami หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 



                
 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

วนัทีห่ก    ซปัโปโร – ท าเนยีบรฐับาลเกา่ – ถา่ยรปูหอนาฬกิา – สวนโอโดร ิ– สนามบนิชโิตเสะ –  
               ทา่อากาศยานดอนเมอืง                    อาหารเชา้ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่7) 
น าท่านเดินทางสู่ ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด  หรือ อะคะเร็งงะ

(Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่ นแปลว่า อฐิสแีดง ก่อสรา้งเมื่อปีค.ศ.1888เป็น
อาคารในสไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิาโดยถอดแบบมาจากอาคา  รท าเนียบ
รัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส ์ประเทศสหรัฐอเมรกิา สรา้งจากอฐิจ านวน

กว่า 2.5 ลา้นกอ้น ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยและน า
ท่านถ่ายรูปหอนาฬิกาซปัโปโร เป็นอาคารประวัต ิศาสตร์ที่สวยงาม

ลอ้มรอบดว้ยอาคารทันสมัยในเมอืงสรา้งขึน้ในปี 1878 เพื่อใชเ้ป็นสถานที่
ฝึกซอ้มของวทิยาลัยเกษตรกรรมซัปโปโรในอดตี หอนาฬกิาถูกสรา้งข ึน้
โดย American E. Howard & Co.และตั ้งแต่นั้นมานาฬิกาเรือนนี้ก็ไดต้ีดัง

ต่อเนื่องทุกชั่วโมงเป็นเวลานานกว่า 100 ปี จากนั้นน าท่านชมสวนโอโดร ิ
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีม่เีหลา่พันธุไ์มแ้ละแปลงดอกไมแ้ตง่แตม้สสีนัตลอด

ทุก ฤดูกาลเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองซัป โปโร ในฤดูใบไมผ้ลมิี
เทศกาลดอกไลแล็ค ฤดรูอ้นมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและเบยีรก์ารเ์ดน้ ฤดู
ใบไมร้่วงมเีทศกาลออทัม่เฟสซึง่รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และใน

ฤดหูนาวมเีทศกาลหมิะซึง่พัฒนามาเป็นเทศกาลระดบัโลก 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิสู่ สนามบนินวิชิโตเสะเพื่อเช็คอนิเตรยีม
เดนิทางกลบั อาหารกลางวันอสิระ 

14.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ Nok Scoot (XW)  
เทีย่วบนิที ่XW145 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่ง) 

20.35 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

 หมายเหตุ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี่ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติ ้องแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ โดยทางผู ้จดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราค่าบรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เท่ากบั 30 บาท 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเทา่น ัน้ ค่าทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง

จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น) ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  

 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ (ตั๋วภายในประเทศแนะน าใหจ้องสายการบนิ NokAir เพื่อความสะดวกในการแกไ้ข
กรณีไฟลท์ตา่งประเทศมเีปลีย่นแปลง) 
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  

กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว  ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ

มัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 



                
 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 

การซือ้ทีน่ั่งอัพเกรดเพิม่เป็นการซือ้บรกิารเสรมิ กรณีทีน่ั่งทีต่อ้งการอัพเกรดเต็ม หรอืโควตา้การอัพเกรดทีน่ั่งของตัว๋ซรียีท์วัร์
เต็มทา่นไม่สามารถยกเลกิการจองทวัรไ์ด ้
 ซือ้ทีน่ ัง่เพ ิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช าระคา่ทีน่ั่งไดด้งันี้ 

- ทีน่ ัง่ช ัน้ Scoot Plus ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทางอยา่งชา้

14วนั  ทีน่ั่ง ScootPlus (แถว 11-14 ) เป็นทีน่ั่งแถวหุม้หนังเต็มเบาะทีใ่หพ้ื้นทีว่างขาถงึ 38 นิว้ (96.5 ซม.) และความกวา้ง 
17-21.7 นิว้ (42.16 – 55.1 ซม.) พนักพงิเอนหลงัขนาด 8 นิว้ (20.3 ซม.) เพิม่พืน้ทีพ่ักเทา้และทีเ่ทา้แขนทีพ่ับ (ฟรี! อาหาร
และเครือ่งดืม่/สมัภาระเชคอนิที ่30 กก.) 

 
- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเง ือ่นไข ดงันี ้

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

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

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

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

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

โซนหลงั 61 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิว้ 1,700 บาท 

*Stretch Seat 

-ไม่อนุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายุเกนิ 65 ปีและผูพ้กิารน่ัง 
-โซนเงยีบไม่อนุญาตใหเ้ด็กน่ัง  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
2. ค่าที่พักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการหรือระดับเทียบเท่า  กรณีหอ้งพักคู่/พักสามท่านเต็มอาจมี

ปรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกนัได ้
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ

ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
(ค่าทัวรไ์ม่รวมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 

บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 



                
 

 ซือ้น ้าหนักสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot (XW) (แจง้อย่างชา้กอ่นเดนิทาง 10 วัน) มคีา่ใชจ้่ายดงันี้ (ราคาตอ่เทีย่ว) 

+5 กก.400 บาท/+10กก.700 บาท/+15กก. 1,000 บาท/+20กก.1,300 บาท/+30กก.2,350 บาท 
หมายเหต:ุ สายการบนิไม่จ ากดัจ านวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทัว่โลกให1้ใบ น ้าหนักสงูสดุได ้32กก./ช ิน้ 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ  1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ
เพิม่ได ้

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ช าระเงนิบาท ทา่นละ 1,700 บาท ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 

ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมือง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต า่กว่า 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถือ
วา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการ

จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ

ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 



                
 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันในวันท าทวัรเ์ต็มวัน ตามโปรแกรมการเดนิทางรวมจ านวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-11 ชัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน

เวลา 8.00น.ถงึเวลา 19.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เท่านัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได  ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 

17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 


