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HB87: Freezing Hokkaido ซปัโปโร อาซาฮคิาวา่ โซอนุเคยีว โอตาร ุ6วนั 4คนื 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Freezing Hokkaido ซปัโปโร อาซาฮคิาว่า โซอนึเคียว โอตารุ 6วนั 4คืน  
อาซาฮคิาวา่ หมูบ่า้นราเมน สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ คามกิาวา่ Ice Pavillion โซอนึเคยีว น า้ตกกงิกะและน า้ตกรวิเซ 

ลาน snowmobile Shikisai oka snow World Ningle Terrace ฟูราโน ่คลองโอตาร ุรา้นเป่าแกว้  

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี ศาลเจา้ฮอกไกโด มติชุยเอา้ทเ์ล็ท ตลาดปลาโจไก ซปัโปโร ตกึท าเนยีบรฐับาลเกา่  

หอนาฬกิา รา้นดวิตรีฟ้ร ีโรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ ชอ้ปป้ิงทานกุโิกจ ิและยา่นซูซูกโินะ สวนโอโดร ิ

สนกุสนานลานสก ี KIRORO SKI RESORT ตามรอยหนงัดงั เลน่สก ีขอพรระฆงัแหง่ความรกั (Love Bell) 

***พกัออนเซ็น โซอนุเคยีว 1คนื อาซาฮคิาวา่หรอืฟรุาโน ่1คนื ซปัโปโร 2คนื *** 

**ฟร ีWifi on Bus *แชอ่อนเซ็น *บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์3 ชนดิ+ BBQ เครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์ไมอ่ ัน้ 

*** ไมม่วีนัอสิระ มรีถและไกดพ์าเทีย่วทกุวนั***  
บนิตรงสูช่โิตเสะสายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES เครือ่งล าใหญ ่B767-200  

น า้หนกักระเป๋า 20 KG บรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์พรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

(SGL Room) 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

4-9ม.ค. 38,900 ไมม่รีาคาเด็ก 9,500 34  
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11-16ม.ค. 38,900 (Infant/อายไุมเ่กนิขวบ 

2 ขวบ 

ราคา 7,000 บาท) 

9,500 34  

18-23ม.ค. 38,900 9,500 34  

25-30ม.ค. 39,900 9,500 34  

1-6ก.พ. 39,900 9,500 34  

 

วนัทีห่นึง่       กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ  

 

20.00 น.   พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ขาออกช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES 
(HB) *เคานเ์ตอร ์W มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวก  

 **เคาน์เตอรส์ายการบนิอาจมีการเปลีย่นแปลง เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ในใบนัดหมาย หรอื ณ วันเดนิทางสามารถตรวจสอบ
หมายเลขเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิไดท้ี ่บอรด์แสดงสถานะเทีย่วบนิผูโ้ดยสารขาออก (Departure Flight Board)** 

23.00 น.  ออกเดินทางสู่เดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่ นโดยสายการบิน Asia Atlantic 

Airlines เทยีวบนิที ่HB 7904 (มบีรกิารอาหารเชา้พรอ้มเครือ่งดืม่กอ่นเครือ่งลง) 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตะเสะ – อาซาฮคิาวา่ – หมูบ่า้นราเมน – สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ –  

 คามกิาวา่ Ice Pavillion – โซอนึเคยีว - ออนเซ็น         กลางวนั,เย็น 

    
07.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง

กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น เพือ่ความสะดวกเรือ่งการนัดหมายเวลา) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตวั ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก 
เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอาซาฮคิาวา่ เมอืง
ใหญอ่นัดับ 2 ของฮอกไกโด และยงัขึน้ชือ่วา่
เป็นเมอืงทีห่นาวทีส่ดุๆเพราะหมิะจะตกบ่อย
และตกถีม่าก เนื่องจากอยู่บรเิวณตอนกลาง
ของเกาะซึง่เป็นท าเลทีอ่ยูห่า่งจากทะเลทีส่ดุ 
และยงัแวดลอ้มดว้ยภเูขารอบดา้นอกีดว้ย น า
ท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ 
(Asahikawa Ramen Village)  ราเมนของที่นี่มีรสชาตอิันเป็นเอกลักษณ์และไดรั้บการกล่าวขานถงึความ
อร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษหมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะไดถ้อืก าเนดิขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชือ่
ดังของเมอืงอาซาฮคิาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยูร่วมกันเป็นอาคารหลังคาเดยีว เสมอืนหมูบ่า้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดัง
ขัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว และยงัมหีอ้งเล็กๆทีจ่ัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาของหมูบ่า้นแหง่
นีใ้หส้ าหรับผูท้ีส่นใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย 

เทีย่ง                บรกิารอาหารเทีย่ง แบบ ราเมง ทีห่มูบ่า้นราเมน (มือ้1) 
บา่ย              น าท่านเดนิทางสู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ ซึง่ไดรั้บความนยิมมากทีส่ดุในญีปุ่่ น ซึง่ใน

แต่ละปีจะมีผู เ้ขา้ชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ ที่
ไมไ่ดถู้กกักขังในกรงแบบทีท่่านเคยเห็นในสวนสัตว์
ทั่วๆ ไปถงึกว่าปีละ 3 ลา้นคนจากทั่วโลก โดยสวน
สตัวแ์ห่งนีไ้ดม้แีนวความคดิทีว่่า สัตวต์่างๆ ควรทีจ่ะ
อาศัยอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่ ดี และเป็นไปตาม
ธรรมชาตขิองสัตวนั์น้ๆ จงึท าใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสถงึ

ชวีติความเป็นอยูท่ี่แทจ้รงิของสัตวแ์ต่ละประเภท อาทเิชน่ หมขีาวจากขัว้
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โลก นกเพนกวนิสายพันธุ์ต่างๆ รวมถงึครอบครัวลงิอุลังอุตังแสนรู ้ไฮไลท์ส าคัญ! ของที่นี่คือการชมการ
เดนิขบวนพาเหรดของนกเพนกวนิทีใ่หท้่านไดช้มอยา่งใกลช้ดิ จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงโซอนุเคยีว เมอืงเล็กๆ
ในออ้มกอดของขนุเขา เดนิทางสูเ่มอืง คามกิาวา่ น าท่านชม  ซีง่เป็น พพิธิภณัฑห์มิะและน า้แข็งคามคิา
วะ (Kamikawa Ice Pavilion) ขนาดใหญ่ ถูกเนรมติใหเ้ป็นโลกของน ้าแข็งทีม่อีณุหภมูติ ่าถงึ -20 องศา มทีัง้
แกลเลอรีใ่ตด้นิทีเ่ก็บสะสมงานทีท่ ามาจากน ้าแข็งไมซ่ ้าใคร ทางเดนิท าเป็นอโุมงคน์ ้าแข็งประดับไฟสวยงาม 
และมีการจ าลองถ ้าแบบหินงอกหินยอ้ย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโซอนึเคยีว น าท่านเขา้ที่พัก  
Sounkaku Grand Onsen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม (มือ้ที2่)  หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แร่
ธรรมชาตเิพือ่สขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น า้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึง่
ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่น า้แรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่ 

ทีพ่กั: Sounkaku Grand Onsen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
วนัทีส่าม น า้ตกกงิกะและน า้ตกรวิเซ - ลานสโนวโ์มบลิลาน Shikisai oka snow World  -  
                      Furano Ningle Terrace - ฟูราโน ่         เชา้,กลางวนั ,เย็น 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3)  
 น าทา่นชม น า้ตกกงิกะ ไดรั้บสมญานามวา่ น ้าตกแมน่ ้าสเีงนิ เพราะในฤดรูอ้นจนถงึฤดูใบไมร้ว่งจะเห็นสายน ้า

ไหลเป็นเสน้สขีาวเล็กๆ ไขวไ้ปมาคลา้ยเสน้ดา้ย ซึง่ดูอ่อนชอ้ยงดงาม จนท าใหผู้พ้บเห็นจนิตนาการว่าเป็น
น ้าตกทีเ่ป็นตัวแทนของผูห้ญงิ และชม น า้ตกรวิเซ ไดรั้บสมญานามว่า น ้าตกดาวตก เพราะไหลออกมาจาก
ซอกผา เมือ่สะทอ้นกับแสงอาทติยจ์ะดูงดงามราวกบัดาวตก และความทีน่ ้าตกแห่งนี้ไหลตกกระทบเป็นเสน้ที่
ใหญ่กว่าและน ้าแรงกว่าจงึดูแข็งแรง จงึเป็นตัวแทนของผูช้าย น ้าที่ไหลจากน ้าตกทัง้สองแห่งจะไหลลงสู่

แมน่ ้า Ishikari ซึง่ไหลผา่น Sounkyo Onsen จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ ลาน snowmobile Shikisai oka 
snow World  มกีจิกรรมหมิะและสกตี่างๆใหเ้ล่น เชน่ สโนวโ์มบลิ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิตามอัธยาศัย (ค่า
ทัวรไ์มร่วมค่าอปุกรณ์และค่ากจิกรรมราคาประมาณ 5,000 เยน - 15,000 เยน ) หรอืทา่นสามารถเพลดิเพลนิ
ถ่ายรูปกับหมิะขาวโพลนตามอัธยาศัย **กจิกรรมหมิะตา่งๆน ัน้ข ึน้กบั สภาพภูมอิากาศ และปรมิาณ
ความหนาของหมิะ ณ เวลาน ัน้**  

 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4) 
บ่าย               น าท่าน เดนิทางไปชม Furano Ningle Terrace เป็นสถานที่ที่

รวมรา้นขายสนิคา้ไวม้ากมาย บรเิวณดา้นในจะเหมือนเป็นหมู่บา้น
เล็กๆ ที่เต็มไปดว้ยกระท่อมไมน่้ารักๆ สรา้งเรยีงรายไปตามทางเดนิ 
กระท่อมแต่ละหลังก็คอืรา้นขายของแต่ละรา้น โดยเจา้ของรา้นก็จะ
น่ังอยู่ในรา้น  กระท่อมแต่ละหลังใน Ningle Terrace สรา้งมาจาก
วัสดุธรรมชาตทิัง้หมด ทางเดนิก็ท ามาจากแผ่นไมก้ระดานเช่นกัน 
นอกจากนี้ใน Ningle Terrace ยังมหีอ้งน ้าบรกิาร และมรีา้นกาแฟไว ้
ใหน่ั้งพักหลังจากช็อปป้ิงกันจนเหนื่อย โดยภายในรา้นมบีรกิารทัง้
เครือ่งดืม่ นม กาแฟ ขนมปัง เคก้ และไอศกรมี ในฤดูหนาว เมือ่หมิะ
ตกโปรยปรายลงมา จะยิง่เพิม่เสน่หใ์หแ้ก ่Ningle Terrace เพราะว่าตามทางเดนิไมก้ระดาน ก็จะมหีมิะสขีาว
เกาะอยู่รอบๆ บนหลังคากระท่อมไมห้ลังนอ้ยก็จะมหีิมะกองอยู่ดา้นบน ยิง่ยามค ่าคืนจะมีการเปิดไฟตาม
ทางเดนิและกระท่อมต่างๆ ยิง่ท าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้เหมอืนดนิแดนในฝัน จนสมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางไป
รา้นอาหาร  

ค า่  รบัประทานอาหาค า่ทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที ่5) 
  หลงัทานอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั   

ทีพ่กั: Furano Hops Hotel / Smile Hotel Asahikawa หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
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วนัทีส่ ี ่           โอตาร ุคลองโอตาร ุ- รา้นเป่าแกว้ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ –  

                     รา้นดวิตรีฟ้ร ี- ศาลเจา้ฮอกไกโด – มติชุยเอา้ทเ์ล็ท -  ชอ้ปป้ิงทานกุโิกจ ิ      เชา้,กลางวนั,เย็น 

 
เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่6) 
                    น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ เมอืงท่าเจรญิรุ่งเรอืงในฐานะที่

เป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20 เมอืงท่าเล็กๆ
ทีม่บีรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ ซึง่มรีา้นขายของอยูต่ลอดสอง
ขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืน
นัน้สว่นใหญ่ ไดถู้กออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดตี เมอืง
โอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจาก การท าการคา้ระหว่างประเทศญีปุ่่ น
เองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ น าท่านสนิคา้จาก
ท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดังที่อยู่ตามรมิคลอง เมื่อวทิยาการ

เจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่จงึเปลี่ยนไปเขา้ท่าทีใ่หญ่และขนส่งเขา้โกดัง ได ้
ง่ายขึน้ ตกึเก่าเก็บสนิคา้รมิคลองเหล่านี้ จงึถูกดัดแปลงเป็นรา้นอาหาร
สไตลต์า่งๆ และพพิธิภณัฑ ์น าทา่นเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้โอตาร ุแหล่ง
ท าเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของเทีย่วชม คลองสาย
วฒันธรรมโอตาร ุคลองสายวัฒนธรรมอนัมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยความ
เป็นเอกลักษณ์แห่งวถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่ังคงความเป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ 
คลองโอตารุสรา้งเพือ่ใหเ้รอืเล็กล าเลยีงแกว้หลากสสีันดังอยูใ่นโลกของ
จินตนาการ แหล่งเครื่องแกว้ชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแกว้
หลากหลายใหท้่านชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนี้มชี ือ่เสยีงในดา้นการท า
เครือ่งแกว้ต่างๆ จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีใหท้่านไดท้่องไปในดนิแดนแหง่เสยีงดนตรแีละ
บทกวี ที่แสนอ่อนหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตร ี(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและ
งดงามทีจ่ะท าใหท้า่นผอ่นคลายอยา่งดเียีย่ม ทา่นจะไดช้มกลอ่งดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไป
หมดมากกวา่ 3,000 แบบ รวมถงึทา่นยังสามารถเลอืกท ากล่องดนตรแีบบทีท่า่นตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถ
เลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มบีรกิารน าเพลงกล่องดนตรทีัง้เพลงญี่ปุ่ นและเพลง
สากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้่านไดส้ัมผัสและชืน่ชมกล่องดนตรน่ีารัก
มากมาย ใหท้า่นไดท้ ากลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่า่นชืน่ชอบดว้ยตัวทา่นเอง จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูซ่ปัโป
โร น าเดนิท่านสู่ โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะแหล่งผลติช็อคโกแลตที่มีชือ่เสียงของญี่ปุ่ น ตัวอาคารของ
โรงงานถกูสรา้งขึน้ในสไตลย์โุรป แวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ชอ็คโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน่ีค่อื  ใหท้า่นได ้
เลอืกซือ้เป็นของฝากตามอธัยาศัย  จนสมควรแกเ่วลา  

เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7)  
บ่าย              จากนั้นน าท่านเดนิทางไปชอ้ปป้ิงที่รา้นดวิตีฟ้ร ีJTC พบกับสนิคา้มากมายราคาพิเศษ อาทิเช่น ขนม 

เครือ่งส าอาง เครือ่งไฟฟ้า โฟมลา้งหนา้จากถ่านหนิภูเขาไฟ ,ครมี ยาสระผม น ้ามันมา้ น าท่านเดนิทางไป 
ศาลเจา้ฮอกไกโด  เป็นศาลเจา้ของศาสนาพทุธนกิายชนิโตประจ าเกาะฮอกไกโด สรา้งขึน้ในปี 1871 เป็นยคุ
เริม่พัฒนาเกาะ ไดอ้ญัเชญิเทพมาประทับทัง้หมด 4 องค ์จากศาลเจา้มพีืน้ทีเ่ชือ่มต่อกับสวนมารยุามะ ในฤดู
ใบไมผ้ลเิหมาะแกก่ารชมดอกซากุระบาน ในฤดูรอ้น วันที ่14-16มถิุนายนของทุกปี จะจัดเทศกาล Sapporo 
Festival หรอื Sapporo Matsuri ซึง่จะแห่ขบวนไปตามถนน สมควรแกเ่วลา น าทา่นไปชอ้ปป้ิง  มติซุยเอาท์
เล็ท “Mitsui Outlet” เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายแบรนดด์ังระดับโลก และแบรนดญ์ีปุ่่ น อาท ิ
MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯ ล ฯ  เลื อ ก ซื้ อ
กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และ
นาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั่น HUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS,  HOGAN ฯลฯ หรือ เลือกซื้อสินค า้ส าห รับคุณห นู  AIGLE, 
BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมายในราคาลด 30-80% ซึง่ภายในยังมรีา้นอาหาร 
รา้นกาแฟ  
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที ่8) 
 พเิศษ บฟุเฟ่ตป์3ูชนดิ พรอ้ม BBQ  เครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์แบบไมอ่ ัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 ** สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กัทีซ่ปัโปโร  
 หลงัจากเช็คอนิ อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่ว ชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยัทีย่า่นทานุกโิกจ ิแหล่งชอ้ปป้ิงสตรทีชือ่

ดังของฮอกไกโด ภายในแบง่เป็นตรอก 7 ตรอก มสีนิคา้ใหไ้ดเ้ลอืกมากมายหลากหลายชนดิ ทัง้เสือ้ผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์รา้นขายของทีร่ะลกึ รวมไปถงึรา้นอาหารและรา้นขนมมากมาย รวมแลว้กวา่ 200 รา้นคา้ 
(อสิระอาหารเทีย่งตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) รา้นดังๆ ถุกใจ
นักช อ้ปชาวไทย เช่น  Matsumoto Kiyoshi (ขายยา วิต ามิน  ค รีมบ ารุ ง 
เครื่องส าอาง), Don Quijote : ดองกิโฮเตะ (รา้น Super store ขนาดใหญ่ ที

รวบรวมสนิคา้นานาชนิดในราคาถูกและเปิด 24ชม.),รา้น Brand Name มอืสอง
,หา้ง Parco ท่านที่ตามหากระเป๋า Bao Bao by Issey Miyake ,หา้งPivot ท่านที่
มองหากระเป๋า COACH , เสือ้ UNIQLO หรอืแบรนดฮ์ติราคาสดุคุม้อยา่ง GU เป็นตน้  

 ทีพ่กั: Daiwa Roynet Susukino/Apa Hotel Sapporo/Tmark City Hotel 

หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีห่า้          คโิรโระ สกรีสีอรท์ – ตลาดปลาโจไก – ซปัโปโร – ตกึท าเนยีบรฐับาลเกา่ – หอนาฬกิา –  

                     สวนโอโดร ิ– ชอ้ปป้ิงยา่นซูซูกโิน     เชา้ 

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ 

โรงแรม  (มือ้ที9่)   
                    น าท่านเดินทางไปสัมผัสกับ 

ลานสกีรีสอร์ท  KIRORO SKI 
RESSORT ตั ้ ง อ ยู่ ท่ า ม ก ล า ง
ขุนเขาที่ปกคลุมดว้ยหิมะแสน
นุ่ม เชญิทา่นสนุกสนานกบกัจิกร
ร ม ก ล า ง แ จ ้ง  ณ  ล า น ส กี
เพลิดเพลินกับกิจกรรมสกีที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สกี, สโนวบ์อรด์,กระดานเลื่อนหมิะ ฯลฯ (ค่า
ทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี>ข้อมูลราคาเช่าอุปกรณ์ สกี
https://goo.gl/JRWMsl ไม่รวมค่ากระเช้ากอนโดล่าราคาท่านละ
2,000 เยน )  หรอืท่านจะเลอืกชอ้ปป้ิงที่โซนพลาซา่  คโิรโระ รสีอรท์ 
ถูกเลอืกเป็นโลเคชั่นหลักหนัง “แฟนเดย ์แฟนกันแค่วันเดยีว” เรือ่งแรก
ของค่ายจีดีเอช เปิดมุมสวยทั่วสกีรีสอร์ทใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท า ใน 
location ต่างๆ เช่น  ระฆงัแห่งความรกั (Love Bell)  ตัง้อยู่บนยอด
เขาอะซาร ิ(Asari Peak) ของ “คโิรโระ รสีอรท์” ระฆงันีม้ตี านานของความรักอนัศักดิส์ทิธิ ์นักทอ่งเทีย่วมกัจะมา
เคาะระฆัง แลว้อธษิฐานขอพรใหค้วามรักสมหวังตลอดไป การเดนิทางขึน้ไปยัง ระฆงัแห่งความรกั ตอ้งน่ัง
กระเชา้กอนโดล่าขึน้สู่ยอดเขา  โดยระหว่างทางจะเห็นตน้ไมแ้ละหุบเขากวา้งใหญ่ และเมือ่ขึน้ไปถงึก็จะพบ
ความสวยงามปรากฏตรงหนา้ พรอ้ม ระฆงัแหง่ความรกั ตัง้ตระหง่านอยู่  นอกจากจะเป็นจุดใหคู้่รักมาตรีะฆัง

https://goo.gl/JRWMsl
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ขอพรเรือ่งความรักแลว้ ยังเป็นจุดถ่ายรูปทีส่วยงามมากทีส่ดุแห่งหนึง่ดว้ย    ลานสก ี ส าหรับนักสกมีอือาชพี
และสมัครเล่น เพลดิเพลนิกับการเล่นสกแีละสโนวบ์อรด์  สมาชกิตัวนอ้ยก็สามารถเล่นสนุกได ้เพราะม ีAnnie 
Kids Ski Academy โรงเรียนสอนสกีส าหรับเด็ก  นอกจากนี้  ยังมีก ิจกรรมแสนสนุกในลานหิมะขนาด
ใหญ่  Snow Park  และสดุทา้ย คโิรโระ รสีอรท์ มารเ์ก็ต  แหล่งรวมขนมอรอ่ยเเละสนิคา้ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอกไก
โดไวค้รบ ซึง่นักท่องเทีย่วสามารถชอ้ปป้ิงกลับไปเป็นของ
ฝากไดใ้นแห่งเดยีวที่นี่  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางไป
ตลาดขายส่ง ตลาดปลาโจไก ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่
ที่สุดในซัปโปโร ตลาดโจไก อจิบิะ เป็นตลาดที่คกึคักและ
มากมายไปดว้ยของฝาก ของดขีองซัปโปโรและผลติภัณฑ์
จากทั่วฮอกไกโด ท่านสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบ
สดๆ ทีร่า้น ราคาไม่แพง ทีส่ั่งตรงมาจากทีต่่างๆของฮอกไกโด และท่านสามารถซือ้อาหารทะเล และของฝาก
ต่างๆไดท้ีน่ี่ โดยทางรา้นจะท าแพ็คเก็จอย่างดไีปสง่ทีโ่รงแรมของเชา้วันเดนิทางกลับ  (อสิระอาหารเทีย่งที่
ตลาดปลา ทา่นสามารถเลอืกชมิ เมนหูลากหลายกบัอาหารสดสด นา่ทาน ตามอธัยาศยั)  

บา่ย             น าทา่นเดนิทางเขา้สูซ่ปัโปโร น าท่านไปชม ตกึ
ท า เนี ย บ ร ัฐ บ า ล เก่ า  ห รือ  อ ะค ะ เ ร็ ง ง ะ 
(Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่ นแปลว่า อฐิสแีดง เริม่
กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตลน์โีอ
บาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคาร
ท า เนี ย บ รั ฐ บ าล แ ห่ ง รั ฐ แ ม ส ซ าซู เซ ต ส ์
สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจ านวนมากกว่า 2.5 
ลา้นกอ้น ตกึแดงหลังนี้ใชเ้ป็นที่ท าการรัฐบาลฮ
อกไกโดตัง้แต่ปี พ.ศ.2429 ซึง่ผูว้่าราชการคน
แรกที่ไดท้ างานในตึกนี้คือ มิจิโตชิ อ ิวามูระ 
(Michitoshi Iwamura) แลว้ใชง้านต่อเนื่องยาวนานถงึ 80 ปี ก่อนที่จะยา้ยไปที่ท าการหลังใหม่เป็นอาคาร
ทันสมัยสูง 10 ชัน้ซ ึง่ตัง้อยู่ดา้นหลังตกึ  และ สวนโอโดร ิเป็นสวนที่ไดถู้กปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลายเป็น
เทศกาลทีย่ ิง่ใหญ่ สามารถดูดนักท่องเทีย่วท ารายไดใ้หแ้กฮ่อกไกโดมากมาย มหีมิะทีง่ดงามและการแกะสลัก
น ้าแข็งทีส่ามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากญีปุ่่ นและทั่วโลกไดม้ากกวา่ 2 ลา้นคน  

                    และใกลก้นัน าทา่นไปชม หอนาฬกิาซปัโปโระ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วซึง่เป็นอาคารทีส่รา้งขึน้จากไม ้ตัง้อยู่
ในเขตจโูอ เมอืงซปัโปะโระ เมอืงใหญท่ีส่ดุของจังหวัดฮกไกโด ทางตอน เหนอืของประเทศญีปุ่่ น ออกแบบดว้ย
ศิลปะแบบอเมรกิันเป็นที่รูจั้กในฐานะสัญลักษณ์ของเมือง และเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ทั ้งในและ
ตา่งประเทศแทบทกุคน ซึง่นาฬกิาบนหอยงัคงเดนิอยา่งเทีย่งตรง และมเีสยีง
ระฆงัในทกุชัว่โมง  จากนัน้น าทา่นไปชอ้ปป้ิง  ยา่นซูซูกโินะ ตัง้อยูใ่นบรเิวณ
รอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ เมอืงซปัโปโร โดยอยูถ่ัดลง มาทางใตข้อง
สวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป็ นย่านที่ค ึกคักและม ี
ชวีติชวีาทีส่ดุของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค ่าคนืทีม่กีารเปิ ดไฟตามป้าย
ไฟโฆษณาสสีัน ต่างๆ บนตกึทีต่ัง้อยูใ่นยา่นแหง่นี้ นอกจากนัน้ยังเป็ นแหล่ง 
ชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเรงิรมย์ยามราตรีต่างๆ ทั ้ง
ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา่ 4,000 รา้น ตามตรอก
ซอกซอย จงึไมแ่ปลกทีนั่กทอ่งเทีย่วจะนยิมมา ณ สถานทีแ่หง่นี  

 (อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั) ถงึเวลานดัหมายน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 

 ทีพ่กั: Daiwa Roynet Susukino/Apa Hotel Sapporo/Tmark City Hotel 

หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
  

วนัทีห่ก          สนามบนิชโิตะเสะ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ       เชา้ 
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เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที1่0)  
  ☞กรณีหอ้งอาหารเชา้บางโรงแรมเปิด 7 โมง ขออนุญาตปิรับอาหารเชา้เป็นแบบSet Box* 

    ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ เพือ่เชค็อนิเดนิทางกลบั 
09.55 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิAsia Atlantic Airlines (HB)  

เทีย่วบนิที ่HB 7905 (มบีรกิารอาหารพรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ) 
16.35 น.    เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++     

 

 

หมายเหต:ุ  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะปรับเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

อัตราค่าบรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอัตราแลกเปลีย่น 100 เยน เท่ากับ 31 บาท กรณีอัตราแลกเปลีย่นปรับสูงขึน้ บรษัิทฯขอ
สงวสทิธใินการปรับอตัราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 
ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ค่าทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด 
และผูจั้ดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทาง
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิาร  
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 20 วันกอ่นออกเดนิทาง  
**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ)  
**กรุณาตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออก
และเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้  
- ทีน่ั่งมบีรกิารเฉพาะชัน้ปกต ิStandard Seat เป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรตามกรุ๊ปทัวร ์ไมส่ามารถระบไุด ้
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั   
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  
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5. ค่าน ้าหนักสัมภาระสายการบนิ Asia Atlantic Airlines ก าหนดสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งท่านละไม่เกนิ2ชิน้และน ้าหนัก
รวมกันไม่เกนิ 20 กโิลกรัม ทัง้ไปและกลับ สัมภาระถอืขึน้เครือ่ง ท่านละ7กโิลกรัม สายการบนิไมม่บีรกิารซือ้น ้าหนักสมัภาระ
เพิม่ หากน ้าหนักเกนิช าระค่าปรับทีห่นา้เคาน์เตอร ์*ราคาค่าปรับขึน้อยูก่ับสายการบนิแจง้ปรับหนา้เคาน์เตอร ์ค่าประกันวนิาศ
ภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์**ไมร่วมประกนัสขุภาพ** 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยน ตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 
 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจดัการให)้ 
2.       สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร 
          เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
          เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
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7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง รวมจ านวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได  ้จากบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ ม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


