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HB88 : Hokkaido ICEBREAKER  ซปัโปโร อาซาฮคิาวะ โซอนึเคยีว มอนเบ็ทส ึ6วนั 4คนื 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Hokkaido ICEBREAKER ซปัโปโร อาซาฮคิาวะ โซอนึเคยีว มอนเบ็ทส ึ6วนั 4คนื 
อาซาฮคิาวะ สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ ชมพาเหรดนกเพนกวนิ หมูบ่า้นราเมน เทศกาลน า้แข็งโซอนึเคยีว คามกิาวา่ไอซ์

พาวลิเลีย่น มอนเบ็ทส ึลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง พพิธิภณัฑส์าเก ลานสโนวโ์มบลิ โอตาร ุกระเชา้Tenguyama Ropeway  

คลองโอตาร ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีโรงงานเป่าแกว้ ซบัโปโร โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ คโิรโระสกรีสีอรท์ ตลาด

ปลาโจไก สวนโอโดร ิหอนาฬกิา ตกึแดงท าเนยีบรฐับาลเกา่ ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจแิละยา่นซูซูกโินะ 

>>>พกัออนเซ็น โซอนึเคยีว 1คนื อาซาฮคิาวะหรอืฟรูาโน ่1คนื ซปัโปโร 2คนื<<< 

*ฟร ีWifi *แชอ่อนเซ็น *บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ3์ชนดิ+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 

(Single Room) 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

13-18 ก.พ. 39,900   9,500 34  
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15-20 ก.พ.  39,900  

ไมม่รีาคาเด็ก 

(Infant/อายไุมเ่กนิขวบ 2 ขวบ 

ราคา 7,000 บาท) 

9,500 34  

20-25ก.พ. 39,900 9,500 34  

22-27ก.พ. 39,900 9,500 34  

27ก.พ.-4ม.ีค. 39,900 9,500 34  

1-6 ม.ีค. 39,900 9,500 34  

6-11 ม.ีค. 39,900 9,500 34  

8-13 ม.ีค. 39,900 9,500 34  

13-18 ม.ีค. 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       สนามบนิชโิตเสะ – อาซาฮคิาวะ – หมูบ่า้นราเมน – สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ – เทศกาลน า้แข็ง 
                    โซอนุเคยีว - ออนเซ็น      กลางวนั,เย็น 

        
07.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง

กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น เพือ่ความสะดวกเรือ่งการนัดหมายเวลา) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หาก
ฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตัว  
น าท่านขึน้รถโคช้เดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวะ ตัง้อยู่ทางตะวันออกของซัปโปโร เป็นเมอืงทีใ่หญ่อันดับ 2 
ของเกาะฮอกไกโดรองจากซปัโปโร เมอืงแห่งนี้อดุมไปดว้ยแมน่ ้าล าธารหลายสายและลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา 
เมอืงนี้ยงัขึน้ชือ่ในเรือ่งของเสน้ราเมนดว้ย น า
ท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาวะ 
(Asahikawa Ramen Village)  ราเมนของทีน่ี่
มรีสชาตอินัเป็นเอกลักษณ์และไดรั้บการกลา่ว
ขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ
หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาวะไดถ้อืก าเนดิขึน้ใน
ปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชื่อดังของ
เมอืงอาซาฮคิาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยู่รวมกันเป็น
อาคารหลังคาเดยีว เสมอืนหมูบ่า้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดังขัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว และยังมหีอ้งเล็กๆทีจ่ัดแสดง
ประวัตคิวามเป็นมาของหมูบ่า้นแห่งนีใ้หส้ าหรับผูท้ีส่นใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย  

เทีย่ง                บรกิารอาหารเทีย่ง แบบ ราเมน ทีห่มูบ่า้นราเมน (มือ้ที1่) 
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บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ ซึง่ไดรั้บความนยิมมากทีส่ดุในญีปุ่่ น ซึง่
ในแตล่ะปีจะมผีูเ้ขา้ชมความน่ารักของสตัวต์่างๆ ทีไ่มไ่ดถู้กกักขังในกรงแบบทีท่า่น
เคยเห็นในสวนสตัวท์ั่วๆ ไปถงึกวา่ปีละ 3 ลา้นคนจากทั่วโลก โดยสวนสตัวแ์หง่นี้ได ้
มแีนวความคดิทีว่่า สัตวต์่างๆ ควรที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่ด ีและเป็นไป
ตามธรรมชาตขิองสัตวนั์น้ๆ จงึท าใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสถงึชวีติความเป็นอยูท่ีแ่ทจ้รงิ
ของสตัวแ์ตล่ะประเภท อาทเิชน่ หมขีาวจากขัว้โลก 
นกเพนกวินสายพันธุ์ต่างๆ แพนดา้แดง ไฮไลท์
ส าคัญ! ของที่นี่คือการชมการเดินขบวนพาเหรด
ของนกเพนกวนิทีใ่หท้า่นไดช้มอยา่งใกลช้ดิ สมควร
แก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่เมอืงโซอนึเคยีว เมอืง
เล็กๆในออ้มกอดของขุนเขาและล าธารน ้าตก เป็น
สว่นหนึง่ในพืน้ทีท่างเหนือของอทุยานแห่งชาตไิด
เซต็สซึงั น าท่านเขา้ชมเทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival 2016 หรอืโซอนึเคยีว เฮยีวบาค ุมสัสึ

ร ิเทศกาลประจ าฤดหูนาวของโซอนึเคยีว ซึง่จัดเป็นประจ าทุกปี และในปีนี้จะจัดขึน้ตัง้แต่วันที ่25 มกราคม – 
20 มนีาคม 2560 โดยจะจัดแสดงประตมิากรรมทีท่ าจากหมิะ และน ้าแข็ง อาท ิเสาน ้าแข็งอโุมงคน์ ้าแข็ง และ
โดมน ้าแข็งบนพืน้ทีก่วา่ 10,000 ตลอดแนวแมน่ ้าอชิคิาร ิ(Ishikari River) ซึง่จะมกีารประดับประดาไฟ หลาก
สงีดงามตระการตา การตกีลองเฮยีวบาคแุละการจดุดอกไมไ้ฟเฉลมิฉลอง หลังจากนัน้น าทา่นเขา้ทีพ่ัก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที2่)  หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การ
อาบน า้แรธ่รรมชาตเิพือ่สขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น า้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็ม
อิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่น า้แรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่ 

ทีพ่กั: Sounkaku Grand Onsen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 

   

 

 
วนัทีส่าม       โซอนึเคยีว - คามกิาวา่ Ice Pavillion – มอนเบ็ทส ึ- ลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง Garinko - พพิธิภณัฑส์าเก 
                     อาซาฮคิาวะ       เชา้,กลางวนั ,เย็น 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่) น าท่าน

เดินทางไป คามิกาว่า ชมซี่งเป็นพิพิธภณัฑ์หิมะและ
น า้แข็งครสิตลั Ice Pavillion ขนาดใหญ่ ถูกเนรมติให ้
เป็นโลกของน ้าแข็งทีม่อีุณหภูมติ ่าถงึ -20 องศา มทีัง้แกล
เลอรี่ใตด้ ินที่เก็บสะสมงานที่ท ามาจากน ้าแข็งไม่ซ ้าใคร 
ทางเดนิท าเป็นอโุมงคน์ ้าแข็งประดับไฟสวยงาม และมกีาร
จ าลองถ ้าแบบหินงอกหินยอ้ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่

เมอืงมอนเบ็ทส ึMonbetsu ตัง้อยูใ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของฮอกไกโด พืน้ทีเ่หนือ
สดุของประเทศญีปุ่่ นเป็นเมอืงทา่ชายฝ่ังดา้นตะวันออกทีส่ าคัญ  

เทีย่ง                บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร (4) 
บ่าย              น าท่าน ล่องเรอืตดัน า้แข็ง(Garinko II) เป็นไฮไลท์หนึ่งของเมอืง

มอนเบ็ทส ึ เรอื Garinko II สแีดงจะวิง่ตัดทะเลน ้าแข็งออกไปนอก
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ชายฝ่ังทะเลโอคอทสก ์น านักท่องเทีย่วไปชมกอ้นน ้าแข็งทีล่อยมาจากขัว้โลกเหนือ ในชว่งปลายฤดูหนาว
เดอืนกมุภาพันธ-์มนีาคม เดมิเรอืนีใ้ชเ้พือ่ส ารวจน ้ามนัในรัฐอลาสกา้ เริม่น ามาใชเ้ป็นกจิกรรมทอ่งเทีย่วตัง้แตปี่ 
2004 การล่องเรือแต่ละรอบใชเ้วลา 45 นาที-1 ชั่วโมง (หมายเหตุ : การล่องเรอืตลอดจนการตัดน ้าแข็ง 
ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศในวันนัน้ๆ ซึง่หากในวันทีท่ัศนวสิยัไมด่ ีหรอืมลีมแรง เรอือาจไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
 
 
 
 
 
 
 จนสมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่เมอืง อาซาฮคิาวะเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์าเก (Otokoyama Sake Museum) ซึง่

เป็นสาเกที่มชี ือ่เสยีงในระดับหัวแถวของญี่ปุ่ น ท่านจะไดช้มความพถิพีถิัน ในการผลติสาเกที่ข ึน้ชือ่แห่งนี ้
พรอ้มทัง้เลอืกซือ้สาเกขึน้ชือ่ยอดนยิมเป็นของฝากคนทางบา้นไดอ้กีดว้ย   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร (5) 

ทีพ่กั: Smile Hotel Asahikawa  / Furano Hops Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 
 
 
 
 
วนัทีส่ี ่      ลานสโนวโ์มบลิ - กระเชา้ Tenguyama Ropeway – โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณ์ักลอ่งดนตร ี– 
                โรงงานเป่าแกว้ – โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ – ซปัโปโร – ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ    เชา้,กลางวนั ,เย็น 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (6) 
 น าทา่นเดนิทางสู ่Watts Snow World ใหท้า่นเลอืกสนุกสนาน ตืน่เตน้

กับการขีส่โนวโ์มบลิ หรอืท่านสามารถเพลนิเพลนิกับการถ่ายรูปเก็บเกีย่ว
บรรยากาศกับหิมะขาวโพลนไดต้ามอัธยาศัย  (ค่าทั วร์ไม่รวมค่า
snowmobile ท่านละ 10,000 - 15000 เยน**แจง้ความประสงคห์นา้งาน
กบัไกด*์*)  ** ทัง้นี้การเล่นกจิกรรมหมิะต่างๆนัน้ขึน้กบั สภาพภมูอิากาศ 
และปรมิาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น** สมควรแก่เวลา น าท่าน
เดินทางสู่  โอตารุ น าท่านขึน้กระเช้า Tengyama Ropeway ไป
ดา้นบนของภเูขา Tengu ทีอ่ยูท่างตอนใตข้องใจกลางเมอืง Otaru น่ังกระเชา้ไปทีค่วามสงู 271 เมตร ใชเ้วลา
ประมาณ 4 นาท ีเป็นจุดชมววิทีส่ามารถมองเห็นเมอืงโอตารุ ท่าเรอื อา่วอชิกิารไิด ้และคาบสมทุรShakotan 
ไดอ้ยา่งสวยงาม  

 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
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บา่ย            น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ เมอืงท่าเจรญิรุ่งเรอืงในฐานะที่เป็น
เมืองคา้ขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เมืองท่าเล็กๆที่มี
บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึง่มรีา้นขายของอยูต่ลอดสองขา้งทาง 
ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแต่งของบา้นเรอืนนัน้สว่นใหญ ่
ไดถู้กออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุไดรั้บ
อทิธพิลมาจาก การท าการคา้ระหวา่งประเทศญีปุ่่ นเองและประเทศใน
แถบยุโรปหลายประเทศ น าท่านเทีย่วชม คลองสายวฒันธรรมโอ
ตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนใหค้น้หา ดว้ยความเป็น
เอกลักษณ์แห่งวถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่ังคงความเป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ 
คลองโอตารุสรา้งเพือ่ใหเ้รอืเล็กล าเลยีงสนิคา้จากท่าเรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดังทีอ่ยูต่ามรมิคลอง เมือ่วทิยาการ
เจรญิกา้วหนา้เรอืใหญจ่งึเปลีย่นไปเขา้ทา่ทีใ่หญแ่ละขนสง่เขา้โกดัง ไดง้า่ยขึน้ ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลองเหลา่นี ้
จงึถกูดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์า่งๆ และพพิธิภณัฑ ์น าทา่นเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้
โอตารุ แหล่งท าเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีันดังอยู่
ในโลกของจนิตนาการ แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดังของโอตาร ุและยงัมเีครือ่งแกว้หลากหลาย
ใหท้่านชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนีม้ชี ือ่เสยีงในดา้นการ
ท าเครือ่งแกว้ต่างๆ จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ล่อง
ดนตร ีใหท้่านไดท้่องไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีละบท
กว ีที่แสนอ่อนหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตร ี
(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะท า

ใหท้า่นผอ่นคลายอยา่งดเียีย่ม ทา่นจะไดช้มกลอ่งดนตรมีากมายหลายหลายแบบ
น่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึท่านยังสามารถเลือกท ากล่อง
ดนตรแีบบทีท่่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลอืกกล่องใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและ
เพลงมาประกอบกนั มบีรกิารน าเพลงกลอ่งดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากลมา
อดัเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภณัฑ ์ใหท้า่นไดส้มัผัสและชืน่ชม
กล่องดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้่านไดท้ ากล่องดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่่านชืน่ชอบ
ดว้ยตัวท่านเอง จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูซ่ปัโปโร น าเดนิท่านสู ่โรงงานช็อคโก
แลตอชิยิะ แหล่งผลติช็อคโกแลตที่มชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตัวอาคารของโรงงาน
ถูกสรา้งขึน้ในสไตล์ยุโรป แวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ช็อคโกแลตที่ข ึน้ชือ่
ทีส่ดุของทีน่ีค่อื  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากตามอธัยาศัย จากนัน้น าทา่นสู ่
ยา่นทานุกโิกจ ิแหล่งชอ้ปป้ิงสตรทีชือ่ดังของฮอกไกโด ภายในแบง่เป็นตรอก 
7 ตรอก มีส ินคา้ใหไ้ดเ้ลือกมากมายหลากหลายชนิด ทั ้งเสื้อผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์รา้นขายของทีร่ะลกึ รวมไปถงึรา้นอาหารและรา้นขนม
มากมาย รวมแลว้กว่า 200 รา้นคา้รา้นดังๆ ถุกใจนักชอ้ปชาวไทย เช่น 
Matsumoto Kiyoshi (ขายยา วติามิน ครีมบ ารุง เครื่องส าอาง), Don Quijote : ดองกโิฮเตะ (รา้น Super 

store ขนาดใหญ่ ทรีวบรวมสนิคา้นานาชนิดในราคาถูกและเปิด 24ชม.),รา้น Brand Name มอืสอง,หา้ง Parco 
ทา่นทีต่ามหากระเป๋า Bao Bao by Issey Miyake ,หา้งPivot ท่านทีม่องหากระเป๋า COACH , เสือ้ UNIQLO หรอืแบ
รนดฮ์ติราคาสดุคุม้อยา่ง GU เป็นตน้  

ค า่  รบัประทานอาหาค า่ทีภ่ตัตาคาร (8) 
  พเิศษ บฟุเฟ่ตป์3ูชนดิ พรอ้ม BBQ  เครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์แบบไมอ่ ัน้ 
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ที่ พ ั ก : Tmark City Hotel Sapporo  / Daiwa Roynet Sapporo-Susukinoห รื อ ร ะ ด ับ

ใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีห่า้       คโิรโระสกรีสีอรท์ – ตลาดปลาโจไก – ซปัโปโร – ตกึแดงท าเนยีบรฐับาลเกา่ – หอนาฬกิา -   
                  สวนโอโดร ิ- ชอ้ปป้ิงซูซูกโินะ       เชา้ 

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที9่)   
                    น าท่านเดนิทางไปสัมผัสกับ ลานสกรีสีอรท์ KIRORO SKI RESORT 

ตัง้อยูท่่ามกลางขนุเขาทีป่กคลุมดว้ยหมิะแสนนุ่ม เชญิท่านสนุกสนานกบัก ิ
จกรรมกลางแจง้ ณ ลานสกเีพลดิเพลนิกับกจิกรรมสกทีีห่ลากหลาย ไมว่่า
จะเป็น สก,ี สโนวบ์อรด์,กระดานเลือ่นหมิะ ฯลฯ (ไมร่วมค่าอปุกรณ์การเล่น
ในค่าทัวร ์ค่ากระเชา้กอนโดล่า) หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงที่โซนพลาซ่า  คโิร
โระ รสีอรท์ ถูกเลอืกเป็นโลเคชัน่หลักหนัง “แฟนเดย ์แฟนกันแค่วันเดยีว” 
เรือ่งแรกของคา่ยจดีเีอช เปิดมมุสวยทั่วสกรีสีอรท์ใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท า ใน 
location ตา่งๆ เชน่  ระฆงัแหง่ความรกั (Love Bell)  ตัง้อยูบ่นยอดเขาอะซาร ิ(Asari Peak) ของ “คโิรโระ รี
สอรท์” ระฆงันีม้ตี านานของความรักอนัศกัดิส์ทิธิ ์นักทอ่งเทีย่วมกัจะมาเคาะระฆงั แลว้อธษิฐานขอพรใหค้วามรัก
สมหวังตลอดไป การเดนิทางขึน้ไปยงั ระฆงัแหง่ความรกั ตอ้งน่ังกระเชา้
กอนโดลา่ขึน้สูย่อดเขา  โดยระหวา่งทางจะเห็นตน้ไมแ้ละหบุเขากวา้งใหญ ่
และเมือ่ขึน้ไปถงึก็จะพบความสวยงามปรากฏตรงหนา้ พรอ้ม ระฆงัแห่ง
ความรกั ตัง้ตระหง่านอยู่  นอกจากจะเป็นจุดใหคู้่รักมาตรีะฆังขอพรเรือ่ง
ความรักแลว้ ยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งด ว้ย ลาน
สก ี ส าหรับนักสกมีอือาชพีและสมัครเล่น เพลดิเพลนิกับการเลน่สกแีละส
โนวบ์อรด์  สมาชกิตัวนอ้ยก็สามารถเล่นสนุกได ้เพราะม ีAnnie Kids Ski 
Academy โรงเรยีนสอนสกสี าหรับเด็ก  นอกจากนี้ ยังมกีจิกรรมแสนสนุก
ในลานหมิะขนาดใหญ่  Snow Park  และสดุทา้ย คโิรโระ รสีอรท์ มารเ์ก็ต  แหล่งรวมขนมอรอ่ยเเละสนิคา้ที่
ข ึน้ชือ่ของฮอกไกโดไวค้รบ ซึง่นักท่องเทีย่วสามารถชอ้ปป้ิงกลับไปเป็นของฝากไดใ้นแห่งเดยีว ทีน่ี่ น าท่าน
เดนิทางไปตลาดขายส่ง มบีรกิารรถและไกด์ไปตลาดปลาโจไก ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในซัปโปโร 
ตลาดโจไก อจิบิะ เป็นตลาดทีค่กึคักและมากมายไปดว้ยของฝาก ของดขีองซปัโปโรและผลติภณัฑจ์ากทั่วฮอก
ไกโด ท่านสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น ราคาไมแ่พง ทีส่ั่งตรงมาจากทีต่่างๆของออกไกโด 
และทา่นสามารถซือ้อาหารทะเล และของฝากตา่งๆไดท้ีน่ี ่โดยทางรา้นจะท าแพ็คเก็จอยา่งดไีปสง่ทีโ่รงแรมของ
เชา้วันเดนิทางกลับ 

  (อสิระอาหารเทีย่งทีต่ลาดปลา ทา่นสามารถเลอืกชมิ เมนูหลากหลายกบัอาหารสดสด น่าทาน ตามอธัยาศัย)  
 
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย             น าท่านเขา้สูซ่ปัโปโร น าท่านไปชม ตกึท าเนยีบ

รฐับาลเก่า  หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ใน
ภาษาญี่ปุ่ นแปลว่า อิฐสีแดง เริม่ก่อสรา้งเมื่อปี 
พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิา 
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โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจ านวนมากกว่า 
2.5 ลา้นกอ้น ตกึแดงหลังนี้ใชเ้ป็นที่ท าการรัฐบาลฮอกไกโดตัง้แต่ปี พ.ศ.2429 ซึง่ผูว้่าราชการคนแรกที่ได ้
ท างานในตกึนี้คอื มจิโิตช ิอวิามรูะ (Michitoshi Iwamura) แลว้ใชง้านต่อเนื่องยาวนานถงึ 80 ปี กอ่นทีจ่ะยา้ย
ไปทีท่ าการหลังใหมเ่ป็นอาคารทันสมัยสงู 10 ชัน้ซ ึง่ตัง้อยูด่า้นหลังตกึ  สวนโอโดร ิเป็นสวนทีไ่ดถู้กปรับปรุง
เปลีย่นแปลงกลายเป็นเทศกาลทีย่ ิง่ใหญ่ สามารถดูดนักท่องเทีย่วท ารายไดใ้หแ้กฮ่อกไกโดมากมาย มหีมิะที่
งดงามและการแกะสลักน ้าแข็งทีส่ามารถดงึดูดนักท่องเทีย่วจากญีปุ่่ นและทั่วโลกไดม้ากกว่า 2 ลา้นคน และ
ใกลก้นัน าทา่นไปชม หอนาฬกิาซปัโปโระ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วซึง่เป็นอาคารทีส่รา้งขึน้จากไม ้ตัง้อยูใ่น
เขตจูโอ เมอืงซปัโปะโระ เมอืงใหญ่ทีส่ดุของจังหวัดฮกไกโด ทางตอน เหนือของประเทศญีปุ่่ น ออกแบบดว้ย
ศิลปะแบบอเมรกิันเป็นที่รูจั้กในฐานะสัญลักษณ์ของเมือง และเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ทั ้งในและ
ตา่งประเทศแทบทกุคน ซึง่นาฬกิาบนหอยงัคงเดนิอยา่งเทีย่งตรง และมเีสยีงระฆงัในทกุชัว่โมง  จากนัน้น าทา่น
ไปชอ้ปป้ิง  ยา่นซูซูกโินะ ตัง้อยูใ่นบรเิวณรอบๆ สถานรีถไฟใตด้นิซซูกูโินะ เมอืงซปัโปโร โดยอยูถ่ัดลง มาทาง
ใตข้องสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถือเป็ นย่านที่คกึคักและมี ชวีติชวีาที่สุดของซัปโปโร 
โดยเฉพาะในยามค ่าคนืทีม่กีารเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีัน ต่างๆ บนตกึทีต่ัง้อยู่ในยา่นแห่งนี้ นอกจากนัน้
ยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรตี่างๆ ทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ 
สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไม่แปลกทีนั่กท่องเที่ยวจะนยิมมา ณ สถานที ่
แหง่น ี(อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศัย) 

 ทีพ่กั: Tmark City Hotel Sapporo  / Daiwa Roynet Sapporo-Susukinoหรอืระดบัใกลเ้คยีง

กนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
วนัทีห่ก       สนามบนิชโิตะเสะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ    เชา้                                                                                     

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (10)  
     ☞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 รับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเท่านัน้ 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 

- ทางบรษัิทจะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางนอ้ยกว่า30ท่านและท่านยังประสงคจ์ะเดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
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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  
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 
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 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. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ 

โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่ได ้โดย

อาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯ

ไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการ
พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อัน

เนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็น
แบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่ว
และ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผู ้

เดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางถงึวนัที4่ของการเดนิทาง รวมจ านวน3ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.

ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ 
การท่องเทีย่ว เท่านัน้  ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทาง

บรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้

จ า ก บ ริ ษั ท  ป ร ะ กั น ทั่ ว ไ ป  แ ล ะ ค ว ร ศึ ก ษ า เ งื่ อ น ไ ข ค ว า ม คุ ้ ม ค ร อ ง ใ ห ้ ล ะ เ อี ย ด ) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อัน

เนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

 

 
 


