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HB84  : Hokkaido Go Winter ซปัโปโร โอตาร ุโนโบรเิบทส ึ 5วนั 3คนื 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Hokkaido Go Winter ซปัโปโร โอตารุ คโิรโระรสีอรท์ 5วนั 3คนื 

โนโบรเิบทส ึจโิกคุดาน ิภูเขาไฟโซวะชินซงั น ัง่กระเช้าขึน้ภูเขาอุสุ โอตารุ คลองโอตารุ พพิธิภณัฑก์ลอ่ง

ดนตร ีโรงงานเป่าแกว้  ซปัโปโร โรงงานช็อคโกแลต ท าเนยีบรฐับาลเกา่ หอนาฬกิาซปัโปโร 

สนุกสนานลานขบัSnowmobile ช้อปป้ิงทานุกโิคจ ิ  ตลาดปลาโจไก  มติซุยเอาท์เล็ท 

 สนุกสนานลานสก ีKIRORO SKI RESORT ตามรอยหนงัดงั ขอพรระฆงัแหง่ความรกั (Love Bell)  

***พกัโจซงัเคออนเซ็น 1 คนื   พกัซปัโปโร 2 คนื *** 
*ฟร ีWifi on bus*แชอ่อนเซ็น*บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ3์ชนดิ+BBQและเครือ่งดื่ม เบียร ์ไวน ์ไมอ่ ัน้!!! 

*** ไม่มวีนัฟรเีดย ์มรีถและไกด ์บรกิารพาเทีย่วครบทุกวนั***  
บนิตรงสูช่ิโตเสะสายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES เครือ่งล าใหญ ่B767-200  

น า้หนกักระเป๋า 20 KG บรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์พรอ้มเครือ่งดืม่บน  
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6ปี 

( ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหตุ 

2-6ธ.ค. 36,900  

 

ไม่มรีาคาเด็ก 

(เด็กไม่เกนิขวบ 2 ขวบ 

7,500 34  

4-8ธ.ค. 35,900 7,500 34  

9-13ธ.ค. 36,900 7,500 34  

11-15ธ.ค. 34,900 7,500 34  
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16-20ธ.ค. 35,900 ราคา 7,000 บาท 7,500 34  

18-22ธ.ค. 34,900 7,500 34  

23-27ธ.ค. 35,900 7,500 34  

25-29ธ.ค. 37,900 7,500 34  

30ธ.ค.-3ม.ค. 47,900 14,500 34  
 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่นึง่        กรุงเทพ สนามบนิสุวรรณภูม ิ  

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

 ** เคานเ์ตอร์สายการบนิอาจม ีการเปลีย่นแปลง เจา้หนา้ที่จะแจง้ในใบนัดหมาย หรือ ณ วันเดินทางสามารถตรวจสอบ
หมายเลขเคานเ์ตอร์เชค็อนิไดท้ี ่ บอร์ดแสดงสถานะเทีย่วบนิผูโ้ดยสารขาออก (Departure Flight Board)** 

23.05 น.  ออกเดินทางสู่เดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน Asia Atlantic 

Airlines เท ีย่วบนิที ่HB 7904 (มบีรกิารอาหารเชา้พรอ้มเครือ่งดืม่กอ่นเครือ่งลง) 

วนัทีส่อง      สนามบนิชโิตะเสะ – โนโบรเิบทสึ – จโิกกุดาน ิ– น ัง่กระเชา้สู่เขาอุสุ – ภูเขาไฟโชวะชนิซงั   
                   Kimonobetsu Snowmobile - โจซงัเคออนเซ็น     กลางวนั,เย็น 

 
07.55 น. เดนิทางถงึสนามบนินิวชโิตเสะท่าอากาศยานนานาชาติของฮอกไก

โด (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมงกรุณาปรบันาฬกิาของทา่น 
เพือ่ความสะดวกเรื่องการนดัหมายเวลา) ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้
เมอืงและศุลกากร รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิส่วนตัว ส าคญั!!! 
ประเทศญี่ปุ่นไมอ่นุญา  ตให้น า อาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พืช 
ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั  
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโนโบรเิบทสึ เมอืงตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงแห่ง
หนึง่ของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิ ีง่ดงามไม่ว่าจะ
เป็นตน้ไม ,้ ทะเลสาบ, หนองบึงและแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย 
จากนัน้น าท่านชม จโิกกุดานิ หรอื หุบเขานรก เกดิจากภูเขาไฟซึง่ยังไม่ดับจงึก่อใหเ้ก ิดน ้าพุรอ้นและบ่อ
โคลนเดอืด อันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิ ียั่งคงอยู่ช่ัวกัลป์ 
ซึง่ยังไม่ดับจงึก่อใหเ้กดิน ้าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืด อันเป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาตทิ ียั่งคงอยู่ช่ัวกัลป์  
 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่โชวะชนิซ ังปาร์ค น าท่านน ัง่กระเช้าชมววิสูภู่เขาไฟอุสุ
ซงั (Mt. Usuzan) (ในกรณีท ีอ่ากาศเอือ้อ านวย) ชมภูเขาไฟโชวะชนิซ ัง 
ภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟนอ้งใหม่ท ีเ่ก ิดจากการ

ส่ันสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 
ซึง่ระเบิดติดต่อกันนานถงึ 2 ปี จน
กลายมาเ ป็นภูเขาโชวะ ดังทีเ่ห็นอยู่ 
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ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาตแิห่งพิเศษ พรอ้มบันทกึภาพเป็นทีร่ะลึก 
จากนัน้น าท่านเดนิทางไปลาน Snowmobile Kimobetsu ใหท้่านไดสั้มผัสประสบการณ์พิเศษ เลือกขบั 
Snow Moblie (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าSnowmobile น่ัง 1ท่าน 10,000 เยน น่ัง2ท่าน 15,000 เยน**แจง้ความ
ประสงคห์นา้งานกับไกด*์*) หรอืทา่นสามาถเลือกถ่ายรูปเก็บบรรยากาศลานหิมะขาวโพลนไดอ้ย่าง
สวยงาม จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงออนเซ็น JOZANKAI น าทา่นเขา้ทีพ่กั  

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที2่)  

หลังอาหารใหท้่านไดผ่้อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาต ิแชอ่อนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมือ่ยลา้และจะท า
ใหผ้วิพรรณสวยงาม และยังช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย  
ทีพ่กั: JOZANKAI HOTEL หรอืโรงแรมระดบัเดยีวกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม โอตารุ คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี– รา้นเป่าแกว้ - โรงงานช็อคโกแลตอิชยิะ                                                                                                                                       
  JTC Duty Free - มติชุยเอ้าเล็ท – ทานุกโิกจ ิ 
   เชา้,กลางวนั บุฟเฟ่ตข์าปู 3ชนดิ BBQ พรอ้มเครือ่งดืม่ไมอ่ ัน้ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่) 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ เมอืงท่าเจรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืง
คา้ขายในช่วงปลายศตวรรษที ่19 ถ ึง 20 เมอืงท่าเล็กๆทีม่บีรรยากาศสุด
แสนโรแมนตกิ ซึง่ม ีรา้นขายของอยู่ตลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศ
โดยรอบ รวมถงึการตกแต่งของบา้นเรอืนนัน้ส่วนใหญ่ ไดถู้กออกแบบเป็น
ตะวันตกเนือ่งจากในอดตี เมอืงโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจาก การท าการคา้
ระหว่างประเทศญีปุ่่นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ น าท่าน
เทีย่วชม คลองสายวฒันธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมเีสน่ห์
ชวนใหค้น้หา ดว้ยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถชีีวติ 2 ฝ่ังคลองทียั่งคง
ความเป็นญีปุ่่นแบบดัง้เดมิ คลองโอตารุส รา้งเพื่อใหเ้รอืเล็กล าเลยีงสนิคา้
จากท่าเรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดังที่อยู่ตามรมิคลอง เมื่อวทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรือ
ใหญ่จงึเปลีย่นไปเขา้ท่าท ีใ่หญ่และขนส่งเขา้โกดัง ไดง่้ายขึน้ ตกึเก่าเก็บสนิคา้ริม

คลองเหล่านี ้จงึถูกดัดแปลงเป็น
รา้นอาหารสไตล์ต่างๆ และ
พิพิธภัณฑ ์น าท่านเทีย่วชม ชม
เครื่อ งแก้วโอตารุ แหล่งท า
เครือ่งแกว้ท ี่มชีื่อเสียงทีสุ่ด ชม
ความสวยงามของแกว้หลาก
สี สั น ดั ง อ ยู่ ใ น โ ล ก ข อ ง  

จนิตนาการ แหล่งเครื่องแกว้ชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแก ว้
หลากหลายใหท้่านชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนีม้ชีื่อเสยีงในดา้นการ
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ท าเครือ่งแกว้ต่างๆ จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีใหท้่านไดท้่องไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรี
และบทกว ีท ีแ่สนอ่อนหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตร ี(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและ
งดงามทีจ่ะท าใหท้่านผ่อนคลายอย่างดเียี่ยม ท่านจะไดช้มกล่อ งดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็ม
ไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกท ากล่องดนตรีแบบที่ท่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่าน
สามารถเลอืกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มบีรกิารน าเพลงกล่องดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่นและ
เพลงสากลมาอัดเป็นซดีีโปสการด์ส่งไดโ้ดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ ์ใหท้่านไดสั้มผัสและชื่นชมกล่องดนตรี
น่ารักมากมาย ใหท้่านไดท้ ากล่องดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่่านชืน่ชอบดว้ยตัวท่านเอง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่
ซปัโปโร ระหวางทางน าท่านไปชม โรงงานช็อคโกแลตอิชยิะ แหล่งผลติช็อคโกแลตทีม่ชีือ่เสยีงของญีปุ่่น 
ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขึน้ในสไตลยุ์โรป แวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ช็อคโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ท ีสุ่ดของที่นี่
คอื  ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากตามอัธยาศัย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที4่)  

พเิศษ บุฟเฟ่ตปู์3ชนดิ พรอ้ม BBQ  เครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์แบบไมอ่ ัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย หลังอาหารน าท่านเดินทางไปช้อปป้ิงที่รา้น ดิวตี้ฟร ี JTC พบกับสินคา้

มากมายราคาพิเศษ อาทเิช่น ขนม เครือ่งส าอาง เครือ่งไฟฟ้า โฟมล้างหน้า
จากถ่านหนิภูเขาไฟ ,ครมี ยาสระผม น ้ามันมา้ ,ผลิตภณัฑ์ยา อาหาร
เสรมิของ ด็อกเตอร์โนกูจ ิ เป็นตน้ จนสมควรแก่เวลา น าท่านไปชอ้ปป้ิง  

มิตซุยเอาท์เล็ท “Mitsui Outlet” 
เพลิด เพ ลินกับการชอ้ปป้ิงสินค ้า
มากมายแบรนด์ดังระดับโลก และแบ
รนด์ญี่ปุ่น อาทิ MK MICHEL KLEIN, 
MORGAN,ELLE,CYNTHIA ROWLEY, 
DIFFUSIONETESSILEฯล ฯ  เลื อ กซื้ อ
ก ร ะ เ ป๋ า ไ ฮ ไ ซ  BALLY, PRADA, 

GUCCI,DIESEL,TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดูเครือ่งประดับ และนาฬิกา
หรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ 
รองเทา้แฟช่ัน HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS,  HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ส าหรับ
คุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมายในราคาลด 30-80% ซึง่ภายใน
ยังมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สู่ท ี่พกั หลงัจากเช็คอิน อิสระใหท้า่น
ทอ่งเที่ยว ชอ้ปป้ิงได้ตามอ ัธยาศยัทีย่ ่านทานุกโิกจิ แหล่งชอ้ปป้ิงสตรีทชื่อดังของฮอกไกโด ภายใน
แบ่งเป็นตรอก 7 ตรอก มสีนิคา้ใหไ้ดเ้ลอืกมากมายหลากหลายชนดิ ทัง้เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์
รา้นขายของที่ระลกึ รวมไปถึงรา้นอาหารและรา้นขนมมากมาย รวมแลว้กว่า 200 รา้นคา้ (อสิระอาหารเทีย่ง
ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) รา้นดังๆ ถุกใจนักชอ้ปชาวไทย เช่น Matsumoto Kiyoshi 
(ขายยา วติาม ิน ครีมบ ารุง เครื่องส าอาง), Don Quijote : ดองกโิฮเตะ (ร ้าน Super store ขนาดใหญ่ ทีรวบรวม

สนิคา้นานาชนิดในราคาถูกและเปิด 24ชม.),รา้น Brand Name มือสอง,ห้าง Parco ท่านทีต่ามหากระเป๋า Bao 

Bao by Issey Miyake ,หา้งPivot ท่านทีม่องหากระเป๋า COACH , เสือ้ UNIQLO หรอืแบรนดฮ์ติราคาสุดคุม้อย่าง 
GU เป็นตน้ (อาหารค ่าอิสระตามอธัยาศยั) 

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

หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 
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วนัทีส่ี่             ตลาดปลาโจไก – คโิรโระสกรีสีอรท์ – ซปัโปโร – ตกึท าเนยีบรฐับาลเกา่ – หอนาฬกิา –  
                      สวนโอโดร ิ– ชอ้ปป้ิงยา่นซูซูกโินะ ทานุกโิกจ ิ เชา้,เทีย่ง 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที5่) 

 น าท่านเดนิทางไปตลาดปลาโจไก ตลาดอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในซัปโป
โร ตลาดโจไก อิจบิะ เป็นตลาดทีค่กึคักและมากมายไปดว้ยของฝาก ของ
ดขีองซัปโปโรและผลติภัณฑ์จากทั่วฮอกไกโด ท่านสามารถรับประทาน
อาหารทะเลแบบสดๆ ที่รา้น ราคาไม่แพง ทีส่ั่งตรงมาจากทีต่่างๆของออก
ไกโด และท่านสามารถซื้ออาหารทะเล และของฝากต่างๆไดท้ ีน่ ี ่โดยทาง
รา้นจะท าแพ็คเกจอย่างดไีปส่งทีโ่รงแรมของเชา้วันเดนิทางกลับ จากนัน้น า
ท่านเดินทางไปสัมผัสกับ ลานสกรี ีสอร์ท KIRORO SKI RESSORT 
ตัง้อยู่ท่ามกลางขุนเขาที่ปกคลุมดว้ยหมิะแสนนุ่ม เชญิท่านสนุกสนานกบักิ
จกรรมกลางแจง้ ณ ลานสกเีพลดิเพลนิกับกจิกรรมสกที ีห่ลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็น สก,ี สโนวบ์อรด์,กระดานเลือ่นหมิะ ฯลฯ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์การ
เล่นสกี>ขอ้มูลราคาเช่าอุปกรณ์สกีhttps://goo.gl/JRWMsl ไม่รวมค่า
กระเชา้กอนโดล่าราคาท่านละ2,000 เยน )  หรอืจะเลือกชอ้ปป้ิงทีโ่ซน
พลาซ่า  คโิรโระ รสีอรท์ ถูกเลอืกเป็นโลเคช่ันหลักหนัง “แฟนเดย์ แฟนกัน
แค่วันเดียว” เรื่องแรกของค่ายจดีีเอช เปิดมุมสวยทั่วสกีรีสอรท์ใชเ้ป็น
สถานที่ถ่ายท า ใน location ต่างๆ 
เช่น  ระฆ ังแห่งความรกั (Love 
Bell)  ตั ้งอ ยู่บนยอดเขาอะซาร ิ
(Asari Peak) ของ “คโิรโระ รสีอรท์” 
ระฆังนี้ม ีต านานของความ รักอัน
ศักดิส์ทิธิ ์นักท่องเท ีย่วมักจะมาเคาะ
ระฆัง แลว้อธษิฐานขอพรใหค้วามรัก
ใหส้มหวังตลอดไป การเดินทางขึ้น
ไปยัง ระฆงัแหง่ความรกั ตอ้งน่ังกระเชา้กอนโดล่าขึน้สู่ยอดเขา  โดยระหว่างทางจะเห็นตน้ไมแ้ละหุบเขากวา้ง
ใหญ่ และเมื่อขึ้นไปถึงก็จะพบความสวยงามปรากฏตรงหนา้ พรอ้ม  ระฆงัแห่งความรกั ตั ้งตระหง่าน
อยู่  นอกจากจะเป็นจุดใหคู่้รักมาตรีะฆังขอพรเรือ่งความรักแลว้ ยังเป็นจุดถ่ายรูปทีส่วยงามมากทีสุ่ดแห่งหนึ่ง
ดว้ย    ลานสก ี ส าหรับนักสกมีอือาชพีและสมัครเล่น เพลดิเพลนิกับการเล่นสกแีละสโนวบ์อรด์  สมาชกิตัวนอ้ย
ก็สามารถเล่นสนุกได ้เพราะม ีAnnie Kids Ski Academy โรงเรยีนสอนสกสี าหรับเด็ก  นอกจากนี ้ยังมกีจิกรรม
แสนสนุกในลานหมิะขนาดใหญ่  Snow Park  และสุดทา้ย คโิรโระ รสีอรท์ มารเ์ก็ต  แหล่งรวมขนมอร่อยเเละ
สนิคา้ท ีข่ ึน้ชือ่ของฮอกไกโดไวค้รบ ซึง่นักท่องเท ีย่วสามารถชอ้ปป้ิงกลับไปเป็นของฝากไดใ้นแห่งเดยีว ท ีน่ ี ่

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที6่) 

บา่ย น าท่ านเข า้สู่ ซัปโปโรไปชม ตึกท าเนียบรฐับาล เก่า หรือ  อ ะคะเร็ งงะ 
(Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อฐิสแีดง เริม่ก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ.2416 เป็น
อาคารในสไตลน์โีอบาร็อคอเมรกิา โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนยีบรัฐบาลแห่ง
รัฐแมสซาซูเซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจ านวนมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้น ตึก
แดงห  ลังนีใ้ชเ้ป็นทีท่ าการรัฐบาลฮอกไกโดตัง้แต่ปี พ.ศ.2429 ซึง่ผูว่้าราชการคน
แรกที่ไดท้ างานในตึกนี้คือ มจิิโตชิ อ ิวามูระ (Michitoshi Iwamura) แลว้ใชง้าน

https://goo.gl/JRWMsl
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ต่อเนือ่งยาวนานถึง 80 ปี ก่อนทีจ่ะยา้ยไปทีท่ าการหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ชัน้ซึ่งตัง้อยู่ดา้นหลังตึก 
ชม สวนโอโดร ิเป็นสวนทีไ่ดถู้กปรับปรุงเปลีย่นแปลงกลายเป็นเทศกาลทีย่ิ่งใหญ่ สามารถดูดนักท่องเท ีย่วท า
รายไดใ้หแ้ก่ฮอกไกโดมากมาย มหีมิะทีง่ดงามและการแกะสลักน ้าแข็งทีส่ามารถดงึดูดนักท่องเท ีย่วจากญีปุ่่น
และทั่วโลกไดม้ากกว่า 2 ลา้นคน  

                    และใกล้กนัน าทา่นไปชม หอนาฬกิาซปัโปโระ เป็นสถานทีท่่องเท ีย่วซึ่ง
เป็นอาคารทีส่รา้งขึ้นจากไม ้ตัง้อยู่ในเขตจูโอ เมอืงซัปโปะโระ เมอืงใหญ่
ทีสุ่ดของจังหวัดฮกไกโด ทางตอน เหนอืของประเทศญี่ปุ่น ออกแบบดว้ย
ศลิปะแบบอเมรกิันเป็นที่รูจั้กในฐานะสัญลักษณ์ของเมอืง และเป็นที่สนใจ
ของนักท่องเท ี ่ ยว ทัง้ในและต่างประเทศแทบทุกคน ซึง่นาฬิกาบนหอยังคง
เดนิอย่างเท ีย่งตรง และมเีสยีงระฆังในทุกช่ัวโมง  จากนัน้น าท่านไปชอ้ปป้ิง  
ยา่นซูซูกโินะ ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานรีถไฟใตด้นิซูซูกโินะ เมอืงซัปโป
โร โดยอยู่ถัดลง มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึ่ง
ถอืเป็ นย่านที่คกึคักและมี ชีวติชวีาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค ่าคืนที่ม ีการเปิ ดไฟตามป้ายไฟ
โฆษณาสสัีน ต่างๆ บนตกึทีตั่ ้งอยู่ในย่านแห่งนี ้นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถาน
บันเทงิเรงิรมย์ยามราตรต่ีางๆ ทั ้งไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 รา้น ตามตรอก
ซอกซอย จงึไม่แปลกทีนั่กท่องเท ีย่วจะนยิมมา ณ สถานที ่แห่งนี ้หรอืจะเดนิชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิเป็นแหล่งชอ้ป
ป้ิ งอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลังคามุงบังแดดบังฝนและหมิะ ม ีความยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้เรยีงรายอยู่
กว่า 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยู่ระหว่างสถาน ีSubway Odori และ Susukin เพื่อไม่เป็ 
นการรบกวนเวลาของท่าน อสิระอาหารกลางวันและอาหารค ่าตามอัธยาศัย (อาหารเย็นอิสระตามอธัยาศยั)  

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

 หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 
วนัทีห่า้            สนามบนิชโิตะเซะ          เชา้ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่7) 

  ☞กรณหีอ้งอาหารเชา้บางโรงแรมเปิด 7 โมง ขออนุญาตปิรับอาหารเชา้เป็นแบบSet Box* 

    ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ  
09.55 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิAsia Atlantic Airlines (HB)  

เท ีย่วบนิที ่HB 7905 (มบีรกิารอาหารพรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ) 
15.55 น.    เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++      

หมายเหตุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลี่ยนโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลี่ยน 100 เยน เทา่กบั 31 บาท กรณีอตัราแลกเปลี่ยนปรบัสูงขึน้ 
บรษัทัฯขอสงวสิทธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธกิารคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกล่าว 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบก่อนล่วงหนา้ 
- หรอืส่งจอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 15 วนั  
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2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิ ัทฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น  
3.การช าระคา่บรกิาร  
กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท ค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอืช าระ 20 วันก่อนออกเดนิทาง  
**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ)  
**กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมิฉะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออก
และเขา้เมอืงท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืส่งพรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลิกและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคืนเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงิน
มัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้  
- ท ีน่ั่งมบีรกิารเฉพาะชัน้ปกต ิStandard Seat เป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรตามกรุ๊ปทัวร ์ไมส่ามารถระบุได ้
2. ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน   
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง  
5. ค่าน ้าหนักสัมภาระสายการบนิ Asia Atlantic Airlines ก าหนดสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งท่านละไม่เกนิ2ชิน้และน ้าหนัก
รวมกันไม่เก ิน 20 กโิลกรัม ทัง้ไปและกลับ สัมภาระถอืขึน้เครือ่ง ท่านละ7กิโลกรัม สายการบนิไม่ม ีบรกิารซือ้น ้าหนักสมัภาระ
เพิ่ม หากน ้าหนักเกนิช าระค่าปรับที่หนา้เคาน์เตอร ์*ราคาค่าปรับขึน้อยู่กับสายการบนิแจง้ปรับหนา้เคานเ์ตอร ์ค่าประกันวนิาศ
ภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเก ิด
อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์**ไม่รวมประกันสุขภาพ** 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้  
3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ  
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
6. ค่าทปิยกกระเป๋าทุกโรงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 3,000 เยน ตอ่ทรปิ ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ล้วแตค่วามประทบัใจในการบรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ท ีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่นได ้(เช่น เงนิสด บัตร 
          เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ท ีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ท ีขั่ดต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
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 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
          เขา้ข่ายคุณสมบัตทิ ีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แล้ว ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ ีจ่ะเลื่อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเท ีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเท ีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครั้งหนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ  ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท ีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าท ีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่น หรอื วันเสารอ์าทติย์ รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเท ีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ท ีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเท ีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง รวมจ านวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเท ีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ช่ัวโมง อาทเิช่น เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นีข้ ึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเท ีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ท ีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเท ีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเท ีย่ว เท่านัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซื้อประกัน
สุขภาพ  ในระห ว่างการเดินทางได  ้จากบริษัท  ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ ม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่ม ีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  
18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน



 
 
 
 
 

 
 
 

 

  
รหัสโปรแกรมทวัร์         Hokkaido Go Winter-DEC-5D-HB-W21 

รายการท่องเท ีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าท ีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 


