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HB85 : Hokkaido  Winter คุม้เวอร ์ ซปัโปโร ฮาโกดาเตะ โอตาร ุ6วนั4คนื 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Hokkaido  Winter คุม้เวอร ์ฮาโกดาเตะ โนโบรเิบทส ึคโิรโระสกรีสีอรท์ 6วนั 4คนื 
โนโบรเิบทสึ จโิกกุดาน ิฮาโกดาเตะ โกดงัฮิฐแดง น ัง่กระเชา้สู่จุดชมววิ เมา้ทฮ์าโกดาเตะ ยา่นโมโตมาจ ิตลาดเชา้ฮา

โกดาเตะ อุทยานแหง่ชาตโิอนุมะ  โชวะชนิซงัปารค์ ฟารม์หมสีีน า้ตาล คลองโอตารุ โรงงานช็อคโกแลตอิชยิะ  ศาล

เจา้ฮอกไกโด มติซุยเอ้าเล็ท พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีรา้นเป่าแกว้  ซบัโปโร ตกึรฐับาลเกา่ สวนโอโดร ิหอนาฬกิา  

ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิซูซูกโินะ ลานสก ี KIRORO SKI RESORT ขอพรระฆงัแหง่ความรกั (Love Bell) 
***พกั ฮาโกดาเตะ1คนื  โจซนัเค ออนเซ็น 1คนื   ซปัโปโร 2 คนื *** 

**ฟร ีWifi on bus *แช่ออนเซ็น *บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์3ชนดิ+BBQ เครือ่งดืม่เบยีร ์ไวน ์สาเกไมอ่ ัน้  

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

น า้หนกักระเป๋า 20 KG บรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์พรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 

 (ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหตุ 

30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 39,900   

 

ไม่มรีาคาเด็ก 

(เด็กไม่เกนิขวบ 2 ขวบ 

8,900 34  

5 ธ.ค. – 10 ธ.ค. 39,900 8,900 34  

7 – 12 ธ.ค. 39,900 8,900 34  

12 – 17 ธ.ค. 38,900 8,900 34  
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14 – 19 ธ.ค. 38,900 ราคา 7,000 บาท) 8,900 34  

19 – 24 ธ.ค. 39,900 8,900 34  

21 – 26 ธ.ค. 41,900 8,900 34  

26 – 31 ธ.ค. 49,900 11,900 34  

28 ธ.ค. – 2 ม.ค. 49,900 11,900 34  

 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีห่นึง่       กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภูม ิ  

 
20.00 น.   พรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ ขาออกช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES 

(HB) *เคานเ์ตอร ์E มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวก  
 ** เคาน์เตอร์สายการบนิอาจมกีารเปลี่ยนแปลง เจา้หนา้ที่จะแจง้ในใบนัดหมาย หรือ ณ วันเดินทางสามารถตรวจสอบ

หมายเลขเคานเ์ตอร์เชค็อนิไดท้ี ่ บอร์ดแสดงสถานะเทีย่วบนิผูโ้ดยสารขาออก (Departure Flight Board)** 
23.05 น.  ออกเดนิทางสู่เดนิทางสู่สนามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่นโดยสายการบนิ Asia Atlantic Airlines 

เท ีย่วบนิที ่HB 7904 (มบีรกิารอาหารเชา้พรอ้มเครือ่งดืม่กอ่นเครือ่งลง) 

วนัทีส่อง        สนามบนิชโิตเซะ – โนโบรเิบทสึ – จโิกกุดาน ิ– ฮาโกดาเตะ –ยา่นโมโตมาจ ิ- โกดงัอิฐแดง –  
                     น ัง่กระเชา้สู่จุดชมววิภูเขาฮาโกดาเตะ         กลางวนั,เย็น 

 
07.55 น. เดนิทางถึง สนามบินนวิชโิตเสะ ท่าอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช่ัวโมง

กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน เพื่อความสะดวกเรือ่งการนัดหมายเวลา) 
ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่น
ไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั  รับกระเป๋าเรียบรอ้ยและ
ท าภารกิจส่วนตัว จากนั้นน าท่านขึ้นรถโคช้ปรับอากาศ น าท่ าน
เดนิทางสู่ จโิกกุดาน ิหรอื หุบเขานรก เกดิจากภูเขาไฟซึง่ยังไม่ดับ
จงึก่อใหเ้ก ิดน ้าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืด อันเป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาตทิ ียั่งคงอยู่ช่ัวกัลป์     

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที1่) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงฮาโกดาเตะ 

เมอืงทีอ่ยู่ทางดา้นทศิใตข้องเกาะฮ

อกไกโดทีเ่จริญรุ่งเรอืงที่สุดจนได ้

ชื่อ ว่า เ ป็นป ระตูสู่ ฮ อ ก ไก โด 

นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่ผสมผสาน

กันระหว่างวัฒนธรรมญี่ปุ่นและ

ตะวันตก จากนัน้น าท่านเดนิทาง
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สู่ ยา่นโมโตมาจ ิใหท้่านไดเ้ดนิเลอืกซือ้สนิคา้ ณ Red Brick Warehouse หรอื โกดงัคาเนโมรแิมอ้าคาร

ทีเ่ห็นจะเป็นอาคารใหม่ท ีถู่กสรา้งขึน้มาทดแทนอาคารหลังเก่า ซึง่ถูกไปไหมค้รัง้ใหญ่เผาท าลายไปเมือ่ปี 1907 

แต่ยังคงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบด่ังเดมิ ใหค้วามรูส้กึ คลา้ยสิง่ปลูกสรา้งของ  ยุโรป

ตัง้อยู่เรยีงรายริมอ่าว ปัจจุบันไดดั้ดแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นเสือ้ผา้ ก ิ๊ ฟชอ้ป และ   รา้นอาหาร  อสิระใหท้่านได ้

บันทึกภาพความงาม หรอืเลอืกซื้อสินคา้ของฝากของที่ระลึกและเลอืกชิมขนมที่รา้นดวิตีฟ้รตีามอัธยาศัย 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่จุดชมววิบน ภูเขาฮาโกดาเตะ ท่านจะไดสั้มผัสกับบรรยาการของเมอืงฮาโก

ดาเตะในยามค ่าคนื ท ีม่แีสงไฟเรยีงรายเปล่งแสงระยิบระยับด่ังแสงของเพชรซึง่นับว่าเป็นไฮไลทข์องฮาโกดา

เตะ   เป็นขุดชมววิกลางคนืสวยเป็นอนัดบั 3 ของโลกรองจากฮ่องกงและเมอืงเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี  

ทีบ่นยอดเขา Mt.Hakodate แหง่นี ้สมควรแก่เวลา น าทา่นเดนิทางเขา้สู่ท ีพ่กั 
ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที2่)  

ทีพ่กั: Yonohama Hotel // Hakodate Park Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 

 
วนัทีส่าม      ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – ทะเลสาบโอนุมะ – โชวะชนิซงัปารค์ – ชมหมสีีน า้ตาล – โอตารุ – คลองโอตารุ 
         พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี– รา้นเป่าแกว้ – ออนเซ็น    เชา้,กลางวนั ,เย็น  

 
เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที3่ ) 

 น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดเชา้เมอืงฮาโกดาเตะ ตลาดทีใ่หญ่ตดิหนึง่ใน
สามของฮอกไดโดทีม่ ีรา้นคา้จะเปิดขายสนิคา้นานาชนดิ อาทิ อาหาร
ทะเล, ผัก, ผลไมส้ด รวมถึงเสื้อผา้ และขา้วของเครือ่งใชท้ ีจ่ าเป็นใน
ชวีติประจ าวันของชาวเมืองเรยีงรายไปบนถนนกว่า 360 รา้นซึง่นับเป็น
ตลาดทีม่ ีชือ่เสยีงและมสีนิคา้ใหเ้ลอืกมากมายหลากหลายชนดิแห่งหนึ่ง
ของเกาะฮอกไกโด จากนัน้น าท่านเดนิทางชมทะเลสาบโอนุมะ ท ีม่ฉีาก
หลังเป็นภูเขาไฟโคมะงะตะ ที่สวยงาม ซึง่บรเิวณโดยรอบจะมกี ิจกรรม
มากมายส าหรับนักท่องเท ีย่ว อสิระใหท้่านได ้ 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที4่)  

บา่ย จากนัน้น าท่านเดินทาขึ้นเหนือสู่ บรเิวณ

ทะเลสาบโทยะ สู่โชวะชนิซงัปารค์ ชม 

ภูเขาไฟอุสึ (Mt. Usuzan)  และภูเขา

ไฟโชวะชนิซงั ภูเขาไฟเกดิใหม่ประมาณ

ปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟนอ้งใหม่ท ี่

เกดิจากการส่ันสะเทือนของผวิโลกในปี 
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1946 ซึ่งระเบดิปะทุติดต่อกันนานถงึ 2 ปี จนกลายมาเป็นภูเขาโชวะดังที่เห็นอยู่  ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของ

รัฐบาลในฐานะเป็น “อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ” พรอ้มบันทกึภาพเป็นที่ระลกึ จากนั้นน าท่านชมแหล่ง

อนุรักษ์ หมสีีน า้ตาล พันธุห์มที ีห่าไดย้ากในปัจจุบัน ซึง่จะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคารนิ และหมู่

เกาะคูรนิเท่านัน้ ตืน่ตากับความน่ารักของนอ้งหม ีตัวเล็กทีม่อีายุ ตัง้แต่ 2 ขวบ จนถงึหมตัีวโตอายุ 12 ขวบ และ

ประหลาดใจกับหมแีสนรูท้ ีท่ าท่าทางตลกๆ ใหท้่านชม เช่น ยกมอืไหวข้อ หรอื นอนยกขารอขอแอ๊ปเป้ิล หรือ

กวักมอืเรยีกขอเพื่อแลกกบัการไดก้นิแอปเป้ิลหรอืคุกกี ้อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับความน่ารักของเหล่าหมสีี

น ้าตาล พรอ้มบันทกึภาพความน่ารักตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบโทยะ หรอืโทยะโกะทีอ่ยู่

ใน  อุทยานชโิกะทสโึทยะ เป็นทีน่ยิมของนักท่องเท ีย่วมคีนมาเยี่ยมชมปีละ 4 ลา้นคน น าท่านเดนิทางสู่ เมอืง

โอตารุ เมอืงท่าเจรญิรุ่งเรืองในฐานะทีเ่ป็นเมืองคา้ขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถ ึง 20 เมอืงท่าเล็กๆที่ม ี

บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ ซึง่มรีา้นขายของอยู่ตลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแต่ง

ของบา้นเรอืนนัน้ส่วนใหญ่ ไดถู้กออกแบบเป็นตะวันตกเนือ่งจากในอดตี เมอืงโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจาก การ

ท าการคา้ระหว่างประเทศญี่ปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ น าท่านเที่ยวชม คลองสาย

วฒันธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมเีสน่ห์ชวนใหค้น้หา ดว้ยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวถี ีชวีติ 2 ฝ่ัง

คลองทียั่งคงความเป็นญีปุ่่นแบบดัง้เดมิ คลองโอตารุสรา้งเพื่อใหเ้รอืเล็กล าเลยีงสินคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไว ้

ในโกดังทีอ่ยู่ตามรมิคลอง เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่จงึเปลีย่นไปเขา้ท่าท ีใ่หญ่และขนส่งเขา้โกดัง ได ้

ง่ายขึน้ ตกึเก่าเก็บสนิคา้รมิคลองเหล่านี ้จงึถูกดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต่์างๆ และพิพิธภัณฑ ์น าท่านเทีย่ว

ชม ชมเครือ่งแกว้โอตารุ แหล่งท าเครือ่งแกว้ท ีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ด ชมความสวยงามของแกว้หลากสสัีนดังอยู่ใน

โลกของจนิตนาการ แหล่งเครือ่งแกว้ชือ่ดังของโอตารุ และยังมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้่านชืน่ชม และเลอืก

ซือ้ได ้เมอืงนีม้ชีือ่เสยีงในดา้นการท าเครือ่งแกว้ต่างๆ จากนัน้น าท่านชม พพิิธภณัฑก์ล่องดนตรี ใหท้่านได ้

ท่องไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีละบทกว ีท ี่แสนอ่อนหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตร ี(MUSIC 

BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะท าใหท้่านผ่อนคลายอย่างดเียี่ยม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรี

มากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลอืกท ากล่องดนตรี

แบบที่ท่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและ

เพลงมาประกอบกัน มบีรกิารน าเพลงกล่องดนตรทีัง้เพลงญี่ปุ่นและเพลง

สากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์ส่งไดโ้ดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ใหท้่านได ้

สัมผัสและชืน่ชมกล่องดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้่านไดท้ ากล่องดนตรน่ีารักๆ

ในแบบทีท่่านชืน่ชอบดว้ยตัวท่านเอง สมควรแก่เวลา น าทา่นเดนิทางเขา้สู่

ท ีพ่กั  
ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที5่)  

หลังอาหารใหท้่านไดผ่้อนคลายกับ การแชน่ า้แรธ่รรมชาตแิชอ่อนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมือ่ยลา้และจะ
ท าใหผ้วิพรรณสวยงาม และยังช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

ทีพ่กั: JOZANKAI HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 

วนัทีส่ ี ่         โรงงานช็อคโกแลต – ศาลเจา้ฮอกไกโด – JTC Duty Free - มติซุยเอ้าเล็ท - ชอ้ปป้ิงทานุกโิกจ ิ 
                   เชา้,เทีย่ง (บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ์ 3ชนดิ+BBQ เครือ่งดืม่ไมอ่ ัน้) 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที6่ )  

 จากนั้นน าท่ านเดินทางสู่ซัปโปโร 
ระห ว่า งท างน าท่ าน ไปชม  โร ง
งานช็ อค โกแล ตอิชิยะ  แ หล่ ง
ผลติช็อคโกแลตทีม่ชีือ่เสยีงของญีปุ่่น 
ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขึ้นใน  
สไตล์ยุ โรป แวดลอ้มไปดว้ยสวน
ดอกไม ้ช็อคโกแลต ทีข่ ึน้ชือ่ท ีสุ่ดของ
ทีน่ ีค่อื ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก
ตามอัธยาศัย   จนสมควรแก่เวลาน า
ท่านไปชมศาลเจา้ฮอกไกโด(Hokkaido Shrine) เป็นศาลเจา้ของศาสนาพุทธนกิายชนิโตประจ าเกาะฮอก
ไกโด สรา้งขึ้นในปี 1871 ยุคเริม่พัฒนาเกาะ ไดอ้ัญเชญิเทพมาประทับทัง้หมด  4 องค ์จากศาลเจา้มีพื้นท ี่
เชือ่มต่อกับสวนมารุยามะ สมควรแก่เวลาน าท่านไปชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีรา้นดวิตรฟีร ีJTC SHOP ใหท้่าน
เลอืกซือ้ของฝากราคาถูก อาทเิช่น ขนม เครือ่งส าอาง เครือ่งไฟฟ้า โฟมล้างหนา้จากถา่นหนิภูเขาไฟ ,ครมี 
ยาสระผม น า้มนัมา้ ,ผลิตภณัฑย์า อาหารเสรมิของ ด็อกเตอรโ์นกูจ ิ เป็นตน้ 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที7่)   

 พเิศษ บุฟเฟ่ตปู์3ชนดิ พรอ้ม BBQ  เครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์แบบไมอ่ ัน้ 
 
 
 
 

 

 
บา่ย               น าทา่นไป ชอ้ปป้ิงที ่มติซุยเอาทเ์ล็ท “Mitsui Outlet” เพลดิเพลนิ

กับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายแบรนด์ดังระดับโลก และแบรนดญ์ีปุ่่น อาท ิ
MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, 
DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, 
GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครือ่งประดับ 
และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 
LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟช่ัน HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, 
SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซือ้สนิคา้ส าหรับคุณหนู AIGLE, 

BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และ
สนิคา้อืน่ๆอีกมากมายในราคาลด 30-80% ซึง่ภายในยังมรีา้นอาหาร รา้น
กาแฟ จากนัน้น าท่านสู่ ยา่นทานุกโิกจ ิแหล่งชอ้ปป้ิงสตรทีชือ่ดังของฮอกไก
โด ภายในแบ่งเป็นตรอก 7 ตรอก มสีนิคา้ใหไ้ดเ้ลอืกมากมายหลากหลายชนดิ 
ทัง้เสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์รา้นขายของที่ระลกึ รวมไปถึง
รา้นอาหารและรา้นขนมมากมาย รวมแลว้
กว่า 200 รา้นคา้ (อิสระอาหารเที่ยงตาม
อัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

รา้นดังๆ ถุกใจนักชอ้ปชาวไทย เช่น Matsumoto Kiyoshi (ขายยา วติาม ิน 
ครีมบ ารุง เครื่องส าอาง), Don Quijote : ดองกิโฮเตะ (รา้น Super store ขนาด

ใหญ่ ทีรวบรวมสนิคา้นานาชนดิในราคาถูกและเปิด 24ชม.),รา้น Brand Name มือสอง,หา้ง Parco ท่านที่ตามหา
กระเป๋า Bao Bao by Issey Miyake ,ห้างPivot ท่านที่มองหากระเป๋า COACH , เสือ้ UNIQLO หรอืแบรนด์ฮติราคา
สุดคุม้อย่าง GU เป็นตน้ (อาหารค ่าอิสระตามอธัยาศยั) ถงึเวลานดัหมายน าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั  

ทีพ่กั: APA Hotel Sapporo Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

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

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที8่) 

 น าท่านเดนิทางไปตลาดปลาโจไก ตลาดอาหารทะเลทีใ่หญ่
ทีสุ่ดในซัปโปโร ตลาดโจไก อิ

จบิะ เป็นตลาดที่คึกคักและ
มากมายไปดว้ยของฝาก ของ
ดขีองซัปโปโรและผลติภัณฑ์จากทั่วฮอกไกโด ท่านสามารถรับประทาน
อาหารทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น ราคาไม่แพง ที่ส่ังตรงมาจากทีต่่างๆของ

ออกไกโด และท่านสามารถซือ้อาหารทะเล และของฝากต่างๆไดท้ ีน่ ี ่โดยทางรา้นจะท าแพ็คเก็จอย่างดไีปส่งที่
โรงแรมของเชา้วัน เดินทางกลับ จากนั้นน าท่านเดินทางไปสัมผัสกับ ลานสกีร ีสอร์ท KIRORO SKI 
RESSORT ตัง้อยู่ท่ามกลางขุนเขาทีป่กคลุมดว้ยหิมะแสนนุ่ม เชญิท่านสนุกสนานกบักจิกรรมกลางแจง้ ณ ลาน
สกเีพลดิเพลนิกับกจิกรรมสกที ีห่ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สก ,ี สโนวบ์อรด์,กระดานเลือ่นหมิะ ฯลฯ (ค่าทัวรไ์ม่รวม
ค่าอุปกรณ์การเล่นสก>ีขอ้มูลราคาเชา่อุปกรณ์สกhีttps://goo.gl/JRWMsl ไม่รวมค่ากระเชา้กอนโดล่าราคา
ท่านละ2,000 เยน ) หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงทีโ่ซนพลาซ่า  คโิรโระ รสีอรท์ ถูกเลอืกเป็นโลเคช่ันหลักหนัง “แฟน
เดย์ แฟนกันแค่วันเดียว” เรือ่งแรกของค่ายจดีเีอช เปิดมุมสวยทั่วสกีรสีอรท์ใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท า ใน location 
ต่างๆ เช่น  ระฆงัแหง่ความรกั (Love Bell)  ตัง้อยู่บนยอดเขาอะซาร ิ(Asari Peak) ของ “คโิรโระ รสีอรท์” 
ระฆังนีม้ตี านานของความรักอันศักดิส์ทิธิ ์นักท่องเท ีย่วมักจะมาเคาะระฆัง แลว้อธษิฐานขอพรใหค้วามรักสมหวัง
ตลอดไป การเดนิทางขึน้ไปยัง ระฆงัแหง่ความรกั ตอ้งน่ังกระเชา้กอนโดล่าขึน้สู่ยอดเขา  โดยระหว่างทางจะ
เห็นตน้ไมแ้ละหุบเขากวา้งใหญ่ และเมือ่ขึน้ไปถงึก็จะพบความสวยงามปรากฏตรงหนา้ พรอ้ม ระฆงัแหง่ความ
รกั ตัง้ตระหง่านอยู่  นอกจากจะเป็นจุดใหคู่้รักมาตีระฆังขอพรเรือ่งความรักแลว้ ยังเป็นจุดถ่ายรูปทีส่วยงามมาก
ที่สุดแห่งหนึ่งดว้ย ลานสกี  ส าหรับนักสกีม ืออาชีพและสมัครเล่น เพลิดเพลินกับการเล่นสกีและสโนว์
บอรด์  สมาชิกตัวนอ้ยก็สามารถเล่นสนุกได ้เพราะมี Annie Kids Ski Academy โรงเรยีนสอนสกีส าหรับ
เด็ก  นอกจากนี ้ยังมีกจิกรรมแสนสนุกในลานหมิะขนาดใหญ่  Snow Park  และสุดทา้ย คิโรโระ รสีอรท์ มาร์
เก็ต  แหล่งรวมขนมอร่อยเเละสนิคา้ท ี่ขึน้ชือ่ของฮอกไกโดไวค้รบ ซึง่นักท่องเท ี่ยวสามารถชอ้ปป้ิงกลับไปเป็น
ของฝากไดใ้นแห่งเดยีวทีน่ ี ่

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที9่) 

บา่ย             น าท่านไปชม ตึกท าเนยีบรฐับาลเกา่ หรอื อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อฐิสแีดง เริ่ม
ก่อสรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตลน์โีอบาร็อคอเมรกิา โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนยีบรัฐบาล
แห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใชอ้ฐิไปจ านวนมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้น ตกึแดงหลังนีใ้ชเ้ป็นทีท่ าการ
รัฐบาลฮอกไกโดตั้งแ ต่ปี พ .ศ.2429 ซึ่งผูว่้า
ราชการคนแรกทีไ่ดท้ างานในตกึนี้คอื มิจโิตช ิอ ิ
วามู ระ  (Michitoshi Iwamura) แ ล ้วใ ช ้งา น
ต่อเนือ่งยาวนานถึง 80 ปี ก่อนทีจ่ะยา้ยไปทีท่ า
การหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้นซึ่ง
ตัง้อยู่ดา้นหลังตกึ สวนโอโดร ิเป็นสวนทีไ่ดถู้ก
ปรับปรุงเปลีย่นแปลงกลายเป็นเทศกาลทีย่ิ่งใหญ่ 
สามารถดูดนักท่องเท ีย่วท ารายไดใ้หแ้ก่ฮอกไก
โดมากมาย มีหิมะที่งดงามและการแกะสลัก
น ้าแข็งทีส่ามารถดงึดูดนักท่องเท ีย่วจากญีปุ่่นและทั่วโลกไดม้ากกว่า 2 ลา้นคน และใกล้กนัน าทา่นไปชม หอ

https://goo.gl/JRWMsl


 
 
 
 
 
 
                

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์     Winter Hokkaido Hakodate-DEC-6D-HB-W21 

นาฬกิาซปัโปโร เป็นสถานทีท่่องเท ีย่วซึง่เป็นอาคารทีส่รา้งขึน้จากไม ้ตัง้อยู่ในเขตจูโอ เมอืงซัปโปะโระ เมอืง
ใหญ่ทีสุ่ดของจังหวัดฮกไกโด ทางตอน เหนอืของประเทศญีปุ่่น ออกแบบดว้ยศลิปะแบบอเมรกิันเป็นทีรู่จั้กใน
ฐานะสัญลักษณ์ของเมอืง และเป็นทีส่นใจของนักท่องเท ีย่ว ทัง้ในและต่างประเทศแทบทุกคน ซึง่นาฬิกาบนหอ
ยังคงเดนิอย่างเท ีย่งตรง และมเีสียงระฆังในทุกช่ัวโมง  จากนัน้น าท่านไปชอ้ปป้ิง  ยา่นซูซูกิโนะ ตัง้อยู่ใน
บริเวณรอบๆ สถานรีถไฟใตด้ินซูซูกโินะ เมอืงซัปโปโร โดยอยู่ถัดลง มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดริ
ประมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็ นย่านทีค่กึคักและม ีชวีติชวีาทีสุ่ดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค ่าคนืท ีม่กีารเปิ 
ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสัน  ต่างๆ บนตึกที่ตั ้งอ ยู่ ใน ย่ านแห่งนี ้
นอกจากนัน้ยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมย์
ยามราตรีต่างๆ ทัง้ไนท์คลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 
4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไม่แปลกที่นักท่องเท ีย่วจะนยิมมา ณ 
สถานที ่แห่งนี - ทานุกโิคจิเป็นแหล่งชอ้ปป้ิ งอาเขตบนถนนคนเดนิที่ม ี
หลังคามุงบังแดดบังฝนและหมิะ ม ีความยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้เรยีง
รายอยู่กว่า 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยู่ระหว่าง
สถาน ีSubway Odori และ Susukin  

  (อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั) ถงึเวลานดัหมายน าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั 

ทีพ่กั: APA Hotel Sapporo Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 

 
วนัทีห่ก        สนามบนิชโิตะเซะ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ        เชา้ 

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่10) 

  ☞กรณหีอ้งอาหารเชา้บางโรงแรมเปิด 7 โมง ขออนุญาตปรับอาหารเชา้เป็นแบบSet 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 โดยมติอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ 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  

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น  
3.การช าระคา่บรกิาร  
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กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท ค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอืช าระ 20 วันก่อนออกเดนิทาง  
**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ)  
**กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืส่งพรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลิกและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวร์ช าระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคืนเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัด
จ 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 ้าหนักสัมภาระสายการบิน Asia Atlantic Airlines ก าหนดสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องท่านละไม่เกนิ2ชิ้นและน ้าหนัก
รวมกันไม่เกนิ 20 กโิลกรัม ทัง้ไปและกลับ สัมภาระถอืขึน้เครือ่ง ท่านละ7กโิลกรัม สายการบนิไม่มบีรกิารซือ้น ้าหนักสมัภาระเพิ่ม 
หากน ้าหนักเกินช าระค่าปรับทีห่นา้เคานเ์ตอร ์*ราคาค่าปรับขึ้นอยู่กับสายการบินแจง้ปรับหนา้เคาน์เตอร ์ค่าประกันวินาศภัย
เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง 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 3,500 เยน ตอ่ทรปิ ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ล้วแตค่วามประทบัใจในการบรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 
จากมาตรการยกเว้นวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผู ้ท ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่
ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* 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 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
          เขา้ข่ายคุณสมบัตทิ ีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แล้ว ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ ีจ่ะเลื่อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเท ีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั ้งสิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั ้งสิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย  อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเท ีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดินทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ  ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเท ีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าท ีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การ
ถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่น หรอื วันเสารอ์าทติย์ รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเท ีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ท ีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเท ีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง รวมจ านวน4ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเท ี่ยวญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ช่ัวโมง อาทเิช่น เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเท ี่ยวตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ท ี่บรษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดนิทางท่องเท ีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเท ีย่ว เท่านัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบริษัทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ  ในระห ว่างการเดินทางได  ้จากบริษัท ประกั นทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความ คุม้ครองให ล้ะเอีย ด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  
18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเท ีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าท ีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การ
ถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ  
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