
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hokkaido...หนาวจังเธอ  
ฮอกไกโด ซัปโปโร คโิรโระ โอตารุ โทยะ 5วนั3คนื 

พเิศษ!ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์+ชาบูหมูไม่อั้น! พาเทีย่วทุกวนัไม่มีฟรีเดย์ พกัซัปโปโร 3คนื 
ซัปโปโร ศูนยก์ลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด มีการสร้างระบบถนนแบบส่ีเหล่ียมผืนผา้ครบครันไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียว 
แหล่งชอ้ปป้ิง ร้านกินด่ืม โนโบริเบทสึ เมืองข้ึนช่ือเร่ืองนํ้าพรุ้อน ออนเซนธรรมชาติของญ่ีปุ่น บ่อจิโกคุดานิ บ่อท่ีงดงามมีช่ือเสียง 
โอตารุเมืองท่าเรือเลก็ๆสุดน่ารัก มีเสน่ห์ของความโรแมนติกชวนใหห้ลงใหล โทยะโกะ ชมวิวทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากปาก
ปล่องภูเขาไฟ อยู่ในอุทยานชิโกะทสึโทยะ เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวจาํนวนมาก คิโรโระสกีรีสอร์ท รีสอร์ทคอมเพล็กซ์ท่ีมี
ช่ือเสียงระดบัโลกในเร่ืองของพาวเดอร์สโนวห์รือหิมะเน้ือละเอียดเนียนนุ่ม และมีกิจกรรมมากมายหลากหลาย มีกระเชา้กอนโด
ล่าสู่ยอดเขาอาซาริไดเ้พื่อไปสัน่ระฆงัแห่งความรัก Love Bell 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  
ไม่เสริมเตียง 

พกัเดี่ยว ที่น่ัง หมายเหตุ 

18-22 ธันวาคม 62 24,888  
 
 
 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ2 ปี

9,500 34  

20-24 ธันวาคม 62 24,888 9,500 34  

25-29 ธันวาคม 62 29,888 9,500 34  

27-31 ธันวาคม 62 36,888 9,500 34  

1-5 มกราคม 63 27,888 9,500 34  



 
 

3-7 มกราคม 63 24,888 (Infant) 7,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ราคาเด็กอายุไม่เกนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 
 

9,500 34  

8-12 มกราคม 63 24,888 9,500 34  

10-14 มกราคม 63 24,888 9,500 34  

15-19 มกราคม 63 24,888 9,500 34  

17-21 มกราคม 63 24,888 9,500 34  

22-26 มกราคม 63 24,888 9,500 34  

24-28 มกราคม 63 24,888 9,500 34  

29มกราคม-2กมุภาพนัธ์ 63 24,888 9,500 34  

31มกราคม-4กมุภาพนัธ์ 63 35,888 9,500 34  

5-9 กมุภาพนัธ์ 63 35,888 9,500 34  

7-11 กมุภาพนัธ์ 63 35,888 9,500 34  

12-16 กมุภาพนัธ์ 63 24,888 9,500 34  

14-18 กมุภาพนัธ์ 63 24,888 9,500 34  

19-23 กมุภาพนัธ์ 63 24,888 9,500 34  

21-25 กมุภาพนัธ์ 63 24,888 9,500 34  

26กมุภาพนัธ์-1มีนาคม 63 24,888 9,500 34  

28กมุภาพนัธ์-3มีนาคม 63 24,888 9,500 34  

4-8 มีนาคม 63 24,888 9,500 34  

6-10 มีนาคม 63 24,888 9,500 34  

11-15 มีนาคม 63 24,888 9,500 34  

13-17 มีนาคม 63 24,888 9,500 34  

18-22 มีนาคม 63 23,888 9,500 34  

20-24 มีนาคม 63 23,888 9,500 34  

หมายเหตุ: 
โปรแกรมแต่ละวันอาจมีการสลบัที่เที่ยวได้ ท่านจะได้ท่องเที่ยวครบตามโปรแกรม 
ไฟล์ทบิน 
Departure: DMK-CTS  XW146 04.00-12.15 
Return:       CTS-DMK  XW145 14.55-20.35 
หมายเหตุ: ราคาทวัร์ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง กรณีท่านตอ้งการ (สัง่ซ่ือบนเคร่ืองเท่านั้น) 
 
 



 
 

วนัที ่ รายละเอยีดท่องเที่ยว 

1 พร้อมกนัทีท่่าอากาศยานดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบิน Nok Scoot (XW) 

2 ออกเดินทางสู่ฮอกไกโด DMK – CTS XW146  04.00-12.15 สนามบินนิวชิโตะเสะ - โอตารุ -  คลองโอตารุ – 
พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – เคร่ืองแก้วโอตารุ - โรงงานช็อกโกแลตอชิิยะ - ซัปโปโร - ช้อปป้ิงทานุกโิคจิ     อาหาร 
เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปู+ชาบูหมู) 

3  ร้าน Duty Free – โนโบริเบทสึ - น่ังกระเช้าUsuzan Ropeway – โทยะ – ทะเลสาบโทยะ -  
จุดชมววิไซโล – ซัปโปโร         อาหาร เช้า, เทีย่ง 

4 ลานสโนว์โมบลิ WATTS SNOW WORLD - เนินพระพุทธเจ้า – คโิรโระ สกรีีสอร์ท –  
มิตซุยเอ้าท์เลต – ซัปโปโร  อาหาร เช้า     

5 ซัปโปโร – ทําเนียบรัฐบาลเก่า – ถ่ายรูปหอนาฬิกา - สวนโอโดริ – ตลาดปลาโจไก - สนามบินชิโตะเสะ  
ท่าอากาศยานดอนเมือง CTS – DMK XW145  14.55-20.35 
อาหาร เช้า   

 
วนัทีห่น่ึง    กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง  
 
23.50น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง  ขาออกช้ัน 3เคาน์เตอร์สายการบิน Nok Scoot (XW) เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ

คอยอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารติดแทก็กระเป๋า 
 
วนัทีส่อง    ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนิวชิโตะเสะ – โอตารุ -  คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – 
                 เคร่ืองแก้วโอตารุ - โรงงานช็อกโกแลตอชิิยะ - ซัปโปโร - ช้อปป้ิงทานุกโิคจิ 
               อาหารเย็น  (บุฟเฟ่ต์ขาปู+ชาบูหมู) 
 
04.00น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน Nok Scoot (XW) เที่ยวบินที่ XW146 (ค่า

ทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีบริการจําหน่าย/ส่ังซ้ือบนเคร่ืองเท่าน้ัน ) 
12.15 น. เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ 

ท่าอากาศยานนานาชาติของฮอก
ไกโด  (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 
ช่ัวโมงกรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นํา อาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ 
พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ รับกระเป๋าเรียบร้อยและทาํภารกิจส่วนตวัจากนั้นนาํท่าน
เดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะท่ีเป็นเมืองคา้ขายในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ถึง 20 เมืองท่าเลก็ๆท่ี



 
 

มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซ่ึงมีร้านขายของอยูต่ลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของ
บา้นเรือนนั้นส่วนใหญ่ ไดถู้กออกแบบเป็นตะวนัตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดรั้บอิทธิพลมาจาก การทาํการคา้
ระหว่างประเทศญ่ีปุ่นเองและประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ นาํท่านเท่ียวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลอง
สายวฒันธรรมอนัมีเสน่ห์ชวนใหค้น้หา ดว้ยควา มเป็นเอกลกัษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝ่ังคลองท่ียงัคงความเป็นญ่ีปุ่นแบบ
ดั้งเดิม คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือเลก็ลาํเลียงสินคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดงัท่ีอยูต่ามริมคลอง เม่ือวิทยาการ
เจริญกา้วหนา้เรือใหญ่จึงเปล่ียนไปเขา้ท่าท่ีใหญ่และขนส่งเขา้โกดงั ไดง่้ายข้ึน 
ตึกเก่าเกบ็สินคา้ริมคลองเหล่าน้ี จึงถูกดดัแปลงเป็นร้านอาหารสไตลต่์างๆ และ
พิพิธภณัฑ ์นาํท่านเท่ียวชม ชมเคร่ืองแก้วโอตารุ แหล่งทาํเคร่ืองแกว้ท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุด ชมความสวยงามของแกว้หลากสีสันดงัอยูใ่นโลกของจินตนาการ แหล่ง
เคร่ืองแกว้ช่ือดงัของโอตารุ และยงัมีเคร่ืองแกว้หลากหลายให้ท่านช่ืนชม และ

เลือกซ้ือได ้เมืองน้ีมีช่ือเสียงในดา้นการทาํเคร่ืองแกว้ต่างๆ จากนั้นนาํท่านชม 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี Otaru Music Box Museum ให้ท่านไดท่้องไปใน
ดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวีท่ีแสนอ่อนหวานชวนให้น่าหลงใหล ดว้ย
กล่องดนตรี (MUSIC BOX) อนัมากมายหลากหลายและงดงามท่ีจะทาํใหท่้าน
ผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม ท่านจะได้ชมกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบ
น่ารักๆ เตม็ไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยงัสามารถเลือกทาํกล่องดนตรีแบบท่ีท่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่าน
สามารถเลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกนั มีบริการนาํเพลงกล่องดนตรีทั้งเพลงญ่ีปุ่นและเพลง
สากลมาอดัเป็นซีดีโปสการ์ดส่งไดโ้ดยตรงจากทางพิพิธภณัฑ ์ใหท่้านไดส้ัมผสัและช่ืนชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย 
ให้ท่านไดท้าํกล่องดนตรีน่ารักๆในแบบท่ีท่านช่ืนชอบดว้ยตวัท่านเอง นาํท่านไป โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (ค่าทวัร์
ไม่รวมการเขา้ชมการผลิตดา้นใน อิสระถ่ายรูปและซ้ือของท่ีระลึกดา้นหนา้) แหล่งผลิตช็อคโกแลตท่ีมีช่ือเสียงของ
ญ่ีปุ่น ตวัอาคารของโรงงานถูกสร้างข้ึนในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก
ตามอธัยาศยั จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองซัปโปโร (Sapporo) เมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโด 

 เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที่1) เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู+ชาบูหมู  
 หลัง อาห าร เ ย็น นํ า ท่า น เดิ น

ทางเข้าสู่ทีพ่กัแรม 
  

ท่านสามารถอิสระ ช้อปป้ิงย่าน
ทานุกิโกจิ เป็นย่านท่ีคึกคกัมีชีวิตชีวิตโดยเฉพาะในเวลาคํ่าคืนท่ีบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่าง ๆ เปิดไฟสลบัสี
แข่งขนัประชนัสินคา้กนัรอบๆ บริเวณน้ีมีร้านอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทิงเริงรมยย์ามราตรี ทั้งไนทค์ลบั บาร์ คารา
โอเกะ รวมกนัมากกว่า 4,000 ร้าน ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอย บางร้านก็ซ่อนอยู่ในตึกตอ้งข้ึนลิฟตไ์ป แต่ก็มีพนกังาน
ออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบริการของร้านตนเองอยู่ริมถนนเตม็ไปหมด บริเวณใกลก้นัท่านสามารถเดินไปชอ้ป
ป้ิงยา่นซูซูกิโนะได ้ 



 
 

พกั: The B Sapporo Susukino /Red Planet Sapporo Susukino South หรือระดับใกล้เคียงกนั 
 (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะทาํการแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง)   

 
วนัทีส่าม    ร้าน Duty Free – โนโบริเบทสึ – น่ังกระเช้า Usuzan Ropeway – โทยะ – ทะเลสาบโทยะ –  
                 จุดชมววิไซโล – ซัปโปโร        อาหาร เช้า,กลางวนั 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่ 2) 
 นํา ท่านไป ดิวตี้ฟ รี  ให้ ท่ านเ ลือก ซ้ือของฝากราคาถูก  อาทิ เ ช่น 

เคร่ืองสาํอางค ์เคร่ืองไฟฟ้า ผลติภัณฑ์จากนํ้ามันม้า โฟมล้างหน้าถ่านหิน 
หรือวิตามินบาํรุงร่างกายอยา่ง Natto สารสกดั  จากถัว่ หรือนํ้ ามนัตบัปลา
ฉลามเป็นตน้ จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ (Noboribetsu) 
เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาติท่ีงดงามไม่ว่าจะเป็นตน้ไม,้
ทะเลสาบ,หนองบึ  งและแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย นาํท่านเดินทางสู่ โชวะชินซัง ปาร์ค (Showa Shinzan Park) 
นําท่านน่ังกระเช้าอุสุซัง (Usuzan Ropeway) (ขอสงวนไม่ข้ึนในกรณีท่ีอากาศไม่เอ้ืออาํนวยโดยจะเปล่ียนเขา้ฟาร์มหมี
แทน) ชมทศันียภาพของ ภูเขาไฟอุสึ (Mt. Usuzan) และ ภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan) เป็นภูเขาไฟท่ีเกิดข้ึน
ใหม่มีอายุนอ้ยท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น เกิดข้ึนจากการเกิดแผ่นดินไหวและก่อตวัข้ึนบนพื้นท่ีราบทุ่งขา้วสาลี สูง 290 
เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 สมยัจกัรรพรรดิโชวะ ปัจจุบนัยงัคงมีควนักาํมะถนัลอยอยูเ่หนือปล่องภูเขาไฟ ตั้งอยู่
ใกลก้บัภูเขาไฟอุสุ ปัจจุบนัอยูใ่นความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ ให้ท่านชมและ
บนัทึกภาพเป็นท่ี หรือท่านสามารถอิสระชมแหล่งอนุรักษห์มีสีนํ้าตาลหรือเรียกว่า ฮิกุมะ (ค่าทวัร์ไม่รวมค่าเขา้ชม) 
เป็นพนัธ์ุหมีท่ีหาไดย้ากในปัจจุบนั ซ่ึงจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ใหท่้าน
ต่ืนตากับความน่ารักของน้องหมีและประหลาดใจกับหมีแสนรู้ท่ีทาํ
ท่าทางตลกๆใหท่้านชมหรือท่านสามารถซ้ือของท่ีระลึกของฝากท่ีร้านค่า
บริเวณโชวะซินซงัปาร์คไดต้ามอธัยาศยั 
หมายเหตุ: ช่วงวันท่ี 15ก.พ.-16มี.ค.63 กระเช้า Uzusan Ropeway ปิดซ่อม
บ ารุง ทางบริษัทจะน าท่านเปล่ียนไปขึน้กระเช้า Otaru Tenguyama 
Ropeway แทนน่ังกระเช้าชมเมืองโอตารุแบบ 180 องศาบนภูเขาเทนงุ 
หรือเปล่ียนไปขึน้ชิงช้าสวรรค์ยักษ์ (Noria Ferris Wheel) เป็นอีกหน่ึงจดุ
ที่สามาถชมวิวทีส่วยทีสุ่ดของเมืองซัปโปโร 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่) 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่บริเวณทะเลสาบโทยะ หรือโทยะโกะ ท่ีอยู่ในอุทยานชิ

โกะทสึโทยะ เป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวมีคนมาเยีย่มชมปีละ 4 ลา้นคน 
นาํท่านเดินทางไป จุดชมวิวโซโล Sairo View Point เป็นจุดชมวิว



 
 

ทะเลสาบโทยะจากมุมสูง สามารถมองเห็นทศันียภาพของทะเลสาบโทยะ รวมถึงเกาะนาคาจิมะ เขาอุสุ เขาโชวะชิน
ซงั ย่านโทยะโกะออนเซ็นและปากปล่องภูเขาไฟนิชิยามนอกจากน้ียงัสามารถมองเห็นเขาโยเทยซ่ึ์งไดรั้บการขนาน
นามวา่เป็นภูเขาฟจิูแห่งเอโซะทางทิศตะวนัตก นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัแรมซัปโปโร อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศัย  
ท่านสามารถอิสระ ย่านซูซูกิโนะ ตั้งอยูใ่นบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดิ้นซูซูกิ
โนะ เมืองซปัโปโร โดยอยูถ่ดัลง มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 
500 เมตร ซ่ึงถือเป็ นยา่นท่ีคึกคกัและมี ชีวิตชีวาท่ีสุดของซปัโปโร โดยเฉพาะใน
ยามคํ่าคืนท่ีมีการเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสัน ต่างๆ บนตึกท่ีตั้งอยู่ในย่าน
แห่งน้ี นอกจากนั้นยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง ร้านอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทิง
เริงรมยย์ามราตรีต่างๆ ทั้งไนทค์ลบั บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 
4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกท่ีนกัท่องเท่ียวจะนิยมมา ณ สถานท่ีแห่งนี - ทานุกิโคจิเป็นแหล่งชอ้ปป้ิ 
งอาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลงัคามุงบงัแดดบงัฝนและหิมะ มี ความยาว 7 บลอ็กถนน มีร้านคา้ตั้งเรียงรายอยูก่ว่า 200 
ร้านคา้ตั้งขวางในแนว ตะวนัออก-ตะวนัตก อยูร่ะหวา่งสถานี Subway Odori และ Susukin 

พกั: The B Sapporo Susukino /Red Planet Sapporo Susukino Southหรือระดับใกล้เคียงกนั 
 (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะทาํการแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง)   
 

วนัทีส่ี่        ลานสโนว์โมบิล WATTS SNOW WORLD - เนินพระพทุธเจ้า – คโิรโระ สกรีีสอร์ท – มิตซุยเอ้าท์เลท –  
                 ซัปโปโร อาหาร เช้า,กลางวนั 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่ 4) 

นาํท่านเดินทางไป ลานสโนว์โมบิล 
WATTS SNOW WORLD ให้
ท่านสัมผสัประสบการณ์พิเศษขับส
โนว์โมบิล Snowmoblie ซ่ึงเป็น
หน่ึงกิจกรรมท่ีสนุกสนานและไม่
ควรพลาดเม่ือมาถึงฮอกไกโด ท่านสามารถสนุกสนานไปกบัการขบัรถบนหิมะดว้ยรถสโนวโ์มบิลซ่ึงสามารถเล่นได้
เฉพาะประเทศท่ีมีหิมะตกเท่านั้น การเล่นสโนวโ์มบิลนั้นขบัข่ีไม่ยากเพียงแค่ใชค้นัเร่งและเบรคกส็ามารถบงัคบัตวัรถ
ไดอ้ย่างง่ายดาย สาํหรับวิธีเล่นจะมีครูฝึกของลานขบัสอนวิธีให้ จากนั้นอิสระให้ท่านสนุกสนานตามอธัยาศยั หรือ
ท่านสามารถเลือกถ่ายรูป ชมวิว และสนุกสนานกบัหิมะ หรือกิจกรรมอ่ืนๆท่ีลานไดเ้ช่น เล่นBanana Boat (หมายเหตุ:
ค่าทวัร์ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆและไม่รวมค่าsnowmobile ท่านละประมาณ 10,000 - 15000 เยน ท่านท่ีมีความ
ประสงคเ์ล่นกิจกรรมแจง้กบัไกด์หน้างาน) กรณีหิมะทบัถมไม่เพียงพอ หรือลานขบัยงัไม่เปิดหรือปิด หรือมีปรับ
เสน้ทางท่องเท่ียวทางบริษทัขอปรับเปล่ียนไปลานขบัอ่ืนๆท่ีอยูใ่นเสน้ทางแทน หรือไปเท่ียวโนโบริเบทสึ หุบเขาจิโก
คุดานิแทน ปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม) 



 
 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า 
The Hill of the Buddha (หมายเหตุ:วันที่29ธ.ค.62-4
ม.ค.63เนินพระพุทธเจ้าปิด โปรแกรมปรับเที่ยว 
Sapporo Beer Museumแทน) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
แห่งใหม่ของซัปโปโรอยู่ภายในพื้นท่ีของสุสาน 
Makomanai Takino Cemetery ท่ีเปิดใหเ้ชา้ชมเม่ือปลายปี 2015 มีความโดดเด่นเน่ืองจากเป็นองคพ์ระพุทธรูปขนาด 
13.5 เมตร หนกั 1,500 ตนั ครอบไวด้ว้ยโดมทรงกลมใตดิ้น ลอ้มรอบไปดว้ยทุ่งลาเวนเดอร์นบัแสนตน้ท่ีจะเปล่ียน
พื้นท่ีของเนินเขาใหเ้ป็นสีสันต่างๆไปไม่ซํ้ าก ั  นต  ลอดปีตามช่วงฤดู โดยบริเวณสถานท่ีดงักล่าวไดรั้บการออกแบบ
โดย Tadao Ando สถาปนิกช่ือดงัของญ่ีปุ่น โดยบริเวณทางเขา้จะมี  สระนํ้ า และอุโมงคค์วามยาว 40 เมตร นอกจากน้ี
ยงัมีร้านกาแฟและร้านอาหารเลก็ๆ รวมทั้งรูปป้ันหินจาํลองของโมอายแห่งเกาะอีสเตอร์ และรูปป้ันหินจาํลองของส
โตนเฮนจ์ให้ไดช้มและเก็บภาพสวยงามไดอี้กดว้ย ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้า(ทางสถานท่ีเกบ็ค่าบริจาคเพ่ือใช้ท านุบ ารุง
สถานท่ี 300 เยน (บริจาคด้วยตัวเองหน้าทางเข้า) ไม่รวมค่าจุดชมววิมุมสูง500เยน หรือเทีย่ว ชมพพิธิภัณฑ์เบียร์ที่ซัป
โปโร (Sapporo Beer Museum)  เป็นพิพิธภณัฑเ์บียร์แห่งแรกและแห่งเดียวในญ่ีปุ่น ซ่ึงผลิตภณัฑเ์บียร์ยีห่อ้ซปัโปโรมี
จุดกาํเนิดข้ึนจากท่ีน่ี มีหอ้งแสดงเก่ียวกบัประวติัและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการผลิตเบียร์เร่ืองราวของการทาํเบียร์ ตวัอาคาร
พิพิธภณัฑ์เป็นอาคารสร้างจากอิฐแดง แต่เดิมคือโรงงานผลิตเบียร์ ซ่ึงเปิดดาํเนินการมาตั้ งแต่ปี พ.ศ.2419 เป็น
โรงงานผลิตเบียร์แห่งแรกของญ่ีปุ่น ปัจจุบนักิจการเจริญเติบโตมีโรงงานหลายแห่งทัว่ประเทศ ตึกเก่าหลงัน้ีจึงถูก
ดดัแปลงให้เป็นพิพิธภณัฑเ์บียร์ เม่ือ พ.ศ.2530 เปิดให้ผูส้นใจไดเ้ขา้ชมฟรี ภายในแบ่งออกเป็น 3 ชั้นโดยจะตอ้งข้ึน
ลิฟตข้ึ์นไปชม อสิระอาหารกลางวนัทีค่โิรโระ 

บ่าย นาํท่านเดินทางไปสัมผสักบั ลานสกรีีสอร์ท KIRORO SKI RESORT ตั้งอยูท่่ามกลางขนุเขา
ท่ีปกคลุมดว้ยหิมะแสนนุ่ม ใหท่้านสนุกสนานกบักิจกรรมกลางแจง้ ณ ลานสกี เพลิดเพลินกบั

กิจกรรมสกีท่ีหลากหลาย 
เช่น สกี, สโนวบ์อร์ด,
กระดานเล่ือนหิมะ ฯลฯ 
(หมายเหตุ: ค่าทัว ร์ไม่
รวมค่ากิจกรรมต่างๆ ไม่
รวมค่าอุปกรณ์และไม่รวมค่ากระเชา้กอนโดล่า) หรือท่านจะเลือกชอ้ปป้ิงท่ีโซนพลาซ่าคิโรโระ รีสอร์ทท่ีถูกเลือกเป็น
โลเคชัน่หลกัในภาพยนตเ์ร่ือง แฟนเดย์ แฟนกันแค่วันเดียวเร่ืองแรกของค่ายจีดีเอช ไดเ้ปิดมุมสวยทัว่สกีรีสอร์ทใช้
เป็นสถานท่ีถ่ายทาํใน location ต่างๆ เช่น  ระฆังแห่งความรัก (Love Bell) ตั้งอยูบ่นยอดเขาอะซาริ (Asari Peak) 
ของคิโรโระ รีสอร์ท ระฆงัน้ีมีตาํนานของความรั  กอนัศกัด์ิสิทธ์ิ นกัท่องเท่ียวมกัจะมาสั่นระฆงั แลว้อธิษฐานขอพร
ให้ความรักสมหวงัตลอดไป การเดินทางข้ึนไปยงั ระฆังแห่งความรัก ตอ้งนั่ง
กระเชา้กอนโดล่าข้ึนสู่ยอดเขาโดยระหว่างทางจะเห็นตน้ไมแ้ละวิวหุบเขากวา้ง
ใหญ่ และเม่ือข้ึนไปถึงก็จะพบความสวยงามปรากฏตรงหนา้ พร้อม ระฆังแห่ง



 
 

ความรัก ตั้งตระหง่านอยู ่นอกจากจะเป็นจุดใหคู่้รักมาตีระฆงัขอพรเร่ืองความรักแลว้ ยงัเป็นจุดถ่ายรูปท่ีสวยงามมาก
ท่ีสุดแห่งหน่ึงดว้ย ลานสกี สาํหรับนกัสกีมืออาชีพและสมคัรเล่น สามารถเพลิดเพลินกบัการเล่นสกีและสโนวบ์อร์ด 
สมาชิกตวันอ้ยก็สามารถเล่นสนุกไดเ้พราะมี Annie Kids Ski Academy โรงเรียนสอนสกีสาํหรับเด็ก นอกจากน้ียงัมี
กิจกรรมแสนสนุกในลานหิมะขนาดใหญ่  Snow Parkและสุดทา้ย คิโรโระ รีสอร์ท มาร์เกต็แหล่งรวมขนมอร่อยเเละ
สินคา้ท่ีข้ึนช่ือของฮอกไกโดไวค้รบซ่ึงท่านสามารถชอ้ปป้ิงกลบัไปเป็นของฝากได ้ หมายเหตุ:กิจกรรมเล่นสกีและ
กระเช้ากอนโดล่าขึน้อยู่กับปริมาณการทับถมของหิมะและสภาพอากาศ  
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอ้าท์เลท็ (MITSUI OUTLET) เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายแบรนดด์งั
ระดบัโลก และแบรนดญ่ี์ปุ่น อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 
CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ 
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดู
เคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอยา่ง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, 
TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH 
GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้สาํหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, 
และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมายในราคาลด 30-80% ซ่ึงภายในยงัมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัแรมซัปโปโร อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศัย 
ท่านสามารถอสิระเที่ยวชม งานSapporo White Illumination 2019-2020 
.งานประดบัไฟฤดูหนาวคร้ังยิง่ใหญ่แห่งเมืองซปัโปโร มีการจดัประดบัไฟกว่าส่ีแสนดวงจะจุดส่องสว่างทัว่ทั้งเมือง 
ตลอดหนาว 
Odori Park : 22 พ.ย.- 25 ธ.ค. 2019  
หนา้ JR ซปัโปโร : 22 พ.ย. 2019 - 11 ก.พ. 2020 
ถนน Minami 1-jo : 22 พ.ย. 2019 - 15 มี.ค. 2020 
พกั: The B Sapporo Susukino /Red Planet Sapporo Susukino Southหรือระดับใกล้เคียงกนั 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะทาํการแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง)   
 

วนัทีห้่า      ซัปโปโร – ทําเนียบรัฐบาลเก่า – ถ่ายรูปหอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ตลาดปลาโจไก –  
                 สนามบินชิโตเสะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง          อาหาร เช้า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่ 5) 

 
นํ า ท่ า น
เ ดิ น ท า ง สู่ 
ทํ า เ นี ย บ
รัฐบาลเ ก่ าฮ



 
 

อกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ(Akarenga) ในภาษาญ่ีปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง ก่อสร้างเม่ือปีค.ศ.1888เป็นอาคารในสไตลนี์โอ
บาร็อคอเมริกาโดยถอดแบบมาจากอาคา  รทาํเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างจากอิฐ
จาํนวนกว่า 2.5 ลา้นกอ้น ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยัและนาํท่านถ่ายรูปหอนาฬิกาซัปโปโร เป็น
อาคารประวติัศาสตร์ท่ีสวยงามลอ้มรอบดว้ยอาคารทนัสมยัในเมือง สร้างข้ึ  นในปี 1878 เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีฝึกซอ้ม
ของวิทยาลยัเกษตรกรรมซปัโปโรในอดีต หอนาฬิกาถูกสร้างข้ึนโดย American E. Howard & Co.และตั้งแต่นั้นมา
นาฬิกาเรือนน้ีกไ็ดตี้ดงัต่อเน่ืองทุกชัว่โมงเป็นเวลานานกว่า 100 ปี จากนั้นนาํท่านชมสวนโอโดริ สวนสาธารณะขนาด
ใหญ่ท่ีมีเหล่าพนัธ์ุไมแ้ละแปลงดอกไมแ้ต่งแตม้สีสันตลอดทุก ฤดูกาลเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของชาวเมืองซปัโปโร 
ในฤดูใบไมผ้ลิมีเทศกาลดอกไลแลค็ ฤดูร้อนมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและเบียร์การ์เดน้ ฤดูใบไมร่้วงมีเทศกาล
ออทัม่เฟสซ่ึงรวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดูหนาวมีเทศกาล
หิมะซ่ึงพฒันามาเป็นเทศกาลระดบัโลก จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาโจ
ไกอิจิบะ เป็นตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในซัปโปโร เป็นตลาดท่ีคึกคกัและ
มากมายไปดว้ยของฝากของดีของซปั  โปโรและผลิตภณัฑจ์ากทัว่ฮอกไกโด ท่าน
สามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ท่ีร้าน ราคาไม่แพง ท่ีสั่งตรงมาจากท่ี
ต่างๆของออกไกโดและท่านสามารถซ้ืออาหารทะเลและของฝากต่างๆไดท่ี้น่ี 
(อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศัย ให้ท่านเลอืกชิมอาหารทะเลสดๆ) 
ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะ เพือ่เช็คอนิเตรียมเดินทางกลบั อาหารกลางวนัอิสระ 

14.55 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการ Nok Scoot (XW)  
เทีย่วบินที ่XW145 (ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีบริการจําหน่าย/ส่ังซ้ือบนเคร่ือง) 

20.35 น. เดินทางถงึท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

+++++++++++++++++++++++++ 
 หมายเหตุ :  รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน การจราจร
ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลีย่นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศ
ญีปุ่่น สามารถให้บริการวนัละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิม่เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  อัตราค่าบริการข้างต้นคํานวณ จากอัตรา
แลกเปลีย่น 100 เยน เท่ากบั 30 บาท กรณอีตัราแลกเปลีย่นปรับสูงขึน้ บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอตัราค่าบริการเพิม่ขึน้ 
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้
จัดได้ชําระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศญีปุ่่น) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคนืเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน  
 



 
 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางคร้ังนีจ้ะต้องมีผู้โดยสารจานวน 25 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษทัจะทาํการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 
- หรือส่งจอยน์ทวัร์กบับริษทัท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วนั 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง 
    บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน (ตั๋วภายในประเทศแนะน าให้จองสายการบิน NokAir เพ่ือความสะดวกในการแก้ไขกรณี
ไฟล์ทต่างประเทศมีเปล่ียนแปลง) 
3.การชําระค่าบริการชาํระเงินค่าจองทวัร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทาง 20วนั  
**สาํเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (*จะตอ้งมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือนก่อนหมดอายนุบัจากวนัเดินทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทัมิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายแุละด่านตรวจปฏิเสธการออกและเขา้
เมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจาํ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**  
4.การยกเลกิและคนืค่าทวัร์  
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ชาํระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี 
และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ในรายการ
เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ
ใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 5.อตัราค่าบริการนี ้ รวม 
1.  ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
ท่ีนัง่เป็นไปตามการจดัสรร Random ของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุท่ีนัง่ได ้ยกเวน้การซ้ือท่ีนัง่เพิ่ม 
การซ้ือท่ีนัง่อพัเกรดเพิ่มเป็นการซ้ือบริการเสริม กรณีท่ีนัง่ท่ีตอ้งการอพัเกรดเตม็ หรือโควตา้การอพัเกรดท่ีนัง่ของตัว๋ซีรียท์วัร์เตม็
ท่านไม่สามารถยกเลิกการจองทวัร์ได ้
 ซ้ือที่น่ังเพิม่ สายการบิน Nok Scoot (XW) สามารถUpgrade ท่ีนัง่ พร้อมชาํระค่าท่ีนัง่ไดด้งัน้ี 
- ที่น่ังช้ัน Scoot Plus ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจ้งก่อนเดินทางอย่างช้า14วัน  ท่ีนัง่ ScootPlus 
(แถว 11-14 ) เป็นท่ีนัง่แถวหุม้หนงัเตม็เบาะท่ีให้พื้นท่ีวางขาถึง 38 น้ิว (96.5 ซม.) และความกวา้ง 17-21.7 น้ิว (42.16 – 55.1 ซม.) 
พนกัพิงเอนหลงัขนาด 8 น้ิว (20.3 ซม.) เพิ่มพื้นท่ีพกัเทา้และท่ีเทา้แขนท่ีพบั (ฟรี! อาหารและเคร่ืองด่ืม/สัมภาระเชคอินท่ี 30 กก.) 
 
- ที่น่ังแบบ Super หรือ Stretch Seat แจ้งก่อนเดินทาง7วนั มีค่าใช้จ่ายและเงื่อนไข ดังนี ้

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ั่ง Seat Pitch ราคาต่อท่านต่อเทีย่ว 
โซนเงียบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 น้ิว 2,000 บาท 
โซนเงียบ 22-25 Super มากกวา่ 35 น้ิว 1,500 บาท 



 
 

โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 น้ิว 1,700 บาท 
โซนหนา้ 32-34 Super มากกวา่ 35 น้ิว 1,200 บาท 
โซนหลงั 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 น้ิว 1,700 บาท 
*Stretch Seat 
-ไม่อนุญาตใหเ้ดก็ ทารก ผูสู้งอายเุกิน 65 ปีและผูพ้ิการนัง่ 
-โซนเงียบไม่อนุญาตใหเ้ดก็นัง่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า กรณีหอ้งพกัคู่/พกัสามท่านเตม็อาจมีปรับเปล่ียน
พกัหอ้ง Single 1ท่านต่อหอ้งในโรงแรมระดบัเดียวกนัได ้
3. ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4. เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เคร่ืองท่ีสายการบิน NokScoot กาํหนดท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรัม สัมภาระถือขึน้เคร่ือง
ไม่เกนิ7กก. และค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเกบ็  
(ค่าทวัร์ไม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพยสิ์นส่วนตวั กรณีเกิดความเสีย 
บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 
 ซ้ือนํ้าหนกัสมัภาระเพิ่มสายการบิน Nok Scoot (XW) (แจง้อยา่งชา้ก่อนเดินทาง 10 วนั) มีค่าใชจ่้ายดงัน้ี (ราคาต่อเทีย่ว) 
+5 กก.400 บาท/+10กก.700 บาท/+15กก. 1,000 บาท/+20กก.1,300 บาท/+30กก.2,350 บาท 
หมายเหตุ: สายการบินไม่จาํกดัจาํนวนช้ินในการโหลด แต่กฎหมายการบินทัว่โลกให1้ใบ นํ้าหนกัสูงสุดได ้32กก./ช้ิน 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุ
วงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกนัสุขภาพเพิม่ได้ 
6.อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 



 
 

2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเคร่ืองด่ืมค่าซกัรีด ค่าโทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็)  
4. ค่าภาษีนํ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
5. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม  
6. ค่าทปิไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 5,000 เยนต่อทริปหรือเงินไทย 1,500 บาท สําหรับกรุ๊ปทีมี่หัวหน้าทวัร์แล้วแต่นํา้ใจจากท่าน 
รายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารท่ีจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตให้เขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพาํนักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วตัถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ จะต้องยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพือ่ยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เข้าประเทศญีปุ่่น* ดังต่อไปนี ้
1.ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 
2.ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็น
ตน้) 
3.ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 
4.กาํหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น (สําหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
 1.หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทาํในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกัระยะสั้น 
 3.ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 
 4.เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ และไม่ 
    เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพือ่ความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเลือ่นการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณทีีมี่ผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่านา้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ  
5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  
6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  



 
 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากได้สํารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีห้องพกัสาํหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้
โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท่ี้พกั ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 
10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั้น  
11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่
ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดั
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คือ 1หอ้งพกัคู่ และ 1หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจทาํให้เวลาในการ
ท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 
14. บริการนํ้าด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนัในวนัทาํทวัร์เตม็วนั ตามโปรแกรมการเดินทางรวมจาํนวน 2 ขวด 
15. การบริการของรถบสันาํเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ10-11 ชัว่โมง อาทิเช่น เร่ิมงานเวลา 
8.00น.ถึงเวลา 19.00 น.ในวนันั้น มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
สภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการ
เดินทาง 
16. การประกันภัย ท่ีบริษทัฯไดท้าํไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียว ตาม
พ.ร.บ การท่องเท่ียว เท่านั้น  ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษทัฯได ้และ
ทางบริษทัฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัร์ (ท่านสามารถซ้ือประกนัสุขภาพ ในระหว่างการ
เ ดิ น ท า ง ไ ด้  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 ง่ื อ น ไ ข ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง ใ ห้ ล ะ เ อี ย ด ) 
17. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั้น  
18. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่
ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  


