
 

    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทยีบเท่า 3 ดาว B L D 

1 ท่าอากาศยานดอนเมอืง    - 

2 
สนามบินนิวชิโตะเสะ – อาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ – สวน
สัตว์อาซาฮิยามะ หรือ Ice Pavillion - ห้าง Aeon Mall 

   Y’s Hotel  Asahikawa Ekimae  

3 
ลานสโนว์โมบิล Shikisai-no-oKa - โอตารุ - คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑ์กล่อง
ดนตรี – เคร่ืองแก้วโอตารุ – โรงงานช็อกโกแลตอชิิยะ - ร้าน Duty Free – 
ท าเนียบรัฐบาลเก่า – ช้อปป้ิงทานุกโิคจ ิ

   

Toyoko Inn Sapporo/  
APA & Resort Hotel Sapporo/  

Hotel Raffinato Sapporo  

4 
คโิรโระสกรีีสอร์ท - ตลาดปลาโจไก - เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า - หอนาฬิกา
ซัปโปโร – สวนโอโดริ - มติซุยเอาท์เลท็ 

   

Toyoko Inn Sapporo /APA & 
Resort Hotel Sapporo/Hotel 

Raffinato Sapporo  

5 ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมอืง    - 

เดนิทาง : ธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 

WONDERFUL JAPAN 
HOKKAIDO WINTER 5D3N 

ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ 
ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

27,900.- 



 

    

วนัแรก      ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

23.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เจา้หนา้ท่ี
ของบริษทัฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ติกแทก็กระเป๋า 

วนัที่สอง   สนามบินนิวชิโตะเสะ – อาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ – สวนสัตว์อาซาฮิยามะ หรือ Ice Pavillion 

- ห้าง Aeon Mall 

02.10 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญ่ีปุ่นโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ620 

(ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีบริการจ าหน่าย) 

10.40 น.   เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ท่าอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด  (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมงกรุณา
ปรับนาฬิกาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
ส ำคัญ!!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญำตให้น ำ อำหำรสด จ ำพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ หำกฝ่ำฝืนจะมี
โทษจับและปรับ รับกระเป๋าเรียบร้อยและท าภารกิจส่วนตวั  

น าท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยามะ Asahiyama Zoo (หมำยเหตุ: วันท่ี30ธ.ค.62-1ม.ค.63 สวนสัตว์ปิด 
โปรแกรมปรับไปเท่ียว Ice Pavillion แทน) ซ่ึงไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในญ่ีปุ่น ซ่ึงในแต่ละปีจะมีผูเ้ขา้ชม
ความน่ารักของสัตวต่์างๆ ท่ีไม่ไดถู้กกกัขงัในกรงแบบท่ีท่านเคยเห็นในสวนสัตวท์ัว่ๆ ไปถึงกว่าปีละ 3 ลา้น
คนจากทัว่โลก โดยสวนสัตวแ์ห่งน้ีไดมี้แนวความคิดท่ีว่า สัตวต่์างๆ ควรท่ีจะอาศยัอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีดี  
และเป็นไปตามธรรมชาติของสัตวน์ั้นๆ จึงท าใหทุ้กท่านไดส้ัมผสัถึงชีวิตความเป็นอยูท่ี่แทจ้ริงของสัตวแ์ต่ละ
ประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพนัธ์ุต่างๆ แพนดา้แดง ไฮไลท์ส าคัญ! ของที่นี่คือการชม

การเดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินที่ให้ท่านได้ชมอย่างใกล้ชิด  (พำเหรดแพนกวิน้11.00/14.30 ช่วงเวลำ
อำจมีเปล่ียนแปลงได้ขึน้อยู่ กับทำงสวนสัตว์ และในช่วงฤดูหนำวสวนสัตว์จะปิดเวลำ15.00น.)  หรือเท่ียว
พิพิธภัณฑ์หิมะและน ้าแข็งคะมิคะวะ (Kamikawa Ice Pavilion)เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีให้นักท่องเท่ียวไดส้ัมผสั
ประสบการณ์ความหนาวเยน็แห่งแรกและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก อุณหภูมิดา้นในตั้งไว ้-20 องศาเซลเซียส
ตลอดปี ภายในมีเสาน ้าแขง็และก าแพงน ้าแข็งขนาด 600 ตารางเมตร ท่ีใชเ้วลาสร้างดว้ยวิธีทางธรรมชาติถึง 25 
ปี ทางเดินอุโมงคน์ ้าแขง็ท่ีประดบัประดาดว้ยไฟสวยงาม บาร์น ้าแขง็ และถ ้าจ าลองหินงอกหินยอ้ย    

อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า (Asahikawa) เมืองใหญ่อนัดบัสองในเกาะฮอกไกโด รองจากซัปโปโร 

ตั้งอยู่ทางตะวนัออกของซัปโปโร น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า (Asahikawa Ramen Village) 
ถือก าเนิดข้ึนในปี 1996 โดยการรวบรวมร้านราเมนช่ือดงัของเมืองอาซาฮิคาวา่มาอยูร่วมกนัเป็นอาคารหลงัคา
เดียว มีร้านราเมง 8 ร้าน เปรียบเสมือนหมู่บา้นราเมนท่ีรวบรวมร้านดงัๆไวใ้นท่ีเดียว และยงัมีห้องเล็กๆท่ีจดั
แสดงประวติัความเป็นมาของหมู่บา้นแห่งน้ีดว้ย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ หมู่บ้านราเมน---เมนูราเมน 



 

    

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ห้างAeon Mall อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าสู่ที่พกัอาซาฮิคาวะ 

 ที่พกั Y’s Hotel  Asahikawa Ekimae หรือเทียบเท่า 

 (ช่ือโรงแรมท่ีท่ำนพักทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย 5-7 วันก่อนวันเดินทำง) 

วนัที่สาม   ลานสโนว์โมบิล Shikisai-no-oKa - โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เคร่ืองแก้วโอตารุ – 

โรงงานช็อกโกแลตอชิิยะ - ร้าน Duty Free – ท าเนียบรัฐบาลเก่า – ช้อปป้ิงทานุกโิคจ ิ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ลานสโนว์โมบิล  Shikisai-no-oKa ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษขับสโนว์โมบิล 
Snowmoblie (หมำยเหตุ: วันท่ี31ธ.ค.62-1ม.ค.63ลำนสกีShikisai ปิด โปรแกรมปรับเท่ียว Watts Snowmobile 

แทนหรือลำนสกีอ่ืนๆในเส้นทำงแทน)(ไม่รวมค่าsnowmobile) ซ่ึงเป็นหน่ึงกิจกรรมท่ีสนุกสนานและไม่ควร
พลาดเม่ือมาถึงฮอกไกโด ท่านสามารถสนุกสนานไปกบัการขบัรถบนหิมะดว้ยรถสโนวโ์มบิลซ่ึงสามารถเล่น
ไดเ้ฉพาะประเทศท่ีมีหิมะตกเท่านั้น การเล่นสโนวโ์มบิลนั้นขบัข่ีไม่ยากเพียงแค่ใชค้นัเร่งและเบรคก็สามารถ
บงัคบัตวัรถไดอ้ย่างง่ายดาย ส าหรับวิธีเล่นจะมีครูฝึกของลานขบัสอนวิธีให ้จากนั้นอิสระให้ท่านสนุกสนาน
ตามอธัยาศยั หรือท่านสามารถเลือกถ่ายรูป ชมวิวและสนุกสนานกบัหิมะได ้(หมำยเหตุ:ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำ
กิจกรรมต่ำงๆและไม่รวมค่ำsnowmobileท่ำนละประมำณ 10,000 - 15000 เยน ท่ำนท่ีมีควำมประสงค์เล่น
กิจกรรมแจ้งกับไกด์หน้ำงำน) กรณีหิมะทบัถมไม่เพียงพอ หรือลานขบัยงัไม่เปิดหรือปิด หรือมีปรับเส้นทาง
ท่องเท่ียวทางบริษัทขอ ปรับเปล่ียนไปลานขับอ่ืนๆเช่น Watts Snowmobile แทน หรือลานอ่ืนๆท่ีอยู่ใน
เส้นทางท่องเทียวแทน จะปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม) น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเจริญรุ่งเรือง
ในฐานะท่ีเป็นเมืองคา้ขายในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ถึง 20 เมืองท่าเลก็ๆท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซ่ึง
มีร้านขายของอยูต่ลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนนั้นส่วนใหญ่ ได้
ถูกออกแบบเป็นตะวนัตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดรั้บอิทธิพลมาจาก การท าการคา้ระหว่างประเทศ
ญ่ีปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ น าท่านเท่ียวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสาย
วฒันธรรมอนัมีเสน่ห์ชวนให้คน้หา ดว้ยควา มเป็นเอกลกัษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝ่ังคลองท่ียงัคงความเป็นญ่ีปุ่น
แบบดั้งเดิม คลองโอตารุสร้างเพ่ือให้เรือเล็กล าเลียงสินคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดงัท่ีอยู่ตามริมคลอง 
เม่ือวิทยาการเจริญกา้วหนา้เรือใหญ่จึงเปล่ียนไปเขา้ท่าท่ีใหญ่และขนส่งเขา้โกดงั ไดง่้ายข้ึน ตึกเก่าเก็บสินคา้
ริมคลองเหล่าน้ี จึงถูกดดัแปลงเป็นร้านอาหารสไตลต่์างๆ และพิพิธภณัฑ ์น าท่านเท่ียวชม เคร่ืองแก้วโอตารุ 
แหล่งท าเคร่ืองแกว้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด ชมความสวยงามของแกว้หลากสีสันดงัอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่ง
เคร่ืองแกว้ช่ือดงัของโอตารุ และยงัมีเคร่ืองแกว้หลากหลายใหท่้านช่ืนชม และเลือกซ้ือได ้เมืองน้ีมีช่ือเสียงใน
ดา้นการท าเคร่ืองแกว้ต่างๆ จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี Otaru Music Box Museum ใหท่้านได้
ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวีท่ีแสนอ่อนหวานชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตรี (MUSIC 
BOX) อนัมากมายหลากหลายและงดงามท่ีจะท าให้ท่านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม ท่านจะได้ชมกล่องดนตรี



 

    

มากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยงัสามารถเลือกท ากล่องดนตรี
แบบท่ีท่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกนั มีบริการน าเพลง
กล่องดนตรีทั้งเพลงญ่ีปุ่นและเพลงสากลมาอดัเป็นซีดีโปสการ์ดส่งไดโ้ดยตรงจากทางพิพิธภณัฑ ์ใหท่้านได้
สมัผสัและช่ืนชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ใหท่้านไดท้ ากล่องดนตรีน่ารักๆในแบบท่ีท่านช่ืนชอบดว้ยตวัท่าน
เอง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั 

 น าท่านเดินทางสู่ซัปโปโร น าท่านไปชม โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (ค่ำทัวร์ไม่รวมกำรเข้ำชมกำรผลิตด้ำนใน) 
แหล่งผลิตช็อคโกแลตท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น ตวัอาคารของโรงงานถูกสร้างข้ึนในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ย
สวนดอกไม ้ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านไปร้านดิวตีฟ้รี ให้ท่านเลือกซ้ือของ
ฝากราคาถูก อาทิเช่น เคร่ืองส าอางค ์เคร่ืองไฟฟ้า ผลิตภณัฑจ์ากน ้ามนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหิน ผลิตภณัฑแ์บ
รนด ์4GF 5GF และ6GF หรือวิตามินบ ารุงร่างกายอยา่ง Natto สารสกดัจากถัว่ หรือน ้ามนัตบัปลาฉลาม ยาของ
ดร.โนงุจิ เป็นตน้ น าท่านเดินทางสู่ ตกึท าเนียบรัฐบาลเก่าเร่ิมก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตลนี์โอ
บาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใชอิ้ฐไป
จ านวนมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้น ตึกแดงหลงัน้ีใชเ้ป็นท่ีท าการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ.2429 ซ่ึงผูว้่าราชการ
คนแรกท่ีไดท้ างานในตึกน้ีคือ มิจิโตชิ อิวามูระ (Michitoshi Iwamura) แลว้ใช้งานต่อเน่ืองยาวนานถึง 80 ปี 
ก่อนท่ีจะยา้ยไปท่ีท าการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมยัสูง 10 ชั้นซ่ึงตั้งอยูด่า้นหลงัตึก  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า----เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู +ชาบูหมูไม่อั้น 

 หลงัอาหารเยน็อสิระให้ท่านช้อปป้ิงย่านทานุกโิกจ ิเป็นยา่นท่ีคึกคกัมีชีวิตชีวิตโดยเฉพาะในเวลาค ่าคืนท่ีบรรดา
ป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่าง ๆ เปิดไฟสลบัสีแข่งขนัประชนัสินคา้กนัรอบๆ บริเวณน้ีมีร้านอาหาร ภตัตาคาร 
สถานบนัเทิงเริงรมยย์ามราตรี ทั้งไนท์คลบั บาร์ คาราโอเกะ รวมกนัมากกว่า 4,000 ร้าน ตั้งอยู่ในตรอกซอก
ซอย บางร้านก็ซ่อนอยู่ในตึกตอ้งข้ึนลิฟต์ไป แต่ก็มีพนักงานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบริการของร้าน
ตนเองอยู่ริมถนนเต็มไปหมด บริเวณใกลก้นัท่านสามารถเดินไปชอ้ปป้ิงยา่นซูซูกิโนะได ้จากนั้นเดินทางเขา้สู่
ท่ีพกัแรม 

 ที่พกั Toyoko Inn Sapporo /APA & Resort Hotel Sapporo/Hotel Raffinato Sapporo หรือเทียบเท่า 

 (ช่ือโรงแรมท่ีท่ำนพักทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย 5-7 วันก่อนวันเดินทำง) 

วนัที่ส่ี  โรโระสกรีีสอร์ท - ตลาดปลาโจไก - เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า - หอนาฬิกาซัปโปโร – สวนโอโดริ - มิตซุยเอาท์

เลท็ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางไปสัมผสักบั ลานสกีรีสอร์ท KIRORO SKI RESORT ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาท่ีปกคลุมดว้ย
หิมะแสนนุ่ม ใหท่้านสนุกสนานกบักิจกรรมกลางแจง้ ณ ลานสกี เพลิดเพลินกบักิจกรรมสกีท่ีหลากหลาย เช่น 
สกี, สโนวบ์อร์ด,กระดานเล่ือนหิมะ ฯลฯ (หมำยเหตุ: ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำกิจกรรมต่ำงๆ ไม่รวมค่ำอุปกรณ์และ
ไม่รวมค่ำกระเช้ำกอนโดล่ำ) หรือท่านจะเลือกช้อปป้ิงท่ีโซนพลาซ่าคิโรโระ รีสอร์ทท่ีถูกเลือกเป็นโลเคชั่น



 

    

หลกัในภาพยนตเ์ร่ือง แฟนเดย ์แฟนกนัแค่วนัเดียวเร่ืองแรกของค่ายจีดีเอช ไดเ้ปิดมุมสวยทัว่สกีรีสอร์ทใชเ้ป็น
สถานท่ีถ่ายท าใน location ต่างๆ เช่น  ระฆงัแห่งความรัก (Love Bell) ตั้งอยู่บนยอดเขาอะซาริ (Asari Peak) 
ของคิโรโระ รีสอร์ท ระฆงัน้ีมีต านานของความรักอนัศกัด์ิสิทธ์ิ นกัท่องเท่ียวมกัจะมาสั่นระฆงั แลว้อธิษฐาน
ขอพรใหค้วามรักสมหวงัตลอดไป การเดินทางข้ึนไปยงั ระฆงัแห่งความรัก ตอ้งนัง่กระเชา้กอนโดล่าข้ึนสู่ยอด
เขาโดยระหว่างทางจะเห็นต้นไมแ้ละวิวหุบเขากวา้งใหญ่ และเม่ือข้ึนไปถึงก็จะพบความสวยงามปรากฏ
ตรงหนา้ พร้อม ระฆงัแห่งความรัก ตั้งตระหง่านอยู่ นอกจากจะเป็นจุดให้คู่รักมาตีระฆงัขอพรเร่ืองความรัก
แลว้ ยงัเป็นจุดถ่ายรูปท่ีสวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงดว้ย ลานสกี ส าหรับนกัสกีมืออาชีพและสมคัรเล่น สามารถ
เพลิดเพลินกับการเล่นสกีและสโนว์บอร์ด สมาชิกตัวน้อยก็สามารถเล่นสนุกได้เพราะมี Annie Kids Ski 
Academy โรงเรียนสอนสกีส าหรับเด็ก นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมแสนสนุกในลานหิมะขนาดใหญ่  Snow Park
และสุดทา้ย คิโรโระ รีสอร์ท มาร์เก็ตแหล่งรวมขนมอร่อยเเละสินคา้ท่ีข้ึนช่ือของฮอกไกโดไวค้รบซ่ึงท่าน
สามารถชอ้ปป้ิงกลบัไปเป็นของฝากได ้หมำยเหต:ุกิจกรรมเล่นสกีและกระเช้ำกอนโดล่ำขึน้อยู่กับปริมำณกำร
ทับถมของหิมะและสภำพอำกำศ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาโจไกอิจิบะ เป็นตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่
ท่ีสุดในซปัโปโร เป็นตลาดท่ีคึกคกัและมากมายไปดว้ยของฝากของดีของซปัโปโรและผลิตภณัฑจ์ากทัว่ฮอก
ไกโด ท่านสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ท่ีร้าน ราคาไม่แพง ท่ีสัง่ตรงมาจากท่ีต่างๆของออกไกโด
และท่านสามารถซ้ืออาหารทะเลและของฝากต่างๆไดท่ี้น่ี          

 อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 

  น าท่านเดินทางสู่ เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า The Hill of the Buddha (หมำยเหตุ: วันท่ี29ธ.ค.62-4ม.ค.63เนิน
พระพุทธเจ้ำปิด โปรแกรมปรับเท่ียว Sapporo Beer Museumแทน) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ของซปัโปโร
อยู่ภายในพ้ืนท่ีของสุสาน Makomanai Takino Cemetery ท่ีเปิดให้เช้าชมเม่ือปลายปี 2015 มีความโดดเด่น
เน่ืองจากเป็นองค์พระพุทธรูปขนาด 13.5 เมตร หนกั 1,500 ตนั ครอบไวด้ว้ยโดมทรงกลมใตดิ้น ลอ้มรอบไป
ดว้ยทุ่งลาเวนเดอร์นบัแสนตน้ท่ีจะเปล่ียนพ้ืนท่ีของเนินเขาให้เป็นสีสันต่างๆไปไม่ซ ้ ากนัตลอดปีตามช่วงฤดู 
โดยบริเวณสถานท่ีดงักล่าวไดรั้บการออกแบบโดย Tadao Ando สถาปนิกช่ือดงัของญ่ีปุ่น โดยบริเวณทางเขา้
จะมี  สระน ้ า และอุโมงคค์วามยาว 40 เมตร นอกจากน้ียงัมีร้านกาแฟและร้านอาหารเล็กๆ รวมทั้งรูปป้ันหิน
จ าลองของโมอายแห่งเกาะอีสเตอร์ และรูปป้ันหินจ าลองของสโตนเฮนจ์ให้ไดช้มและเก็บภาพสวยงามไดอี้ก
ดว้ย ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำเข้ำ(ทางสถานท่ีเก็บค่าบริจาคเพ่ือใชท้ านุบ ารุงสถานท่ี 300 เยน (บริจาคดว้ยตวัเองหนา้
ทางเขา้) ไม่รวมค่าจุดชมวิวมุมสูง500เยน หรือเท่ียวชมพิพิธภัณฑ์เบียร์ที่ซัปโปโร (Sapporo Beer Museum)

เป็นพิพิธภณัฑเ์บียร์แห่งแรกและแห่งเดียวในญ่ีปุ่น ซ่ึงผลิตภณัฑเ์บียร์ยี่ห้อซัปโปโรมีจุดก าเนิดข้ึนจากท่ีน่ี มี
หอ้งแสดงเก่ียวกบัประวติัและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการผลิตเบียร์เร่ืองราวของการท าเบียร์ ตวัอาคารพิพิธภณัฑเ์ป็น
อาคารสร้างจากอิฐแดง แต่เดิมคือโรงงานผลิตเบียร์ ซ่ึงเปิดด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2419 เป็นโรงงานผลิต
เบียร์แห่งแรกของญ่ีปุ่น ปัจจุบนักิจการเจริญเติบโตมีโรงงานหลายแห่งทัว่ประเทศ ตึกเก่าหลงัน้ีจึงถูกดดัแปลง
ใหเ้ป็นพิพิธภณัฑเ์บียร์ เม่ือ พ.ศ.2530 เปิดใหผู้ส้นใจไดเ้ขา้ชมฟรี ภายในแบ่งออกเป็น 3 ชั้นโดยจะตอ้งข้ึนลิฟต์
ข้ึนไปชม จากนั้นน าท่านถ่ายรูป หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงเป็นอาคารท่ีสร้างข้ึนจากไม ้



 

    

ออกแบบดว้ยศิลปะแบบอเมริกนัเป็นท่ีรู้จกัในฐานะสัญลกัษณ์ของเมือง และเป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียว ทั้ง
ในและต่างประเทศแทบทุกคน ซ่ึงนาฬิกาบนหอยงัคงเดินอยา่งเท่ียงตรง และมีเสียงระฆงัในทุกชัว่โมง น าท่าน
ชมสวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซ่ึงแยกเมืองออกเป็นสองฝ่ัง คือทางทิศ
เหนือและทิศใต ้ในช่วงฤดูร้อนจะเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีงดงาม และช่วงตน้เดือนกุมภาพนัธ์จะเป็นสถานท่ีหลกัใน
การจดัเทศกาลหิมะซัปโปโร สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวท ารายไดใ้ห้แก่ฮอกไกโดมากมาย จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ มิตซุย เอ้าท์เล็ท (MITSUI OUTLET) เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายแบรนดด์งัระดบัโลก 
และแบรนด์ญ่ี ปุ่น  อาทิ  MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE 
TESSILE ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ 
เลือกดูเคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES 
ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินค้า
ส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมายในราคาลด 30-80% ซ่ึง
ภายในยงัมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 อาหารเยน็อสิระตามอธัยาศัย 
 ที่พกั Toyoko Inn Sapporo /APA & Resort Hotel Sapporo/Hotel Raffinato Sapporo หรือเทียบเท่า 

 (ช่ือโรงแรมท่ีท่ำนพักทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย 5-7 วันก่อนวันเดินทำง) 

วนัที่ห้า  ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  
ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะเพือ่เช็คอนิเตรียมเดนิทางกลบั 

11.55 น.   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสายการ AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ621 (ค่ำทัวร์ไม่รวม
ค่ำอำหำรบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีบริกำรจ ำหน่ำย ) 

18.00 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 
 
1.วนัท่ี29ธ.ค.62-4ม.ค.63เนินพระพุทธเจา้ปิด โปรแกรมปรับเท่ียว Sapporo Beer Museumแทน 
2.วนัท่ี31ธ.ค.62-1ม.ค.63ลานสกีShikisaiปิด โปรแกรมปรับเท่ียว Watts Snowmobile แทนหรือลานสกีอ่ืนๆในเสน้ทางแทน 
3.วนัท่ี30ธ.ค.62-1ม.ค.63 สวนสตัวปิ์ด โปรแกรมปรับเท่ียว Ice Pavillion แทน 

 

* ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทัวร์ * 

** ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

 



 

    

หมายเหตุ :  รายการทัวร์ ที่พักสามารถสลับปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 

การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่ น เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของ

ประเทศญี่ปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึง

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อตัราค่าบริการข้างต้นค านวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 

100 เยน เท่ากบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรับสูงขึน้ บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอตัราค่าบริการเพิม่ขึน้ 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผู้มวีตัถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่วเท่านั้น ค่าทวัร์ทีจ่่ายให้กบัผู้จดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จดั
ได้ช าระให้กบัสายการบินและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดนิทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดนิทางหรือใช้บริการ
ตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
ญี่ปุ่ น)  ทางผู้จดั ขอสงวนสิทธิการคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

 

อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 
2 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ท่านละ 
พกักบั 

1 ผู้ใหญ่ 

พกักบั 
2 ผู้ใหญ่ 
มีเตียง 

พกักบั 
2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียง 

04 – 08 ธ.ค. 62 29,900 9,500 

05 - 09 ธ.ค. 62 31,900 9,500 

06 - 10 ธ.ค. 62 29,900 9,500 

11 - 15 ธ.ค. 62 27,900 9,500 

12 - 16 ธ.ค. 62 28,900 9,500 

13 - 17 ธ.ค. 62 31,900 9,500 

19 - 23 ธ.ค. 62 27,900 9,500 

20 - 24 ธ.ค. 62 29,900 9,500 

25 - 29 ธ.ค. 62 32,900 9,500 

26 - 30 ธ.ค. 62 34,900 9,500 

27 - 31 ธ.ค. 62 39,900 9,500 

28 ธ.ค. 62- 01 ม.ค. 63 42,900 9,500 



 

    

30 ธ.ค. 62- 03 ม.ค. 63 39,900 9,500 

31 ธ.ค. 62- 04 ม.ค. 63 37,900 9,500 

03 - 07 ม.ค. 63 27,900 9,500 

09 - 13 ม.ค. 63 27,900 9,500 

10 - 14 ม.ค. 63 27,900 9,500 

15 - 19 ม.ค. 63 27,900 9,500 

16 - 20 ม.ค. 63 27,900 9,500 

17 - 21 ม.ค. 63 27,900 9,500 

22 - 26 ม.ค. 63 27,900 9,500 

23 - 27 ม.ค. 63 27,900 9,500 

** ราคาเด็กทารก ไม่เกนิ 2 ขวบ 7,000 บาท/ท่าน ** 27,888 

 

**ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตผู้ เดินทำง (*จะต้องมีอำยเุหลือมำกกว่ำ 6 เดือนก่อนหมดอำยนัุบจำกวันเดินทำงไป-กลบั*) 

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทัมิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายแุละด่านตรวจปฏิเสธการออกและ
เขา้เมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ** 

 
 
อตัรานีร้วม  

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า 
 ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้คร่ืองท่ีสายการบิน Thai Air Asia X ก าหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

สมัภาระถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน7กก. และค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียก
เกบ็  
**กรณีท่านมีความประสงคจ์ะซ้ือน ้าหนกัเพ่ิม กรุณาแจง้พร้อมจองทวัร์หรือก่อนเดินทาง10วนัเท่านั้นพร้อมช าระ
ค่าน ้าหนกั** 
- ซ้ือน าหนกัเพ่ิม 5 กก. ช าระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม10กก. ช าระเพ่ิม 1,000 บาท 



 

    

- เพ่ิม20กก. ช าระเพ่ิม 2,000 บาท  
(ค่าทวัร์ไม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพยสิ์นส่วนตวั กรณี
เกิดความเสีย บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบได)้ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสัง่ซ้ือ
ประกนัสุขภาพเพ่ิมได ้

 
อตัรานีไ้ม่รวม  

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเคร่ืองด่ืมค่าซกัรีด ค่าโทรศพัทเ์ป็นตน้ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็)  
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 ค่า Vat 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม 
 ค่าประกนักระเป๋าเดินทาง  
 ค่าทิปไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 4,500 เยนต่อทริป ส าหรับกรุ๊ปท่ีมีหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความประทบัใจในบริการ 

 

การอพัเกรดทีน่ ัง่ สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat   

ส าหรบัทีน่ ัง่ Premium Flatbed ต ัว๋กรุป๊ทวัรไ์มส่ามารถอพัทีน่ ัง่ได ้ 

ทีน่ ัง่ Hot Seat  

เป็นที่น่ังที่มพีื้นที่ว่างที่มากกว่าที่น่ังมาตรฐาน ดว้ยพื้นที่วางขาที่กวา้งเป็นพเิศษ มพีื้นที่พอที่จะสามารถยดืขาได ้

อยา่งเต็มที ่

กรณีตอ้งการอพัเกรดทีน่ ัง่ ตดิตอ่ฝ่ายขายด าเนนิการพรอ้มจองทวัรห์รอือยา่งชา้10วนักอ่นเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

Airbus A330 

โซน แถวที่ ราคา ต่อเที่ยว ต่อท่าน 

โซนเงียบ Quiet Zone 7   ABC  DFG  HJK 2,500 บาท 
*Forward Zone แถวทางออก Exit Seat 15 HJK 2,350 บาท 

Forward Zonde 16 DFG 2,350 บาท 
Forward Zonde 17 ABC 2,350 บาท 

After Zone 34 DFG 2,250 บาท 
*After Zone แถวทางออก Exit Seat 35 ABC   HJK 2,250 บาท 

 
Airbus A332 

โซน แถวที่ ราคา ต่อเที่ยว ต่อท่าน 

โซนเงียบ Quiet Zone 
1   DFG   2,500 บาท 
2   ABC  HJK 2,500 บาท 

Forward Zonde 14 ABC  DFG  HJK 2,350 บาท 
*After Zone แถวทางออก Exit Seat 30 ABC  DFG  HJK 2,250 บาท 

 

ส าคัญ :*ที่ น่ังในแถวที่  15(H,J,K) 35( A,B,C,H,J,K ) และ 30( A,B,C,D,F,G,H,J,K)  จะอยู่บริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน
ผูโ้ดยสารท่ีนัง่ในแถวทางออกฉุกเฉิน จะต้องมคุีณสมบัตติามเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

- เป็นผูท่ี้มีความพร้อมทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจเพ่ือท่ีจะสามารถช่วยเหลือลกูเรือในกรณีฉุกเฉินได ้
- เป็นผูท่ี้สามารถเขา้ใจค าแนะน าในกรณีฉุกเฉินทั้งแบบท่ีเป็นเอกสาร/ค าพดูได ้
- เป็นผูท่ี้มีอาย ุ15 ปี ข้ึนไป 
- เป็นผูท่ี้ไม่ไดก้ าลงัตั้งครรภ ์
- เป็นผูท่ี้ไม่ไดเ้ดินทางมากบัครอบครัว/ทารก และ/หรือ เดก็ 
- เป็นผูท่ี้ไม่ไดซ้ื้อท่ีนัง่เสริม 
เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ทางสายการบินขอสงวนสิทธ์ิในการก าหนดที่น่ังใหม่บนเคร่ือง หากผู้โดยสารไม่มคุีณสมบัติ

ตามเกณฑ์ที่กล่าวไว้ข้างต้น 

หมายเหตุ: ราคาค่าท่ีนัง่อาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัสายการบิน 
 

 

 



 

    

การยกเลกิและคืนค่าทัวร์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี  
และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ ในรายการ
เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงด
การใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน 
ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ประกาศส าคัญ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น ค่าทวัร์ท่ีจ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู ้
จดัไดช้ าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน 

เงือ่นไขการให้บริการ  

1. การเดนิทางคร้ังนีจ้ะต้องมผีู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึง  
- ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 
- หรือส่งจอยนท์วัร์กบับริษทัท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 10 วนั 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทาง 

    บริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน  

3.การช าระค่าบริการช าระเงินค่าจองทวัร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 21 วนั  

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลูกคา้
และบริษทั ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับ
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 30ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่านา้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุ
งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 



 

    

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 
8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอด
บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้ 
9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้
10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  
11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คือ 1หอ้งพกัคู่ และ 1หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพ่ิม 
13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์ รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์ และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึง
อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 
14. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อในวนัท่ีท าทวัร์เต็มวนั เร่ิมในวนัท่ี2ของการเดินทางรวมจ านวน3ขวด 
15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ10-12ชัว่โมง อาทิเช่น เร่ิม
งานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวนันั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได ้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียว
ตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกนัภยั ท่ีบริษทัฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเท่ียว เท่านั้น ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจบ็ไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของ
บริษทัฯได ้ และทางบริษทัฯถือวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ท่านสามารถซ้ือประกนั
สุขภาพ ในระหวา่งการเดินทางได ้จากบริษทั ประกนัทัว่ไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคุเทศก ์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 
18. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


