
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autumn & Winter Hokkaido คุม้เวอร ์ 

ฮอกไกโด ซปัโปโร คโิรโระ โอตาร ุ6วนั 4คนื 
พกัคโิรโระสกรีสีอรท์ 2 คนื ซปัโปโร 2 คนื 

พเิศษ!!!ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ+์ชาบหูมไูมอ่ ัน้!!! อสิระฟรเีดยค์โิรโระและซปัโปโร 1 วนั 

ซปัโปโร ศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด มกีารสรา้งระบบถนนแบบสีเ่หลีย่มผนืผา้ครบครันไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

แหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นกนิดืม่ โอตารเุมอืงทา่เรอืเล็กๆสดุน่ารัก มเีสน่หข์องความโรแมนตกิชวนใหห้ลงใหล คโิรโระสกรีสีอรท์ รี
สอรท์คอมเพล็กซท์ี่มชี ือ่เสยีงระดับโลกในเรือ่งของพาวเดอรส์โนว์หรอืหมิะเนื้อละเอยีดเนียนนุ่ม และมกีจิกรรมมากมาย

หลากหลาย มกีระเชา้กอนโดลา่สูย่อดเขาอาซารไิดเ้พือ่ไปสัน่ระฆงัแหง่ความรัก Love Bell 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

26-31 ตลุาคม 62 24,888  

 

 

 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

 

 

10,500 34  

28ตลุาคม-2 พฤศจกิายน 62 24,888 10,500 34  

2-7 พฤศจกิายน 62 24,888 10,500 34  

4-9 พฤศจกิายน 62 25,888 10,500 34  

9-14 พฤศจกิายน 62 25,888 10,500 34  

11-16 พฤศจกิายน 62 25,888 10,500 34  

23-28 พฤศจกิายน 62 25,888 10,500 34  

25-30 พฤศจกิายน 62 25,888 10,500 34  

ทวัรญ่ี์ปุ่น : รหสั JAP2183 



30พฤศจกิายน-5 ธนัวาคม 62 27,888  

 

 

 

 

 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

 

10,500 34  

2-7 ธนัวาคม 62 28,888 10,500 34  

7-12 ธนัวาคม 62 31,888 10,500 34  

9-14 ธนัวาคม 62 28,888 10,500 34  

29กมุภาพนัธ-์5 มนีาคม 63 28,888 10,500 34  

2-7 มนีาคม 63 28,888 10,500 34  

7-12 มนีาคม 63 28,888 10,500 34  

9-14 มนีาคม 63 27,888 10,500 34  

14-19 มนีาคม 63 27,888 10,500 34  

16-21 มนีาคม 62 27,888 10,500 34  

21-26 มนีาคม 63 27,888 10,500 34  

23-28 มนีาคม 63 26,888 10,500 34  

หมายเหต:ุ 

โปรแกรมแตล่ะวนัอาจมกีารสลบัทีเ่ทีย่วได ้ทา่นจะไดท้อ่งเทีย่วครบตามโปรแกรม 

ไฟลท์บนิ 
Departure: DMK-CTS  XW146 04.00-12.15 

Return:       CTS-DMK  XW145 14.55-20.35 

หมายเหต:ุ ราคาทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง กรณีทา่นตอ้งการ (สัง่ซือ่บนเครือ่งเทา่นัน้) 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืงเคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 

2 ออกเดนิทางสูฮ่อกไกโด DMK – CTS XW146  04.00-12.15 สนามบนินวิชโิตะเสะ – โอตาร ุ– คลอง
โอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- เครือ่งแกว้โอตาร ุ– คโิรโระ สกรีสีอรท์  อาหาร เย็น 

3  อสิระฟรเีดยท์ีค่โิรโระตามอธัยาศยั – พกัคโิรโระ สกรีสีอรท์ 
 อาหาร เชา้,เย็น 

4 ซปัโปโร – รา้นดวิตีฟ้ร ี- โรงงานช็อกโกแลต – เนนิพระพุทธเจา้ – มติซุยเอา้ทเ์ลต - ซปัโปโร 
 อาหาร เชา้,เทีย่ง (เมนบูฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูม)ู    

5 ตลาดปลาโจไก(มรีถไกดบ์รกิารพาไป) หรอือสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืซือ้บสัเสรมิ Option Tour  
อาหาร เชา้   

6 ซปัโปโร – ท าเนยีบรฐับาลเกา่ - ถา่ยรปูหอนาฬกิา - สวนโอโดร-ิ สนามบนิชโิตะเสะ -  
ทา่อากาศยานดอนเมอืง   CTS – DMK XW145  14.55-20.35  อาหาร เชา้   

 

หมายเหต:ุ กรุป๊เดนิทางวนัที ่26-31ต.ค./28-2พ.ย./2-7พ.ย./4-9พ.ย./9-14พ.ย./11-16พ.ย. หรอื
กรณีลานสกยีงัไมเ่ปิด หรอืหมิะทบัถมไมเ่พยีงพอ จะน าทา่นไปเทีย่ว โนโบรเิบทส-ึโชวะชนิซงั ปารค์-โท
ยะ-จดุชมววิไซโล มไีกดแ์ละรถบรกิารเทีย่ว 
 

วนัทีห่นึง่    กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

23.50น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัน้ 3เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) เจา้หนา้ที่
ของบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋า 

 

วนัทีส่อง    ทา่อากาศยานดอนเมอืง - สนามบนินวิชโิตะเสะ – โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– 

                 เครือ่งแกว้โอตาร ุ– คโิรโระ สกรีสีอรท์     อาหาร เย็น 

 
04.00น. น าท่านเดินทางสู่สนามบนินวิชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่ นโดยสายการบิน Nok Scoot (XW) เที่ยวบนิที ่

XW146 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย/ส ัง่ซือ้บน เครือ่งเทา่น ัน้ ) 
 
12.15 น. เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ท่าอากาศยานนานาชาติ

ของฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมงกรณุาปรับนาฬกิา
ของท่านเพอื่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมอืงและศุลกากร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตให้
น า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 
หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรียบรอ้ยและท า
ภารกจิสว่นตัว น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุ



เมอืงท่าเจรญิรุง่เรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20 เมอืงท่าเล็กๆทีม่บีรรยากาศสดุ
แสนโรแมนตกิ ซึง่มรีา้นขายของอยูต่ลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแต่งของบา้นเรอืน
นัน้สว่นใหญ ่ไดถ้กูออกแบบเป็นตะวนัตกเนือ่งจากในอดตี เมอืงโอตารไุดรั้บอทิธพิลมาจาก  การท าการคา้ระหวา่ง
ประเทศญี่ปุ่ นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ น าท่านเทีย่วชม คลองสายวฒันธรรมโอตารุ คลอง
สายวัฒนธรรมอันมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวถีีชวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่ังคงความเป็นญีปุ่่ น
แบบดัง้เดมิ คลองโอตารุสรา้งเพื่อใหเ้รือเล็กล าเล ี ยงสนิคา้จากท่าเรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดังที่อยู่ตามรมิคลอง 
เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่จงึเปลีย่นไปเขา้ท่าทีใ่หญ่และขนสง่เขา้โกดัง ไดง้่ายขึน้ ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิ
คลองเหล่านี้ จงึถูกดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์่างๆ และพพิธิภัณฑ์ น าท่านเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้โอตาร ุ
แหล่งท า  เครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ด ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีันดังอยู่ในโลกของจนิตนาการ แหล่ง
เครือ่งแกว้ชือ่ดังของโอตารุ และยังมเีครือ่ง
แกว้หลากหลายใหท้่านชืน่ชม และเลอืกซือ้
ได ้เมอืงนีม้ชี ือ่เสยีงในดา้นการท าเครือ่งแกว้
ต่างๆ จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ล่อง
ดนตร  ีOtaru Music Box Museum ใหท้่าน
ไดท้่องไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีละบท
กวทีี่แสนอ่อนหวานชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ย
กลอ่งดนตร ี(MUSI  C BOX) อนัมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะท า
ใหท้่านผ่อนคลายอย่างดเียีย่ม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรมีากมายหลาย
หลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยัง
สามารถเลือกท ากล่องดนตรแีบบที่ท่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถ
เลอืกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มบีรกิารน าเพลง
กล่องดนตรทีัง้เพลงญี่ปุ่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์ส่งได ้
โดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ์ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กัคโิรโระ 
สกรีสีอรท์ 

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่) หลังทานอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ 

แชอ่อนเซ็น เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้และจะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกี
ดว้ย 

ทีพ่กั: Kiroro Ski Resort หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

 
วนัทีส่าม     อสิระฟรเีดยท์ีค่โิรโระ  

                 อาหาร เชา้,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่2) 

อสิระเทีย่วตามอธัยาศยั ณ คโิรโระ สกรีสีอรท์  
หมายเหต:ุ กรุป๊เดนิทางวนัที ่26-31ต.ค./28-2พ.ย./2-7พ.ย./4-9พ.ย./9-14พ.ย./11-16
พ.ย. หรอืกรณีลานสกยีงัไมเ่ปิด หรอืหมิะทบัถมไมเ่พยีงพอ จะน าทา่นไปเทีย่ว โนโบรเิบทส-ึโช
วะชนิซงั ปารค์-โทยะ-จดุชมววิไซโล มไีกดแ์ละรถบรกิารเทีย่ว 
ล านสกี รีส อ ร์ท  KIRORO SKI 
RESORT ตัง้อยู่ท่ามกลางขุนเขาที่
ปกคลุมดว้ยหิมะแสนนุ่ม ใหท้่ าน
สนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจง้ ณ 
ลานสก ีเพลดิเพลนิกับกจิกรรมสกทีี่
หลากหลาย เช่น สกี, สโนว์บอร์ด,
กระดานเลือ่นหมิะ ฯลฯ (หมายเหตุ: 
ค่าทัวรไ์มร่วมค่ากจิกรรมต่างๆ ไม่รวมค่าอุปกรณ์และไม่รวมค่ากระเชา้กอนโด
ล่า) หรอืท่านจะเลอืกชอ้ปป้ิงทีโ่ซนพลาซา่คโิรโระ รสีอรท์
ที่ถูกเลือกเป็นโลเคชั่นหลักในภาพยนต์เรื่อง แฟนเดย ์
แฟนกนัแค่วนัเดยีวเรือ่งแรกของค่ายจีดีเอช ไดเ้ปิดมุม
สวยทั่วสกรีสีอรท์ใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าใน location ต่างๆ 
เช่น  ระฆงัแห่งความรกั (Love Bell) ตั ้งอยู่บนยอด
เขาอะซาริ (Asari Peak) ของคิโรโระ รีสอร์ท ระฆังนี้มี
ต านานของความรั  กอันศักดิส์ทิธิ ์นักท่องเทีย่วมักจะมาสั่นระฆัง แลว้
อธษิฐานขอพรใหค้วามรักสมหวังตลอดไป การเดนิทางขึน้ไปยัง ระฆงั
แหง่ความรกั ตอ้งน่ังกระเชา้กอนโดล่าขึน้สูย่อดเขาโดยระหวา่งทางจะ
เห็นตน้ไมแ้ละวิวหุบเขากวา้งใหญ่ และเมื่อขึ้นไปถึงก็จะพบความ
สวยงามปรากฏตรงหนา้ พรอ้ม  ระฆงัแห่งความรกั  ตั ้งตระหง่าน
อยู่ นอกจากจะเป็นจุดใหคู้่รักมาตรีะฆังขอพรเรือ่งความรักแลว้ ยังเป็น



จดุถ่ายรปูทีส่วยงามมากทีส่ดุแห่งหนึง่ดว้ย ลานสก ีส าหรับนักสกมีอือาชพีและสมคัรเล่น สามารถเพลดิเพลนิกับ
การเล่นสกแีละสโนวบ์อรด์ สมาชกิตัวนอ้ยก็สามารถเลน่สนุกไดเ้พราะม ีAnnie Kids Ski Academy โรงเรยีนสอน
สกสี าหรับเด็ก นอกจากนี้ยงัมกีจิกรรมแสนสนุกในลานหมิะขนาดใหญ่  Snow Parkและสดุทา้ย คโิรโระ รสีอรท์ 
มารเ์ก็ตแหลง่รวมขนมอร่อยเเละสนิคา้ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอกไกโดไวค้รบซึง่ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงกลับไปเป็นของฝาก
ได  ้หมายเหตุ:กจิกรรมเล่นสกีและกระเชา้กอนโดล่าขึน้อยู่กับปรมิาณการทับถมของหมิะและสภาพอากาศ  
อาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที3่)  
หลังทานอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมือ่ยลา้และจะท าใหผ้วิพรรณ
สวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 
ทีพ่กั: Kiroro Ski Resort หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

 
วนัทีส่ ี ่       ซปัโปโร – ดวิตีฟ้ร ี- โรงงานช็อกโกแลต – เนนิพระพทุธเจา้ – มติซุยเอา้ทเ์ลต – ซปัโปโร 
                 อาหาร เชา้,กลางวนั (เมนบูฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูม)ู 

 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่4) 

น าท่ าน เดินทางสู่  ดิวตี้ฟ รี ให ท้่ านเลือกซื้อของฝากราคาถูก  อาทิ เช่น 
เครือ่งส าอางค ์เครือ่งไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากน า้มนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิ หรอื
วติามนิบ ารงุรา่งกายอยา่ง Natto สารสกดัจากถั่ว หรอืน ้ามนัตับปลาฉลามเป็นตน้ น า
ท่านเดนิทางสู่ น าท่านไป โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (ค่าทัวรไ์ม่รวมการเขา้ชม
การผลติดา้นใน อสิระถา่ยรปูและซือ้ของทีร่ะลกึดา้นหนา้) แหล่งผลติช็อคโกแลตที่
มชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขึน้ในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ย

สวนดอกไม ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากตามอธัยาศัย  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที5่) เมนูบุฟเฟ่ต ์

ขาป+ูชาบหูม ู 
 น าท่านเดนิทางสู ่เนนิเขาแหง่พระพุทธเจา้ The Hill of 

the Buddha เป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหมข่องซัปโปโร
อ ยู่ ภ า ย ใ น พื้ น ที่ ข อ ง สุ ส า น  Makomanai Takino 
Cemetery ทีเ่ปิดใหเ้ชา้ชมเมือ่ปลายปี 2015 มคีวามโดดเด่นเนื่องจากเป็นองค์
พระพุทธรูปขนาด 13.5 เมตร หนัก 1,500 ตัน ครอบไวด้ว้ยโดมทรงกลมใตด้นิ 
ลอ้มรอบไปดว้ยทุ่งลาเวนเดอรนั์บแสนตน้ที่จะเปลี่ยนพื้นที่ของเนนิเขาใหเ้ป็น
สสีันต่างๆไปไม่ซ ้ากั  นต  ลอดปีตามชว่งฤดู โดยบรเิวณสถานทีด่ังกล่าวไดรั้บ
การออกแบบโดย Tadao Ando สถาปนกิชือ่ดังของญีปุ่่ น โดยบรเิวณทางเขา้จะ
มี  สระน ้ า และอุโมงค์ความยาว 40 เมตร นอกจากนี้ยังมีรา้นกาแฟและ
รา้นอาหารเล็กๆ รวมทัง้รปูปัน้หนิจ าลองของโมอายแหง่เกาะอสีเตอร ์และรปูปั้น
หนิจ าลองของสโตนเฮนจใ์หไ้ดช้มและเก็บภาพสวยงามไดอ้กีดว้ย คา่ทวัรไ์ม่
รวมค่าเข้า(ทางสถานที่เก็บค่าบริจาคเพื่อใชท้ านุบ ารุงสถานที่ 300 เยน 
(บรจิาคดว้ยตัวเองหนา้ทางเขา้) ไมร่วมคา่จดุชมววิมมุสงู500เยน จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่มติซุย เอา้ทเ์ล็ท 
(MITSUI OUTLET) เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายแบรนด์ดังระดับโลก และแบรนด์ญี่ปุ่ น อาท ิMK 
MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ 
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯ ล ฯ 
เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท ้าแฟชั่ น  HUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือก
ซื้อสินคา้ส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, 
และสินคา้อื่นๆอีกมากมายในราคาลด 30-80% ซึ่งภายในยังมี
รา้นอาหาร รา้นกาแฟ ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย จากนัน้ สมควรแก่
เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั ท่านสามารถอสิระ ชอ้ปป้ิงย่านทานุกโิกจ ิ
เป็นย่านที่คกึคักมชีวีติชวีติโดยเฉพาะในเวลาค ่าคืนที่บรรดาป้ายไฟ
โฆษณาบนตึกต่าง ๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินคา้กันรอบๆ 
บรเิวณนี้มีรา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเรงิรมย์ยามราตรี ทัง้
ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยูใ่นตรอก
ซอกซอย บางรา้นก็ซ่อนอยู่ในตึกตอ้งขึน้ลิฟต์ไป แต่ก็มีพนักงาน
ออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไป
หมด บรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงยา่นซซูกูโินะได ้อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

พกั: Red Planet Sapporo Susukino /Toyoko-Inn Sapporo Minami หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

 

 



วนัทีห่า้       ตลาดปลาโจไก(มรีถไกดบ์รกิารพาไป) หรอือสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืซือ้บสัเสรมิ Option Tour   
                อาหารเชา้ 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่6) 
 

❖ อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืทา่นสามารถไปชมตลาด
ปลาโจไกได ้
หมายเหต:ุ มบีรกิารรถและไกดไ์ปตลาดปลาโจไก กรณีท่านประสงคไ์ปตลาดปลา 
กรณุาแจง้กับไกดใ์นวันแรกของการเดนิทาง เนื่องจากรถมทีีน่ั่งกัดไมม่คี่าใชจ้่ายใน
การเดนิทาง 
ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุในซปัโปโร เป็นตลาดทีค่กึคักและมากมายไปดว้ยของ
ฝากของดขีองซัป  โปโรและผลติภัณฑจ์ากทั่วฮอกไกโด ท่านสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น 
ราคาไม่แพง ที่สั่งตรงมาจากที่ต่างๆของออกไกโดและท่านสามารถซือ้อาหารทะเลและของฝากต่างๆไดท้ี่นี ่
(อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั ใหท้า่นเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ) จนไดเ้วลาน าท่านมาส่งทีโ่รงแรมและ
หรอื JR ทาวนเ์วอร ์อสิระใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิท างสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ ตามอธัยาศัยอาทเิชน่ 
อาคารเจอารท์าวเวอร(์JR TOWER) 
เป็นตกึที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตัง้อยู่ตดิ
กั บ ส ถ านี เจ อ าร์ซั ป โป โร เ ป็ นทั ้ ง
หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์
และศูนย์อาหาร มีรา้น BIG CAMERA 
จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า
และอิเล็คทรอนิคส์,รา้น100เยน,รา้น 
UNIQLO ขายเสื้อผา้แฟชั่นวัยรุ่น,รา้น 
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เครือ่งส าอาง อาคาร JR TOWER มจีุดชมววิตัง้อยูท่ีช่ัน้ 38 เรยีกว่า T38 (Tower Three Eight) ทีร่ะดับ ความสงู 
160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศนเ์หนอืเมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวัน กลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนื
จะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จากกลุม่ตกึ ยา่นซซูกูโินะ สอ่งสวา่งทีจุ่ดกลางเมอืง
ตดิ ๆ กันมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็ น ศนูยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียูป่ระมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไมแ่พต้รอก
ราเมนในยา่น ซซูกูโิน่ (ไมร่วมตั๋วขึน้จ ุดชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน) 
ย่านซูซูกโินะ ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซูซูกโินะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลง มาทางใตข้อง
สวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็ นย่านทีค่กึคักและม ี
ชวีติชวีาที่สดุของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค ่าคนืทีม่กีารเปิ ดไฟตาม
ป้ายไฟโฆษณาสสีัน ต่างๆ บนตกึที่ตัง้อยู่ในย่านแห่งนี้ นอกจากนัน้ยัง
เป็นแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรี
ต่างๆ ทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 
รา้น ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมา ณ 
สถานทีแ่ห่งนี - ทานุกโิคจเิป็นแหล่งชอ้ปป้ิ งอาเขตบนถนนคนเดนิที่มี
หลังคามุงบังแดดบังฝนและหมิะ มี ความยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้
เรียงรายอยู่กว่า 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยู่
ระหวา่งสถาน ีSubway Odori และ Susukin 
Sapporo White Illumination 2019-2020 
.งานประดับไฟฤดูหนาวครัง้ยิง่ใหญ่แห่งเมอืงซัปโปโร มกีารจัด
ประดับไฟกวา่สีแ่สนดวงจะจดุสอ่งสวา่งทั่วทัง้เมอืง 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 ม.ีค. 2020 
 

❖ เลอืกซือ้Option Tour (มบีสัและไกด)์ หมายเหตุ: รายการทัวรเ์สรมินี้เป็นการเสนอขายทัวรเ์สรมิวันฟรี
เดยเ์บือ้งตน้ ทางบรษัิทและไกดไ์มส่ามารถบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้ ขึน้อยูก่บัความสมคัรใจและความตอ้งการเดนิทาง
ของลกูคา้แตล่ะทา่นเทา่นัน้ 
อตัราคา่บรกิาร /ทา่น 

เดนิทาง 15-20 ทา่น ราคา 3,000 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 21-25 ทา่น ราคา 2,500 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 26-30 ทา่น  ราคา 2,000 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 31 ทา่นขึน้ไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น 

อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกั: Red Planet Sapporo Susukino /Toyoko-Inn Sapporo Minami หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

 



วนัทีห่ก    ซปัโปโร – ท าเนยีบรฐับาลเกา่ – ถา่ยรปูหอนาฬกิา – สวนโอโดร ิ– สนามบนิชโิตเสะ –  
               ทา่อากาศยานดอนเมอืง                    อาหารเชา้ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่7) 
น าท่านเดินทางสู่ ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด  หรือ อะคะเร็งงะ
(Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่ นแปลว่า อฐิสแีดง ก่อสรา้งเมือ่ปีค.ศ.1888เป็น
อาคารในสไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิาโดยถอดแบบมาจากอาคา  รท าเนียบ
รัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส ์ประเทศสหรัฐอเมรกิา สรา้งจากอฐิจ านวน
กว่า 2.5 ลา้นกอ้น ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยและน า
ท่านถ่ายรูปหอนาฬิกาซปัโปโร เป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
ลอ้มรอบดว้ยอาคารทันสมัยในเมอืงสรา้งขึน้ในปี 1878 เพือ่ใชเ้ป็นสถานที่
ฝึกซอ้มของวทิยาลัยเกษตรกรรมซัปโปโรในอดีต หอนาฬกิาถูกสรา้งขึน้
โดย American E. Howard & Co.และตั ้งแต่นั้นมานาฬิกาเรือนนี้ก็ไดต้ีดัง
ต่อเนื่องทุกชั่วโมงเป็นเวลานานกว่า 100 ปี จากนั้นน าท่านชมสวนโอโดร ิ
สวนสาธารณะขนาดใหญท่ีม่เีหลา่พันธุไ์มแ้ละแปลงดอกไมแ้ตง่แตม้สสีนัตลอด
ทุก ฤดูกาลเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมอืงซัป โปโร ในฤดูใบไมผ้ลมิี
เทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอ้นมเีทศกาล YOSAKOI โซรันและเบยีรก์ารเ์ดน้ ฤดู
ใบไมร้ว่งมเีทศกาลออทั่มเฟสซึง่รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และใน
ฤดหูนาวมเีทศกาลหมิะซึง่พัฒนามาเป็นเทศกาลระดับโลก 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิสู่สนามบนินวิชิโตเสะเพื่อเช็คอนิเตรยีม
เดนิทางกลบั อาหารกลางวันอสิระ 

14.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ Nok Scoot (XW)  
เทีย่วบนิที ่XW145 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่ง) 

20.35 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
+++++++++++++++++++++++++ 

 หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี่ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู ้จดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เท่ากบั 30 บาท 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น) ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง  
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ (ตั๋วภายในประเทศแนะน าใหจ้องสายการบนิ NokAir เพื่อความสะดวกในการแกไ้ข
กรณีไฟลท์ตา่งประเทศมเีปลีย่นแปลง) 
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 
เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 
 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 
การซือ้ทีน่ั่งอพัเกรดเพิม่เป็นการซือ้บรกิารเสรมิ กรณีทีน่ั่งทีต่อ้งการอพัเกรดเต็ม หรอืโควตา้การอพัเกรดทีน่ั่งของตั๋วซรียีท์ัวร์
เต็มทา่นไมส่ามารถยกเลกิการจองทัวรไ์ด ้
◼ ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช าระคา่ทีน่ั่งไดด้ังนี ้
- ทีน่ ัง่ช ัน้ Scoot Plus ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทางอยา่งชา้
14วนั  ทีน่ั่ง ScootPlus (แถว 11-14 ) เป็นทีน่ั่งแถวหุม้หนังเต็มเบาะทีใ่หพ้ืน้ทีว่างขาถงึ 38 นิว้ (96.5 ซม.) และความกวา้ง 
17-21.7 นิว้ (42.16 – 55.1 ซม.) พนักพงิเอนหลังขนาด 8 นิว้ (20.3 ซม.) เพิม่พืน้ทีพ่ักเทา้และทีเ่ทา้แขนทีพ่ับ (ฟร!ี อาหาร
และเครือ่งดืม่/สมัภาระเชคอนิที ่30 กก.) 
 
- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงือ่นไข ดงันี ้

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 2,000 บาท 

โซนเงยีบ 22-25 Super มากกวา่ 35 นิว้ 1,500 บาท 

โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 1,700 บาท 

โซนหนา้ 32-34 Super มากกวา่ 35 นิว้ 1,200 บาท 

โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไมอ่นุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายเุกนิ 65 ปีและผูพ้กิารน่ัง 
-โซนเงยีบไมอ่นุญาตใหเ้ด็กน่ัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ค่าที่พักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการหรือระดับเทียบเท่า  กรณีหอ้งพักคู่/พักสามท่านเต็มอาจมี
ปรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกนัได ้
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ
ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
(ค่าทัวรไ์มร่วมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
◼ ซือ้น ้าหนักสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot (XW) (แจง้อยา่งชา้กอ่นเดนิทาง 10 วัน) มคีา่ใชจ้า่ยดังนี ้(ราคาตอ่เทีย่ว) 
+5 กก.400 บาท/+10กก.700 บาท/+15กก. 1,000 บาท/+20กก.1,300 บาท/+30กก.2,350 บาท 
หมายเหต:ุ สายการบนิไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั่วโลกให1้ใบ น ้าหนักสงูสดุได ้32กก./ช ิน้ 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ได ้
 



6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ช าระเงนิบาท ทา่นละ 1,700 บาท ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันในวันท าทัวรเ์ต็มวัน ตามโปรแกรมการเดนิทางรวมจ านวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-11 ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 19.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ



บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได  ้จากบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ ม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


