
 

 

 

 

Hokkaido Winter  

5 วัน 3 คืน 

           ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ อาซาฮคิาวะ คิโรโระสกีรีสอร์ท 

 

 

 

 

 

 

พักอาซาฮคิาวะ 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน 

ซปัโปโร ศนูย์กลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด มีการสร้างระบบถนนแบบสีเ่หลีย่มผืนผ้าครบครันไปด้วยสถานท่ีทอ่งเทีย่ว 
แหลง่ช้อปปิง้ ร้านกินดื่ม อาซาฮิคาวะ เมืองใหญ่อนัดบั 2 ของเกาะฮอกไกโดมีแมน่ า้ล าธารหลายสายและล้อมรอบไปด้วยภเูขา
และยงัเป็นเมืองที่หนาวสดุๆเพราะหิมะตกหนกัเป็นเวลานาน เลอืกชิมสดุยอดราเมงที่หมูบ้่านราเมน เที่ยวสวนสตัว์อะซาฮิ
ยามา่ที่มีสตัว์ขัว้โลก เช่น หมีขาวและชมพาเหรดแพนกวิน้!!! โอตารุ เมืองทา่เรือเลก็ๆ สดุนา่รัก มีเสนห์่ของความโรแมนตกิชวน
ให้หลงใหล คิโรโระสกีรีสอร์ท รีสอร์ทคอมเพลก็ซ์ที่มีช่ือเสยีงระดบัโลกในเร่ืองของพาวเดอร์สโนว์หรือหิมะเนือ้ละเอยีดเนยีนนุม่ 
และมีกิจกรรมมากมายหลากหลาย สามารถขึน้กระเช้ากอนโดลา่สูย่อดเขาอาซาริได้เพื่อไปสัน่ระฆงัแหง่ความรัก Love Bell 
สมัผสัประสบการณ์ทดลองขบัสโนว์โมบิล เป็นอีกกิจกรรมหนึง่ที่สนกุและไมค่วรพลาดเมื่อมาเที่ยวฮอกไกโดชว่งฤดหูนาว 



 

หมายเหตุ: 

1.วันท่ี29ธ.ค.62-4ม.ค.63เนินพระพุทธเจ้าปิด โปรแกรมปรับเที่ยว Sapporo Beer Museumแทน 

2.วันที่31ธ.ค.62-1ม.ค.63ลานสกSีhikisaiปิด โปรแกรมปรับเที่ยว Watts Snowmobile แทนหรือลานสกอีื่นๆใน
เส้นทางแทน 

3.วันท่ี30ธ.ค.62-1ม.ค.63 สวนสัตว์ปิด โปรแกรมปรับเที่ยว Ice Pavillion แทน 

*โปรแกรมแต่ละวันอาจมีการสลับที่เที่ยวได้ แต่ท่านจะได้ท่องเที่ยวครบตามโปรแกรม* 

วันท่ี รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง 

2  สนามบินนิวชิโตะเสะ – อาซาฮคิาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮคิาวะ – สวนสัตว์อาซาฮยิามะ 
หรือ Ice Pavillion - ห้าง Aeon Mall 

3  
ลานสโนว์โมบิล Shikisai-no-oKa - โอตารุ - คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – เคร่ือง
แก้วโอตารุ – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - ร้าน Duty Free – ท าเนียบรัฐบาลเก่า – ช้อปป้ิง
ทานุกิโคจิ 

4  คิโรโระสกีรีสอร์ท - ตลาดปลาโจไก - เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า - หอนาฬิกาซัปโปโร – 
สวนโอโดริ - มิตซุยเอาท์เล็ท 

5  ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง  

 

วันท่ี 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง 

20.30  พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาออกชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR 

ASIA X (XJ) เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติกแท็กกระเป๋า 

23.55  น าทา่นเดนิทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญ่ีปุ่ นโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X 
เที่ยวบินท่ี XJ620 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีบริการจ าหน่าย) 

  



 

วันท่ี 2 สนามบินนิวชิโตะเสะ – อาซาฮคิาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮคิาวะ – สวนสัตว์อาซาฮิ
ยามะ หรือ Ice Pavillion - ห้าง Aeon Mall 

08.25  เดนิทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่า
เมืองไทย 2 ชัว่โมงกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ผา่นพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร ส าคัญ!!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น า อาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ รับกระเป๋า
เรียบร้อยและท าภารกิจสว่นตวั น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองอาซาฮคิาว่า (Asahikawa) เมืองใหญ่
อนัดบัสองในเกาะฮอกไกโด รองจากซปัโปโร ตัง้อยูท่างตะวนัออกของซปัโปโร น าทา่นเดนิทาง
สู ่หมู่บ้านราเมนอาซาฮคิาว่า (Asahikawa Ramen Village) ถือก าเนิดขึน้ในปี 1996 โดย
การรวบรวมร้านราเมนช่ือดงัของเมืองอาซาฮิคาวา่มาอยูร่วมกนัเป็นอาคารหลงัคาเดียว มีร้าน
ราเมง 8 ร้าน เปรียบเสมือนหมูบ้่านราเมนท่ีรวบรวมร้านดงัๆไว้ในท่ีเดียว และยงัมีห้องเล็กๆท่ี
จดัแสดงประวตัิความเป็นมาของหมูบ้่านแหง่นีด้้วย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมน (มือ้ท่ี1) เมนูราเมน 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮยิามะ Asahiyama Zoo (หมายเหตุ: วันท่ี30ธ.ค.62-1

ม.ค.63 สวนสัตว์ปิด โปรแกรมปรับไปเท่ียว Ice Pavillion แทน ) ซึง่ได้รับความนิยมมาก
ท่ีสดุในญ่ีปุ่ น ซึง่ในแตล่ะปีจะมีผู้ เข้าชมความนา่รักของสตัว์ตา่งๆ ท่ีไมไ่ด้ถกูกักขงัในกรงแบบท่ี
ทา่นเคยเห็นในสวนสตัว์ทัว่ๆ ไปถึงกวา่ปีละ 3 ล้านคนจากทัว่โลก โดยสวนสตัว์แหง่นีไ้ด้มี
แนวความคิดท่ีว่า สตัว์ตา่งๆ ควรท่ีจะอาศยัอยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีดี  และเป็นไปตามธรรมชาติ
ของสตัว์นัน้ๆ จงึท าให้ทกุท่านได้สมัผสัถึงชีวิตความเป็นอยูท่ี่แท้จริงของสัตว์แตล่ะประเภท 
อาทิเชน่ หมีขาวจากขัว้โลก นกเพนกวินสายพนัธุ์ตา่งๆ แพนด้าแดง ไฮไลท์ส าคัญ! ของท่ีน่ี
คือการชมการเดนิ ขบวนพาเหรดของนกเพนกวินท่ีให้ท่านได้ชมอย่างใกล้ชิด 
(พาเหรดแพนกว้ิน11.00/14.30 ช่วงเวลาอาจมีเปลีย่นแปลงไดข้ึ้นอยู่กบัทางสวนสตัว์ และ
ในช่วงฤดูหนาวสวนสตัว์จะปิดเวลา15.00น.) หรือเที่ยวพิพธิภัณฑ์หมิะและน า้แข็งคะมิคะ

วะ (Kamikawa Ice Pavilion)เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีให้นกัทอ่งเท่ียวได้สมัผสัประสบการณ์ความ
หนาวเย็นแหง่แรกและมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก อณุหภมูิด้านในตัง้ไว้ -20 องศาเซลเซียสตลอด
ปี ภายในมีเสาน า้แข็งและก าแพงน า้แข็งขนาด 600 ตารางเมตร ท่ีใช้เวลาสร้างด้วยวิธีทาง
ธรรมชาตถิึง 25 ปี ทางเดนิอโุมงค์น า้แข็งท่ีประดบัประดาด้วยไฟสวยงาม บาร์น า้แข็ง และถ า้
จ าลองหินงอกหินย้อย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ ห้างAeon Mall อิสระให้ท่านเลือกซือ้
สินค้าและอิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก



 

อาซาฮคิาวะ 

พัก: Y’s Hotel  Asahikawa Ekimae หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5วนัก่อนวนัเดินทาง) 

วันท่ี 3 
ลานสโนว์โมบิล Shikisai-no-oKa - โอตารุ - คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – 
เคร่ืองแก้วโอตารุ – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - ร้าน Duty Free – ท าเนียบรัฐบาลเก่า 
– ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่ 2) 

น าทา่นเดนิทางสู่ลานสโนว์โมบิล Shikisai-no-oKa ให้ท่านสมัผสัประสบการณ์พิเศษขับส
โนว์โมบิล Snowmoblie (หมายเหต:ุ วนัที่31ธ.ค.62-1ม.ค.63ลานสกีShikisai ปิด โปรแกรม
ปรับเที่ยว Watts Snowmobile แทนหรือลานสกีอื่นๆในเสน้ทางแทน)(ไม่รวมค่า
snowmobile) ซึง่เป็นหนึง่กิจกรรมท่ีสนกุสนานและไมค่วรพลาดเม่ือมาถึงฮอกไกโด ท่าน
สามารถสนกุสนานไปกบัการขบัรถบนหิมะด้วยรถสโนว์โมบิลซึง่สามารถเลน่ได้เฉพาะประเทศ
ท่ีมีหิมะตกเทา่นัน้ การเลน่สโนว์โมบลินัน้ขบัข่ีไมย่ากเพียงแคใ่ช้คนัเร่งและเบรคก็สามารถ
บงัคบัตวัรถได้อยา่งง่ายดาย ส าหรับวิธีเลน่จะมีครูฝึกของลานขบัสอนวิธีให้ จากนัน้อิสระให้
ทา่นสนกุสนานตามอธัยาศยั หรือท่านสามารถเลือกถ่ายรูป ชมวิวและสนกุสนานกบัหิมะได้ 
(หมายเหต:ุค่าทวัร์ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆและไม่รวมค่าsnowmobileท่านละประมาณ 
10,000 - 15000 เยน ท่านที่มีความประสงค์เล่นกิจกรรมแจ้งกบัไกด์หนา้งาน) กรณีหิมะทบั
ถมไม่เพียงพอ หรือลานขบัยงัไม่เปิดหรือปิด หรือมีปรับเส้นทางท่องเทีย่วทางบริษัทขอ 
ปรับเปลีย่นไปลานขบัอืน่ๆเช่นWatts Snowmobile แทน หรือลานอืน่ๆที่อยู่ในเสน้ทางท่อง
เทียวแทน จะปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) น าทา่นเดินทางสู ่เมืองโอตารุ เมืองทา่
เจริญรุ่งเรืองในฐานะท่ีเป็นเมืองค้าขายในชว่งปลายศตวรรษท่ี 19 ถึง 20 เมืองทา่เล็กๆท่ีมี
บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึง่มีร้านขายของอยู่ตลอดสองข้างทาง ด้วยบรรยากาศโดยรอบ 
รวมถึงการตกแตง่ของบ้านเรือนนัน้สว่นใหญ่ ได้ถกูออกแบบเป็นตะวนัตกเน่ืองจากในอดีต 
เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจาก การท าการค้าระหวา่งประเทศญ่ีปุ่ นเองและประเทศในแถบ
ยโุรปหลายประเทศ น าท่านเท่ียวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวฒันธรรมอนัมี
เสนห์่ชวนให้ค้นหา ด้วยควา มเป็นเอกลกัษณ์แหง่วีถีชีวิต 2 ฝ่ังคลองท่ียงัคงความเป็นญ่ีปุ่ น
แบบดัง้เดมิ คลองโอตารุสร้างเพ่ือให้เรือเล็กล าเลียงสินค้าจากทา่เรือเอามาเก็บไว้ในโกดงัท่ีอยู่
ตามริมคลอง เม่ือวิทยาการเจริญก้าวหน้าเรือใหญ่จงึเปล่ียนไปเข้าทา่ท่ีใหญ่และขนสง่เข้า
โกดงั ได้ง่ายขึน้ ตกึเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหลา่นี ้จงึถกูดดัแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ตา่งๆ 



 

และพิพิธภณัฑ์ น าทา่นเท่ียวชม ชมเคร่ืองแก้วโอตารุ แหลง่ท าเคร่ืองแก้วท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุ 
ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสนัดงัอยู่ในโลกของจินตนาการ แหลง่เคร่ืองแก้วช่ือดงัของโอ
ตารุ และยงัมีเคร่ืองแก้วหลากหลายให้ทา่นช่ืนชม และเลือกซือ้ได้ เมืองนีมี้ช่ือเสียงในด้านการ
ท าเคร่ืองแก้วตา่งๆ จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี Otaru Music Box Museum 
ให้ทา่นได้ท่องไปในดนิแดนแหง่เสียงดนตรีและบทกวีท่ีแสนออ่นหวานชวนให้น่าหลงใหล ด้วย
กลอ่งดนตรี (MUSIC BOX) อนัมากมายหลากหลายและงดงามท่ีจะท าให้ทา่นผอ่นคลาย
อยา่งดีเย่ียม ท่านจะได้ชมกลอ่งดนตรีมากมายหลายหลายแบบนา่รักๆ เตม็ไปหมดมากกวา่ 
3,000 แบบ รวมถึงทา่นยงัสามารถเลือกท ากล่องดนตรีแบบท่ีท่านต้องการได้ด้วย ท่าน
สามารถเลือกกล่องใส ่ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกนั มีบริการน าเพลงกลอ่งดนตรีทัง้
เพลงญ่ีปุ่ นและเพลงสากลมาอดัเป็นซีดีโปสการ์ดสง่ได้โดยตรงจากทางพิพิธภณัฑ์ ให้ทา่นได้
สมัผสัและช่ืนชมกลอ่งดนตรีนา่รักมากมาย ให้ทา่นได้ท ากลอ่งดนตรีน่ารักๆในแบบท่ีทา่นช่ืน
ชอบด้วยตวัทา่นเอง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที่3) 

น าทา่นเดนิทางสูซ่ปัโปโร น าทา่นไปชม โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (ค่าทัวร์ไม่รวมการเข้า

ชมการผลิตด้านใน) แหลง่ผลิตช็อคโกแลตท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่ น ตวัอาคารของโรงงานถกู
สร้างขึน้ในสไตล์ยโุรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ให้ทา่นได้เลือกซือ้เป็นของฝากตาม
อธัยาศยั จากนัน้น าทา่นไปร้านดวิตีฟ้รี ให้ทา่นเลือกซือ้ของฝากราคาถกู อาทิเชน่ 
เคร่ืองส าอางค์ เคร่ืองไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากน า้มันม้า โฟมล้างหน้าถ่านหนิ ผลิตภณัฑ์แบ
รนด์ 4GF 5GF และ6GF หรือวิตามินบ ารุงร่างกายอย่าง Natto สารสกดัจากถัว่ หรือน า้มนัตบั
ปลาฉลาม ยาของดร.โนงุจิ เป็นต้น น าท่านเดินทางสู่ ตกึท าเนียบรัฐบาลเก่าเร่ิมก่อสร้าง
เม่ือปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบ
รัฐบาลแหง่รัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจ านวนมากกวา่ 2.5 ล้านก้อน ตกึแดง
หลงันีใ้ช้เป็นท่ีท าการรัฐบาลฮอกไกโดตัง้แตปี่ พ.ศ.2429 ซึง่ผู้วา่ราชการคนแรกท่ีได้ท างานใน
ตกึนีคื้อ มิจิโตชิ อิวามรูะ (Michitoshi Iwamura) แล้วใช้งานตอ่เน่ืองยาวนานถึง 80 ปี ก่อนท่ี
จะย้ายไปท่ีท าการหลงัใหมเ่ป็นอาคารทนัสมยัสงู 10 ชัน้ซึง่ตัง้อยูด้่านหลงัตกึ  

ค ่า  รับประทานอาหาร (มือ้ที่ 4 ) เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู +ชาบูหมูไม่อัน้  

หลังอาหารเยน็อิสระให้ท่านช้อปป้ิงย่านทานุกิโกจิ เป็นยา่นท่ีคกึคกัมีชีวิตชีวิตโดยเฉพาะ
ในเวลาค ่าคืนท่ีบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่ง ๆ เปิดไฟสลบัสีแขง่ขนัประชนัสินค้ากนัรอบๆ 
บริเวณนีมี้ร้านอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทิงเริงรมย์ยามราตรี ทัง้ไนท์คลบั บาร์ คาราโอเกะ 



 

รวมกนัมากกวา่ 4,000 ร้าน ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอย บางร้านก็ซอ่นอยู่ในตกึต้องขึน้ลิฟต์ไป แต่
ก็มีพนกังานออกมาเรียกแขกเสนอเมนแูละบริการของร้านตนเองอยูริ่มถนนเตม็ไปหมด 
บริเวณใกล้กนัทา่นสามารถเดนิไปช้อปปิง้ย่านซูซูกิโนะได้ จากนัน้เดนิทางเข้าสู่ท่ีพักแรม 

ที่พัก: Toyoko Inn Sapporo /APA & Resort Hotel Sapporo/Hotel Raffinato Sapporo 
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

  

วันท่ี 4 คิโรโระสกีรีสอร์ท - ตลาดปลาโจไก - เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า - หอนาฬิกาซัปโปโร – 
สวนโอโดริ - มิตซุยเอาท์เล็ท 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่5) 

น าทา่นเดนิทางไปสมัผสักบั ลานสกีรีสอร์ท KIRORO SKI RESORT ตัง้อยูท่่ามกลาง
ขนุเขาท่ีปกคลมุด้วยหิมะแสนนุม่ ให้ท่านสนกุสนานกบักิจกรรมกลางแจ้ง ณ ลานสกี 
เพลิดเพลินกบักิจกรรมสกีท่ีหลากหลาย เชน่ สกี, สโนว์บอร์ด,กระดานเล่ือนหิมะ ฯลฯ (หมาย
เหตุ: ค่าทัวร์ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ ไม่รวมค่าอุปกรณ์และไม่รวมค่ากระเช้ากอนโด
ล่า) หรือท่านจะเลือกช้อปปิง้ท่ีโซนพลาซา่คโิรโระ รีสอร์ทท่ีถูกเลือกเป็นโลเคชัน่หลกัใน
ภาพยนต์เร่ือง แฟนเดย์ แฟนกนัแคว่นัเดียวเร่ืองแรกของคา่ยจีดีเอช ได้เปิดมมุสวยทัว่สกีรี
สอร์ทใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าใน location ตา่งๆ เชน่  ระฆงัแหง่ความรัก (Love Bell) ตัง้อยูบ่น
ยอดเขาอะซาริ (Asari Peak) ของคิโรโระ รีสอร์ท ระฆงันีมี้ต านานของความรั  กอนัศกัดิส์ิทธ์ิ 
นกัทอ่งเท่ียวมกัจะมาสัน่ระฆงั แล้วอธิษฐานขอพรให้ความรักสมหวงัตลอดไป การเดินทางขึน้
ไปยงั ระฆงัแหง่ความรัก ต้องนัง่กระเช้ากอนโดลา่ขึน้สูย่อดเขาโดยระหวา่งทางจะเห็นต้นไม้
และวิวหบุเขากว้างใหญ่ และเมื่อขึน้ไปถึงก็จะพบความสวยงามปรากฏตรงหน้า พร้อม ระฆงั
แหง่ความรัก ตัง้ตระหง่านอยู่ นอกจากจะเป็นจดุให้คูรั่กมาตีระฆงัขอพรเร่ืองความรักแล้ว ยงั
เป็นจดุถ่ายรูปท่ีสวยงามมากท่ีสดุแหง่หนึง่ด้วย ลานสกี ส าหรับนกัสกีมืออาชีพและสมคัรเลน่ 
สามารถเพลิดเพลินกบัการเลน่สกีและสโนว์บอร์ด สมาชิกตวัน้อยก็สามารถเล่นสนกุได้เพราะ



 

มี Annie Kids Ski Academy โรงเรียนสอนสกีส าหรับเด็ก นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมแสนสนกุใน
ลานหิมะขนาดใหญ่  Snow Parkและสดุท้าย คโิรโระ รีสอร์ท มาร์เก็ตแหลง่รวมขนมอร่อยเเละ
สินค้าท่ีขึน้ช่ือของฮอกไกโดไว้ครบซึง่ท่านสามารถช้อปปิง้กลบัไปเป็นของฝากได้ หมายเหตุ:
กิจกรรมเล่นสกีและกระเช้ากอนโดล่าขึน้อยู่กับปริมาณการทับถมของหมิะและสภาพ
อากาศ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ ตลาดปลาโจไกอิจิบะ เป็นตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
ซปัโปโร เป็นตลาดท่ีคกึคกัและมากมายไปด้วยของฝากของดีของซปัโปโรและผลิตภณัฑ์จาก
ทัว่ฮอกไกโด ทา่นสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ท่ีร้าน ราคาไมแ่พง ท่ีสัง่ตรงมา
จากท่ีตา่งๆของออกไกโดและทา่นสามารถซือ้อาหารทะเลและของฝากตา่งๆได้ท่ีน่ี (อิสระ
อาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ให้ท่านเลือกชิมอาหารทะเลสดๆ) 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู่ เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า The Hill of the Buddha (หมายเหต:ุ วนัที2่9
ธ.ค.62-4ม.ค.63เนินพระพทุธเจ้าปิด โปรแกรมปรับเทีย่ว Sapporo Beer Museumแทน) เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวแหง่ใหมข่องซปัโปโรอยูภ่ายในพืน้ท่ีของสสุาน Makomanai Takino 
Cemetery ท่ีเปิดให้เช้าชมเม่ือปลายปี 2015 มีความโดดเดน่เน่ืองจากเป็นองค์พระพทุธรูป
ขนาด 13.5 เมตร หนกั 1,500 ตนั ครอบไว้ด้วยโดมทรงกลมใต้ดนิ ล้อมรอบไปด้วยทุง่ลาเวน
เดอร์นบัแสนต้นท่ีจะเปล่ียนพืน้ท่ีของเนินเขาให้เป็นสีสนัตา่งๆไปไมซ่ า้กั  นต  ลอดปีตามชว่ง
ฤด ูโดยบริเวณสถานท่ีดงักล่าวได้รับการออกแบบโดย Tadao Ando สถาปนิกช่ือดงัของญ่ีปุ่ น 
โดยบริเวณทางเข้าจะมี  สระน า้ และอโุมงค์ความยาว 40 เมตร นอกจากนีย้งัมีร้านกาแฟและ
ร้านอาหารเล็กๆ รวมทัง้รูปปัน้หินจ าลองของโมอายแหง่เกาะอีสเตอร์ และรูปปัน้หินจ าลอง
ของสโตนเฮนจ์ให้ได้ชมและเก็บภาพสวยงามได้อีกด้วย ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้า(ทางสถานท่ี
เก็บคา่บริจาคเพ่ือใช้ท านบุ ารุงสถานท่ี 300 เยน (บริจาคด้วยตวัเองหน้าทางเข้า) ไมร่วมคา่จดุ
ชมวิวมมุสงู500เยน หรือเท่ียวชมพพิธิภัณฑ์เบียร์ที่ซัปโปโร (Sapporo Beer Museum)เป็น
พิพิธภณัฑ์เบียร์แหง่แรกและแหง่เดียวในญ่ีปุ่ น ซึง่ผลิตภณัฑ์เบียร์ย่ีห้อซปัโปโรมีจดุก าเนิดขึน้
จากท่ีน่ี มีห้องแสดงเก่ียวกบัประวตัแิละเคร่ืองมือท่ีใช้ในการผลิตเบียร์เร่ืองราวของการท าเบียร์ 
ตวัอาคารพิพิธภณัฑ์เป็นอาคารสร้างจากอิฐแดง แตเ่ดมิคือโรงงานผลิตเบียร์ ซึง่เปิด
ด าเนินการมาตัง้แตปี่ พ.ศ.2419 เป็นโรงงานผลิตเบียร์แหง่แรกของญ่ีปุ่ น ปัจจบุนักิจการ
เจริญเตบิโตมีโรงงานหลายแหง่ทัว่ประเทศ ตกึเก่าหลงันีจ้งึถกูดดัแปลงให้เป็นพิพิธภณัฑ์เบียร์ 
เม่ือ พ.ศ.2530 เปิดให้ผู้สนใจได้เข้าชมฟรี ภายในแบง่ออกเป็น 3 ชัน้โดยจะต้องขึน้ลิฟต์ขึน้ไป
ชม จากนัน้น าทา่นถ่ายรูป หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวซึง่เป็นอาคารท่ีสร้างขึน้
จากไม้ ออกแบบด้วยศลิปะแบบอเมริกนัเป็นท่ีรู้จกัในฐานะสญัลกัษณ์ของเมือง และเป็นท่ี
สนใจของนกัท่องเท่ียว ทัง้ในและตา่งประเทศแทบทกุคน ซึง่นาฬิกาบนหอยงัคงเดนิอย่าง



 

เท่ียงตรง และมีเสียงระฆงัในทกุชัว่โมง ผา่นชมสวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ตัง้อยูใ่จ
กลางเมืองซปัโปโร ซึง่แยกเมืองออกเป็นสองฝ่ัง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ ในชว่งฤดรู้อนจะ
เป็นพืน้ท่ีสีเขียวท่ีงดงาม และชว่งต้นเดือนกมุภาพนัธ์จะเป็นสถานท่ีหลกัในการจดัเทศกาล
หิมะซปัโปโร สามารถดดูนกัทอ่งเท่ียวท ารายได้ให้แก่ฮอกไกโดมากมาย จากนัน้น าทา่น
เดนิทางสู่ มิตซุย เอ้าท์เล็ท (MITSUI OUTLET) เพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้สินค้ามากมาย
แบรนด์ดงัระดบัโลก และแบรนด์ญ่ีปุ่ น อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 
CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, 
GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดเูคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอยา่ง 
TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชัน่ HUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซือ้สินค้าส าหรับคณุหน ู
AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสินค้าอ่ืนๆอีกมากมายในราคาลด 30-80% ซึง่
ภายในยงัมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ทา่นช้อปปิง้ตามอธัยาศยั (อาหารเยน็อิสระตาม
อัธยาศัย) 

ที่พัก: Toyoko Inn Sapporo /APA & Resort Hotel Sapporo/Hotel Raffinato Sapporo 
หรือระดับใกล้เคียงกัน  

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

  

 

วันท่ี 5 ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หรือบริการแบบ Set Box (มือ้ที่ 6) 

หมายเหตุ: กรณีห้องอาหารเช้าที่โรงแรมไม่สามารถเปิดบริการช่วง06.00น.ได้ เพื่อ
ความสะดวกในเร่ืองระยะเวลาการเดนิทางมาสนามบินทางบริษัทขอปรับเป็น Set 
Box แทน) 



 

ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะเพ่ือเช็คอินเตรียมเดินทาง
กลับ 

09.40  ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการAIR ASIA X เที่ยวบินท่ี 
XJ621 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีบริการจ าหน่าย) 

15.35  เดนิทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 อัตราค่าบริการ 

ก าหนดวันเดนิทาง ผู้ใหญ่ เดก็(เสริมเตียง) เดก็(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

04 - 08 Dec 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

05 - 09 Dec 2019  31,888  31,888 31,888 7,000 9,500 

06 - 10 Dec 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

11 - 15 Dec 2019  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

12 - 16 Dec 2019  28,888  28,888 28,888 7,000 9,500 

13 - 17 Dec 2019  31,888  31,888 31,888 7,000 9,500 

19 - 23 Dec 2019  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

20 - 24 Dec 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

25 - 29 Dec 2019  32,888  32,888 32,888 7,000 9,500 

26 - 30 Dec 2019  34,888  34,888 34,888 7,000 9,500 

27 - 31 Dec 2019  39,888  39,888 39,888 7,000 9,500 

28 Dec 2019 - 01 

Jan 2020  
42,888  42,888 42,888 7,000 9,500 



 

30 Dec 2019 - 03 

Feb 2020  
39,888  39,888 39,888 7,000 9,500 

31 Dec 2019 - 04 

Feb 2020  
37,888  37,888 37,888 7,000 9,500 

03 - 07 Jan 2020  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

09 - 13 Jan 2020  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

10 - 14 Jan 2020  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

15 - 19 Jan 2020  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

16 - 20 Jan 2020  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

17 - 21 Jan 2020  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

22 - 26 Jan 2020  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

23 - 27 Jan 2020  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

24 - 28 Jan 2020  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 
 

หมายเหตุ 

หมายเหตุ :  รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุของญ่ีปุ่ น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า โดยทางผู้จดั
จะปรับเปล่ียนโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของทา่นเป็นหลกั เพ่ือให้ทา่นทอ่งเท่ียวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การ
บริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่ม
เวลาได้ โดยมคัคเุทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน
เวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บริการข้างต้นค านวณ จากอตัราแลกเปล่ียน 100 
เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปล่ียนปรับสงูขึน้ บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอตัราคา่บริการเพิ่มขึน้ 



 

ประกาศส าคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ค่าทัวร์ท่ีจ่ายให้กับผู้จัด เป็นการ
ช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกัน
ก่อนออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากท่านไม่ได้ร่วมเดนิทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือ
ได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
ญ่ีปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดนิทางครัง้นีจ้ะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถงึ 

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคา่บริการ โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนลว่งหน้า 

- หรือสง่จอยน์ทวัร์กบับริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกนั 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการ
เดนิทาง 10 วัน 

2. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ 
มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.การช าระค่าบริการ  ช าระเงนิค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท สว่นท่ีเหลือช าระก่อนการเดนิทาง 20วนั 

**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดนิทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวัน
เดนิทางไป-กลับ*) 

กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ให้บริษัทมิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายแุละดา่นตรวจ
ปฏิเสธการออกและเข้าเมืองทา่น*** กรุณาสง่พร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือสง่พร้อมยอด
คงเหลือ** 

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบนิโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินคา่จองคา่ทวัร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอ
คืนเงิน ได้ทกุกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดนิทางออก 
หรือ เข้าประเทศท่ีระบไุว้ ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
รวมถึง เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทาง 
พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบัชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

ท่ีนัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลือกระบท่ีุนัง่ได้ 

การอัพเกรดที่น่ัง สามารถอัพเกรดได้เฉพาะ Hot Seat ส าหรับท่ีนัง่ Business/Premium ตัว๋กรุ๊ปทวัร์ไม่
สามารถอพัท่ีนัง่ได้ 

ที่น่ัง Hot Seat เป็นท่ีนัง่ท่ีมีพืน้ท่ีวา่งท่ีมากกวา่ท่ีนัง่มาตรฐาน ด้วยพืน้ท่ีวางขาท่ีกว้างเป็นพิเศษ มีพืน้ท่ีพอท่ีจะ
สามารถยืดขาได้อย่างเตม็ท่ี 

 



 

2. คา่ท่ีพกัห้องละ 2 ทา่นตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการหรือระดบัเทียบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เข้าชมและคา่ยานพาหนะทกุชนิดตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน า้หนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เคร่ืองที่สายการบิน Thai Air Asia X ก าหนดท่านละไม่เกิน 20 

กิโลกรัม สัมภาระถือขึน้เคร่ืองไม่เกิน7กก. และคา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการ
บนิท่ีมีการเรียกเก็บ 

**กรณีทา่นมีความประสงค์จะซือ้น า้หนกัเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทวัร์หรือก่อนเดนิทาง10วนัเทา่นัน้พร้อม
ช าระคา่น า้หนกั** 

- ซือ้น าหนกัเพิ่ม 5 กก. ช าระเพิ่ม 600  บาท / เพิ่ม10กก. ช าระเพิ่ม 1,000 บาท / เพิ่ม20กก. ช าระเพิ่ม 2,000 
บาท 

(คา่ทวัร์ไมร่วมการประกนัความคุ้มครองการสญูเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพย์สินสว่นตวั 
กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมส่ามารถรับผิดชอบได้) 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางคุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาทคา่
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกัน
สุขภาพท่านสามารถส่ังซือ้ประกันสุขภาพเพิ่มได้ 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทยและเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 

2. คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบอุาทิเช่นคา่อาหารเคร่ืองดื่มคา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์เป็นต้น 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดนิทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

5. คา่ทิปยกกระเป๋าทกุโรงแรม 



 

6. ค่าทปิไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,500 เยนต่อทริป ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น า้ใจจาก
ท่าน 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย 

(เอกสารท่ีจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ) 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศ
ญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาต ิหรือธุรกิจ จะต้องยื่น
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดังต่อไปนี  ้

1.ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯจดัการให้) 

2.สิ่งท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ (เชน่ เงิน
สด บตัรเครดิต เป็นต้น) 

3.ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทจดัการให้) 

4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯจดัการให้) 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

 1.หนงัสือเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลืออยูไ่ม่ต ่ากว่า 6 เดือน 

 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบตักิารพ านกั
ระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 

 4.เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้า
ประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัท่ีิจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 

7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูค้าและบริษัท ฯ และเมื่อทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทาง
บริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 



 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 
30ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น้ามนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบนิ, การยกเลิกบิน, การประท้วง, 
การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6. เม่ือทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ตา่งประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบใุนโปรแกรม 

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้าพกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบูบหุร่ี 
/ ปลอดบหุร่ีได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ ท่ีพกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพร้อมให้บริการ
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได้  

9. กรณีผู้ เดนิทางต้องการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 10 

วันก่อนการเดนิทาง มิฉะนัน้บริษัทฯไมส่ามารถจดัการได้ลว่งหน้าได้ 

10. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไมมี่สิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู้ จดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของผู้จดัก ากบัเท่านัน้  

11. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ใน
กรณีท่ีผู้ เดนิทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือ
กรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ
หลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  



 

12. กรณีต้องการพกัแบบ 3ทา่น ตอ่ห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไมเ่พียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพกัคู ่และ 1ห้องพกัเด่ียว โดยไมค่า่ใช้จา่ยเพิ่ม 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือ วนัเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะตดิ 
อาจท าให้เวลาในการท่องเท่ียวและ ช้อปปิง้แตล่ะสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดลุยพินิจของมคัคเุทศก์ และคนขยั
รถในการบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผู้ เดนิทางในบางครัง้ท่ีต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเท่ียวตาม
โปรแกรม 

14. บริการน า้ด่ืมท่านวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวนัท่ีท าทวัร์เตม็วนั เร่ิมในวนัท่ี2ของการเดนิทางรวมจ านวน2ขวด 

15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ10-12ชัว่โมง 
อาทิเชน่ เร่ิมงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวนันัน้ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมคัคเุทศก์และคนขบัจะเป็น
ผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ท่ีบริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้ เดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการ
เดนิทางท่องเท่ียว ตามพ.ร.บ. การท่องเท่ียว เทา่นัน้ ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ทา่น
สามารถขอดเูง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือวา่ทา่นได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเม่ือ
ทา่นช าระเงินคา่ทวัร์ (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได้ จากบริษัทประกนัทัว่ไป และ
ควรศกึษาเง่ือนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 
17. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไมมี่สิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั  นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของผู้จดัก ากบัเท่านัน้ 

18. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ใน
กรณีท่ีผู้ เดนิทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือ
กรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ
หลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

 


