
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hokkaido...หนาวจงัเธอ  

ฮอกไกโด ซปัโปโร คโิรโระ โอตาร ุโทยะ 5วนั3คนื 
พเิศษ!ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ+์ชาบหูมไูมอ่ ัน้! พาเทีย่วทกุวนัไมม่ฟีรเีดย ์พกัซปัโปโร 3คนื 

ซปัโปโร ศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด มกีารสรา้งระบบถนนแบบสีเ่หลีย่มผนืผา้ครบครันไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

แหล่งชอ้ปป้ิง รา้นกนิดืม่ โนโบรเิบทส ึเมอืงขึน้ชือ่เรือ่งน ้าพุรอ้น ออนเซนธรรมชาตขิองญี่ปุ่ น บ่อจโิกคุดานิ บ่อทีง่ดงามมี

ชือ่เสยีง โอตารเุมอืงทา่เรอืเล็กๆสดุน่ารัก มเีสน่หข์องความโรแมนตกิชวนใหห้ลงใหล โทยะโกะ ชมววิทะเลสาบขนาดใหญ่
ทีเ่กดิจากปากปล่องภูเขาไฟ อยู่ในอุทยานชโิกะทสโึทยะ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจ านวนมาก คโิรโระสกรีสีอรท์ รี

สอรท์คอมเพล็กซท์ี่มีชือ่เสยีงระดับโลกในเรื่องของพาวเดอรส์โนว์หรือหมิะเน้ือละเอียดเนียนนุ่ม และมกีจิกรรมมากมาย

หลากหลาย มกีระเชา้กอนโดลา่สูย่อดเขาอาซารไิดเ้พือ่ไปสัน่ระฆังแหง่ความรัก Love Bell 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

18-22 ธนัวาคม 62 24,888  

 

 

 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,500 34  

20-24 ธนัวาคม 62 24,888 9,500 34  

25-29 ธนัวาคม 62 29,888 9,500 34  

27-31 ธนัวาคม 62 36,888 9,500 34  

1-5 มกราคม 63 27,888 9,500 34  

3-7 มกราคม 63 24,888 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-2กมุภาพนัธ ์63 24,888 9,500 34  

31มกราคม-4กมุภาพนัธ ์63 32,888 9,500 34  

5-9 กมุภาพนัธ ์63 32,888 9,500 34  



                
 

7-11 กมุภาพนัธ ์63 32,888  

 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

 

9,500 34  

12-16 กมุภาพนัธ ์63 24,888 9,500 34  

14-18 กมุภาพนัธ ์63 24,888 9,500 34  

19-23 กมุภาพนัธ ์63 24,888 9,500 34  

21-25 กมุภาพนัธ ์63 24,888 9,500 34  

26กมุภาพนัธ-์1มนีาคม 63 24,888 9,500 34  

28กมุภาพนัธ-์3มนีาคม 63 24,888 9,500 34  

4-8 มนีาคม 63 24,888 9,500 34  

6-10 มนีาคม 63 24,888 9,500 34  

11-15 มนีาคม 63 24,888 9,500 34  

13-17 มนีาคม 63 24,888 9,500 34  

18-22 มนีาคม 63 23,888 9,500 34  

20-24 มนีาคม 63 23,888 9,500 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 ุ- โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ - ซปัโปโร - ชอ้ป
ป้ิงทานุกโิคจ ิ    อาหาร เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูม)ู 

3  รา้น Duty Free – โนโบรเิบทส ึ- น ัง่กระเชา้Usuzan Ropeway – โทยะ – ทะเลสาบโทยะ -  
จดุชมววิไซโล – ซปัโปโร         อาหาร เชา้, เทีย่ง 

4 ลานสโนวโ์มบลิ WATTS SNOW WORLD - เนนิพระพุทธเจา้ – คโิรโระ สกรีสีอรท์ –  
มติซุยเอา้ทเ์ลต – ซปัโปโร  อาหาร เชา้     

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

 

วนัทีห่นึง่    กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

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

 

 

วนัทีส่อง    ทา่อากาศยานดอนเมอืง - สนามบนินวิชโิตะเสะ – โอตาร ุ-  คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– 

                 เครือ่งแกว้โอตาร ุ- โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ - ซปัโปโร - ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ

               อาหารเย็น  (บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูม)ู 

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

XW146 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้ ) 
12.15 น. เดินทางถึง สนามบินนิวชิโต

เสะ ท่าอากาศยานนานาชาติ
ของฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่า
เมืองไทย 2 ชั่วโมงกรุณาปรับ
นาฬกิาของทา่นเพอืค่วามสะดวก
ในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธี
ก า รต รวจ ค น เข ้า เมื อ งแ ล ะ



                
 

ศุลกากร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก 
เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั 
รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตัวจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอ
ตารุ เมอืงท่าเจรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที ่
19 ถงึ 20 เมอืงท่าเล็กๆทีม่บีรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ ซึง่มรีา้นขายของ
อยู่ตลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของ
บา้นเรอืนนัน้สว่นใหญ ่ไดถ้กูออกแบบเป็นตะวันตกเน่ืองจากในอดตี เมอืงโอ
ตารุไดรั้บอทิธพิลมาจาก การท าการคา้ระหวา่งประเทศญีปุ่่ นเองและประเทศ
ในแถบยุโรปหลายประเทศ น าท่านเทีย่วชม คลองสายวฒันธรรมโอตารุ 
คลองสายวัฒนธรรมอันมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยควา มเป็นเอกลักษณ์แหง่วี
ถีชีวติ 2 ฝ่ังคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่ นแบบดัง้เดิม คลองโอตารุสรา้ง
เพื่อใหเ้รือเล็กล าเลียงสนิคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดังที่อยู่ตามรมิ
คลอง เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่จงึเปลีย่นไปเขา้ท่าที่ใหญ่และ
ขนสง่เขา้โกดัง ไดง่้ายขึน้ ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลองเหล่าน้ี จงึถูกดัดแปลง
เป็นรา้นอาหารสไตลต์่างๆ และพพิธิภัณฑ์ น าท่านเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้
โอตารุ แหล่งท าเครื่องแกว้ที่มีชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแกว้
หลากสสีันดังอยู่ในโลกของจนิตนาการ แหล่งเครือ่งแกว้ชือ่ดังของโอตารุ 
และยังมเีครื่องแกว้หลากหลายใหท้่านชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงน้ีมชีือ่เสยีงในดา้นการท าเครื่องแกว้ต่างๆ 
จากนั้นน าท่านชม พิพธิภณัฑ์กล่องดนตร  ีOtaru Music Box Museum ใหท้่านไดท้่องไปในดนิแดนแห่ง
เสียงดนตรีและบทกวีที่แสนอ่อนหวานชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมาย
หลากหลายและงดงามทีจ่ะท าใหท้่านผอ่นคลายอยา่งดเียีย่ม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรมีากมายหลายหลายแบบ
น่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึท่านยังสามารถเลอืกท ากล่องดนตรีแบบทีท่่านตอ้งการไดด้ว้ย 
ทา่นสามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มบีรกิารน าเพลงกล่องดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและ
เพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้า่นไดส้มัผัสและชืน่ชมกล่องดนตรน่ีารัก
มากมาย ใหท้า่นไดท้ ากลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่า่นชืน่ชอบดว้ยตัวทา่นเอง น าทา่นไป โรงงานช็อกโกแลตอิ
ชยิะ (ค่าทัวรไ์ม่รวมการเขา้ชมการผลติดา้นใน อสิระถ่ายรูปและซือ้ของทีร่ะลกึดา้นหนา้) แหลง่ผลติช็อคโกแลต
ทีม่ชีือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตัวอาคารของโรงงานถกูสรา้งขึน้ในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้า่นไดเ้ลอืก
ซือ้เป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ เมอืงซปัโปโร (Sapporo) เมอืงหลวงของภูมภิาคฮ
อกไกโด 

 เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่) เมนูบฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูม ู 
 หลงัอาหารเย็นน าท่านเดนิ

ทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 
  

ท่านสามารถอิสระ ช้อปป้ิง
ย่านทานุกิโกจิ เป็นย่านที่
คกึคักมชีวีติชวีติโดยเฉพาะใน
เวลาค ่ าคืนที่บรรดาป้ายไฟ
โฆษณาบนตกึต่าง ๆ เปิดไฟสลับสแีข่งขันประชันสนิคา้กันรอบๆ บรเิวณน้ีมรีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิ
เรงิรมยย์ามราตร ีทัง้ไนท์คลับ บาร ์คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็
ซอ่นอยู่ในตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แต่ก็มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็ม
ไปหมด บรเิวณใกลก้ันทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงยา่นซซูกูโินะได ้ 

พกั: The B Sapporo Susukino /Red Planet Sapporo Susukino South หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

 
วนัทีส่าม    รา้น Duty Free – โนโบรเิบทส ึ– น ัง่กระเชา้ Usuzan Ropeway – โทยะ – ทะเลสาบโทยะ –  
                 จดุชมววิไซโล – ซปัโปโร        อาหาร เชา้,กลางวนั 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่2) 
 น าท่านไป ดิวตี้ฟรี ใหท้่านเลือกซื้อของฝากราคาถูก อาทิเช่น 

เครือ่งส าอางค ์เครือ่งไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากน า้มนัมา้ โฟมลา้งหนา้
ถา่นหนิ หรอืวติามนิบ ารุงร่างกายอย่าง Natto สารสกัด  จากถั่ว หรือ
น ้ามันตับปลาฉลามเป็นตน้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบ
รเิบทส  ึ(Noboribetsu) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ
เกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาติที่งดงามไม่ว่าจะเป็น
ตน้ไม,้ทะเลสาบ,หนองบ ึ งและแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย น าทา่น
เดนิทางสู่ โชวะชนิซงั ปารค์ (Showa Shinzan Park) น าท่านน ัง่
กระเชา้อุสุซงั (Usuzan Ropeway) (ขอสงวนไม่ขึน้ในกรณีทีอ่ากาศไม่เอือ้อ านวยโดยจะเปลี่ยนเขา้ฟารม์หมี
แทน) ชมทัศนียภาพของ ภูเขาไฟอุส ึ(Mt. Usuzan) และ ภูเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa Shinzan) เป็นภูเขา
ไฟทีเ่กดิขึน้ใหมม่อีายนุอ้ยทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น เกดิขึน้จากการเกดิแผ่นดนิไหวและกอ่ตัวขึน้บนพืน้ทีร่าบทุ่งขา้ว



                
 

สาล ีสงู 290 เมตร ในระหวา่งปี 1943-1945 สมัยจักรรพรรดโิชวะ ปัจจุบันยังคงมคีวันก ามะถันลอยอยูเ่หนือปลอ่ง
ภเูขาไฟ ตัง้อยูใ่กลก้ับภเูขาไฟอสุ ุปัจจุบันอยูใ่นความดแูลของรัฐบาลในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาตแิหง่พเิศษ 
ใหท้า่นชมและบันทกึภาพเป็นที ่หรอืทา่นสามารถอสิระชมแหลง่อนุรักษ์หมสีนี า้ตาลหรอืเรยีกวา่ ฮกิมุะ (คา่ทัวร์
ไม่รวมค่าเขา้ชม) เป็นพันธุห์มทีีห่าไดย้ากในปัจจุบัน ซึง่จะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคารนิ และหมู่
เกาะครูนิเทา่นัน้ ใหท้่านตืน่ตากับความน่ารักของนอ้งหมแีละประหลาด
ใจกับหมแีสนรูท้ีท่ าท่าทางตลกๆใหท้่านชมหรอืท่านสามารถซือ้ของที่
ระลกึของฝากทีร่า้นคา่บรเิวณโชวะซนิซงัปารค์ไดต้ามอัธยาศัย 

หมายเหตุ : ช่วงวันที่  15ก.พ.-16มี.ค.63 กระเชา้ Uzusan 
Ropeway ปิดซ่อมบ ารุง ทางบรษัิทจะน าท่านเปลี่ยนไปขึน้กระเชา้ 
Otaru Tenguyama Ropeway แทนน่ังกระเชา้ชมเมอืงโอตารุแบบ 
180 องศาบนภูเขาเทนงุ หรอืเปลีย่นไปขึน้ชงิชา้สวรรคย์กัษ ์(Noria 
Ferris Wheel) เป็นอกีหนึง่จุดทีส่ามาถชมววิทีส่วยทีสุ่ดของเมอืง
ซปัโปโร 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่) 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่บรเิวณทะเลสาบโทยะ หรอืโทยะโกะ ที่อยู่ใน

อุทยานชโิกะทสโึทยะ เป็นทีน่ิยมของนักท่องเที่ยวมคีนมาเยีย่มชมปี
ละ 4 ลา้นคน น าท่านเดนิทางไป จุดชมววิโซโล Sairo View Point 
เป็นจุดชมววิทะเลสาบโทยะจากมุมสูง สามารถมองเห็นทัศนียภาพ
ของทะเลสาบโทยะ รวมถงึเกาะนาคาจมิะ เขาอสุ ุเขาโชวะชนิซงั ยา่น
โทยะโกะออนเซ็นและปากปลอ่งภเูขาไฟนชิยิามนอกจากนี้ยังสามารถ
มองเห็นเขาโยเทย์ซึง่ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นภูเขาฟูจแิห่งเอโซะ
ทางทศิตะวันตก น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรมซปัโปโร อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั  
ท่านสามารถอสิระ ยา่นซูซูกโินะ ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซูซกูโินะ เมอืงซัปโปโร โดยอยู่ถัดลง 
มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึง่ถือเป็ นย่านที่
คกึคักและมี ชีวติชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค ่าคืนที่มีการเปิ 
ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีัน ต่างๆ บนตกึทีต่ัง้อยู่ในย่านแห่งน้ี นอกจากนัน้
ยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรตีา่งๆ 
ทัง้ไนท์คลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 รา้น ตาม
ตรอกซอกซอย จงึไมแ่ปลกทีนั่กทอ่งเทีย่วจะนยิมมา ณ สถานทีแ่หง่นี - ทานุ
กโิคจเิป็นแหลง่ชอ้ปป้ิ งอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลังคามงุบังแดดบังฝนและ
หมิะ มี ความยาว 7 บล็อกถนน มีรา้นคา้ตัง้เรียงรายอยู่กว่า 200 รา้นคา้ตัง้
ขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยูร่ะหวา่งสถานี Subway Odori และ Susukin 

พกั: The B Sapporo Susukino /Red Planet Sapporo Susukino Southหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

วนัทีส่ ี ่       ลานสโนวโ์มบลิ WATTS SNOW WORLD - เนนิพระพทุธเจา้ – คโิรโระ สกรีสีอรท์ – มติซุยเอา้ทเ์ลท –  
                 ซปัโปโร อาหาร เชา้,กลางวนั 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่4) 

น าท่านเดนิทางไป ลานสโนวโ์ม
บิ ล  WATTS SNOW WORLD 
ใหท้่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ
ขบัสโนว์โมบิล Snowmoblie 
ซึง่เป็นหนึ่งกจิกรรมที่สนุกสนาน
และไม่ควรพลาดเมือ่มาถงึฮอกไก
โด ท่านสามารถสนุกสนานไปกับ
การขับรถบนหิมะดว้ยรถสโนว์โม
บิลซึ่ งส ามารถ เล่ น ได ้เฉพ าะ
ประเทศทีม่หีมิะตกเท่านัน้ การเล่นสโนวโ์มบลินัน้ขับขีไ่ม่ยากเพยีงแคใ่ชค้ันเร่งและเบรคก็สามารถบังคับตัวรถได ้
อย่างง่ายดาย ส าหรับวธิเีล่นจะมคีรูฝึกของลานขับสอนวธิใีห ้จากนัน้อสิระใหท้่านสนุกสนานตามอัธยาศัย หรือ
ทา่นสามารถเลอืกถา่ยรูป ชมววิ และสนุกสนานกับหมิะ หรอืกจิกรรมอืน่ๆทีล่านไดเ้ชน่ เลน่Banana Boat (หมาย
เหตุ:ค่าทัวรไ์ม่รวมค่ากจิกรรมต่างๆและไม่รวมค่าsnowmobile ท่านละประมาณ 10,000 - 15000 เยน ท่านทีม่ี
ความประสงคเ์ล่นกจิกรรมแจง้กับไกดห์นา้งาน) กรณีหมิะทับถมไม่เพยีงพอ หรอืลานขับยังไม่เปิดหรอืปิด หรอืมี
ปรับเสน้ทางทอ่งเทีย่วทางบรษัิทขอปรับเปลีย่นไปลานขับอืน่ๆทีอ่ยูใ่นเสน้ทางแทน หรอืไปเทีย่วโนโบรเิบทส ึหบุ
เขาจโิกคดุานแิทน ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) 



                
 

จ า ก นั้ น น า ท่ า น เดิ น ท า ง สู่ เนิ น เข า แ ห่ ง
พระพุทธเจ้า  The Hill of the Buddha (หมาย
เหต:ุวนัที2่9ธ.ค.62-4ม.ค.63เนนิพระพุทธเจา้
ปิ ด  โป รแก รมป ร ับ เที่ ย ว  Sapporo Beer 
Museumแทน) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
ข อ งซั ป โ ป โ รอ ยู่ ภ า ย ใน พื้ น ที่ ข อ ง สุ ส า น 
Makomanai Takino Cemetery ที่เปิดใหเ้ชา้ชม
เมือ่ปลายปี 2015 มคีวามโดดเด่นเน่ืองจากเป็นองคพ์ระพุทธรูปขนาด 13.5 เมตร หนัก 1,500 ตัน ครอบไวด้ว้ย
โดมทรงกลมใตด้นิ ลอ้มรอบไปดว้ยทุ่งลาเวนเดอรนั์บแสนตน้ทีจ่ะเปลีย่นพืน้ทีข่องเนนิเขาใหเ้ป็นสสีันต่างๆไปไม่
ซ ้าก ั นต  ลอดปีตามชว่งฤด ูโดยบรเิวณสถานทีด่ังกลา่วไดรั้บการออกแบบโดย Tadao Ando สถาปนกิชือ่ดังของ
ญี่ปุ่ น โดยบรเิวณทางเขา้จะมี  สระน ้า และอุโมงคค์วามยาว 40 เมตร นอกจากน้ียังมรีา้นกาแฟและรา้นอาหาร
เล็กๆ รวมทัง้รูปป้ันหนิจ าลองของโมอายแห่งเกาะอสีเตอร ์และรูปป้ันหนิจ าลองของสโตนเฮนจ์ใหไ้ดช้มและเก็บ
ภาพสวยงามไดอ้ีกดว้ย ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าเขา้(ทางสถานที่เก็บค่าบรจิาคเพื่อใชท้ านุบ ารุงสถานที่ 300 เยน 

(บรจิาคดว้ยตัวเองหนา้ทางเขา้) ไมร่วมคา่จุดชมววิมุมสูง500เยน หรอืเทีย่ว ชมพพิธิภณัฑเ์บยีรท์ ีซ่ปั

โปโร (Sapporo Beer Museum)  เป็นพพิธิภัณฑเ์บยีรแ์ห่งแรกและแหง่เดยีวในญีปุ่่ น ซึง่ผลติภัณฑเ์บยีรย์ีห่อ้ซัป
โปโรมจีุดก าเนดิขึน้จากทีน่ี่ มหีอ้งแสดงเกีย่วกับประวัตแิละเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการผลติเบยีรเ์รือ่งราวของการท าเบยีร ์
ตัวอาคารพพิธิภัณฑเ์ป็นอาคารสรา้งจากอฐิแดง แต่เดมิคอืโรงงานผลติเบยีร ์ซึง่เปิดด าเนนิการมาตัง้แต่ปี พ.ศ.
2419 เป็นโรงงานผลติเบยีรแ์ห่งแรกของญีปุ่่ น ปัจจุบันกจิการเจรญิเตบิโตมโีรงงานหลายแห่งทั่วประเทศ ตกึเกา่
หลังน้ีจงึถูกดัดแปลงใหเ้ป็นพพิธิภัณฑเ์บยีร ์เมื่อ พ.ศ.2530 เปิดใหผู้ส้นใจไดเ้ขา้ชมฟร ี
ภายในแบง่ออกเป็น 3 ชัน้โดยจะตอ้งขึน้ลฟิตข์ึน้ไปชม อสิระอาหารกลางวนัทีค่โิรโระ 

บา่ย น าท่านเดนิทางไปสัมผัสกับ ลานสกรีสีอรท์ KIRORO SKI RESORT ตัง้อยู่ท่ามกลาง
ขุนเขาที่ปกคลุมดว้ยหิมะแสนนุ่ม ใหท้่านสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจง้ ณ ลานสก ี
เพลดิเพลนิกับกจิกรรมสกีที่หลากหลาย เช่น สก,ี สโนว์บอรด์,กระดานเลื่อนหมิะ ฯลฯ 
(หมายเหตุ: คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่กจิกรรมตา่งๆ ไมร่วมคา่อปุกรณ์และไมร่วมคา่กระเชา้กอนโด

ล่า) หรือท่านจะเลือกช ้

อปป้ิงที่โซนพลาซ่าคโิร
โระ รีสอร์ทที่ถูกเลือก
เป็ น โล เค ชั่ น ห ลั ก ใน
ภาพยนตเ์รือ่ง แฟนเดย ์
แฟนก ันแค่วนั เดียว
เรือ่งแรกของค่ายจดีเีอช 
ไดเ้ปิดมุมสวยทั่ วสกีรี
สอรท์ใชเ้ป็นสถานทีถ่่าย
ท าใน location ต่างๆ เช่น  ระฆงัแห่งความรกั (Love Bell) ตัง้อยู่บนยอดเขาอะซาร ิ(Asari Peak) ของคโิร
โระ รสีอรท์ ระฆังน้ีมตี านานของความรั  กอันศักดิส์ทิธิ ์นักทอ่งเทีย่วมักจะมาสัน่ระฆัง แลว้อธษิฐานขอพรใหค้วาม
รักสมหวังตลอดไป การเดนิทางขึน้ไปยัง ระฆงัแหง่ความรกั ตอ้งน่ังกระเชา้กอนโดล่าขึน้สูย่อดเขาโดยระหว่าง
ทางจะเห็นตน้ไมแ้ละววิหบุเขากวา้งใหญ ่และเมือ่ขึน้ไปถงึก็จะพบความสวยงามปรากฏตรงหนา้ พรอ้ม ระฆงัแหง่
ความรกั ตัง้ตระหง่านอยู่ นอกจากจะเป็นจุดใหคู้่รักมาตรีะฆังขอพรเรือ่งความรักแลว้ ยังเป็นจุดถา่ยรูปทีส่วยงาม
มากทีส่ดุแหง่หนึง่ดว้ย ลานสก ีส าหรับนักสกมีอือาชพีและสมัครเลน่ สามารถเพลดิเพลนิกับการเลน่สกแีละสโนว์
บอร์ด สมาชกิตัวนอ้ยก็สามารถเล่นสนุกไดเ้พราะมี Annie Kids Ski Academy โรงเรียนสอนสกีส าหรับเด็ก 
นอกจากน้ียังมกีจิกรรมแสนสนุกในลานหมิะขนาดใหญ่  Snow Parkและสดุทา้ย คโิรโระ รสีอรท์ มารเ์ก็ตแหล่ง
รวมขนมอร่อยเเละสนิคา้ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอกไกโดไวค้รบซึง่ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงกลับไปเป็นของฝากได ้หมายเหตุ:
กจิกรรมเลน่สกแีละกระเชา้กอนโดล่าขึน้อยูก่ับปรมิาณการทับถมของหมิะและ
สภาพอากาศ  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่มติซุย เอา้ทเ์ล็ท (MITSUI OUTLET) เพลดิเพลนิ
กับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายแบรนดด์ังระดับโลก และแบรนดญ์ี่ปุ่ น อาท ิMK 
MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE 
TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, 
TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดูเครือ่งประดับ และนาฬกิาหรูอย่าง TAG 
HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั่น 
HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือก
ซือ้สนิคา้ส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสนิคา้
อืน่ๆอกีมากมายในราคาลด 30-80% ซึง่ภายในยังมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ ให ้
ท่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางเขา้สู่ท ีพ่กัแรมซปัโปโร อาหารเย็นอสิระตาม
อธัยาศยั 
ทา่นสามารถอสิระเทีย่วชม งานSapporo White Illumination 2019-2020 
.งานประดับไฟฤดหูนาวครัง้ยิง่ใหญแ่หง่เมอืงซปัโปโร มกีารจัดประดับไฟกวา่สีแ่สนดวงจะจุดสอ่งสวา่งทั่วทัง้เมอืง 
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 

พกั: The B Sapporo Susukino /Red Planet Sapporo Susukino Southหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

วนัทีห่า้      ซปัโปโร – ท าเนยีบรฐับาลเกา่ – ถา่ยรปูหอนาฬกิา – สวนโอโดร ิ– ตลาดปลาโจไก –  
                 สนามบนิชโิตเสะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง          อาหาร เชา้ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่5) 
 
น าท่านเดนิทางสู ่ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด หรอื อะคะเร็งงะ(Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่ นแปลว่า อฐิสแีดง 
ก่อสรา้งเมื่อปีค.ศ.
1888เป็นอาคารใน
สไตล์นีโอบาร็อคอ
เมรกิาโดยถอดแบบ
มาจากอาคา  รท า
เนียบ รัฐบาลแห่ง
รัฐแมสซาซูเซตส ์
ประเทศสหรัฐอเมรกิา สรา้งจากอฐิจ านวนกว่า 2.5 ลา้นกอ้น ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยและ
น าทา่นถา่ยรปูหอนาฬกิาซปัโปโร เป็นอาคารประวัตศิาสตรท์ีส่วยงามลอ้มรอบดว้ยอาคารทันสมัยในเมอืง สรา้ง
ขึ ้ นในปี 1878 เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีฝึ่กซอ้มของวทิยาลัยเกษตรกรรมซัปโปโรในอดตี หอนาฬกิาถูกสรา้งขึน้โดย 
American E. Howard & Co.และตัง้แต่นัน้มานาฬกิาเรอืนน้ีก็ไดต้ดีังต่อเน่ืองทุกชั่วโมงเป็นเวลานานกว่า 100 ปี 
จากนัน้น าท่านชมสวนโอโดร ิสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีม่เีหล่าพันธุไ์มแ้ละ
แปลงดอกไมแ้ต่งแตม้สีสันตลอดทุก ฤดูกาลเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ชาวเมืองซัปโปโร ในฤดูใบไมผ้ลมิีเทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอ้นมีเทศกาล 
YOSAKOI โซรันและเบยีรก์ารเ์ดน้ ฤดูใบไมร่้วงมเีทศกาลออทั่มเฟสซึง่รวบรวม
เอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดูหนาวมเีทศกาลหมิะซึง่พัฒนามาเป็น
เทศกาลระดับโลก จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาด
อาหารทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุในซปัโปโร เป็นตลาดทีค่กึคักและมากมายไปดว้ยของ
ฝากของดีของซัป   โปโรและผลิตภัณฑ์จากทั่วฮอกไกโด ท่านสามารถ
รับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ที่รา้น ราคาไม่แพง ที่สั่งตรงมาจากที่ต่างๆ
ของออกไกโดและท่านสามารถซือ้อาหารทะเลและของฝากต่างๆไดท้ีน่ี่ (อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั ให้
ทา่นเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ) 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะ เพือ่เช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั อาหารกลางวัน
อสิระ 

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

20.35 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

+++++++++++++++++++++++++ 

 หมายเหตุ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี่ปุ่ น  เป็นต้น โดยมติ้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู ้จดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เท่ากบั 30 บาท 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น) ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 
 
 
 
 



                
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

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

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง  
    บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ (ตั๋วภายในประเทศแนะน าใหจ้องสายการบนิ NokAir เพื่อความสะดวกในการแกไ้ข
กรณีไฟลท์ตา่งประเทศมเีปลีย่นแปลง) 
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 
การซือ้ทีน่ั่งอัพเกรดเพิม่เป็นการซือ้บรกิารเสรมิ กรณีทีน่ั่งทีต่อ้งการอัพเกรดเต็ม หรอืโควตา้การอัพเกรดทีน่ั่งของตั๋วซรียีท์ัวร์
เต็มทา่นไมส่ามารถยกเลกิการจองทัวรไ์ด ้
◼ ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช าระคา่ทีน่ั่งไดด้ังน้ี 
- ทีน่ ัง่ช ัน้ Scoot Plus ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทางอยา่งชา้
14วนั  ทีน่ั่ง ScootPlus (แถว 11-14 ) เป็นทีน่ั่งแถวหุม้หนังเต็มเบาะทีใ่หพ้ื้นทีว่างขาถงึ 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 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกันได ้
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ
ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
(ค่าทัวรไ์ม่รวมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
◼ ซือ้น ้าหนักสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot (XW) (แจง้อยา่งชา้กอ่นเดนิทาง 10 วัน) มคีา่ใชจ่้ายดังน้ี (ราคาตอ่เทีย่ว) 
+5 กก.400 บาท/+10กก.700 บาท/+15กก. 1,000 บาท/+20กก.1,300 บาท/+30กก.2,350 บาท 
หมายเหต:ุ สายการบนิไมจ่ ากัดจ านวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั่วโลกให1้ใบ น ้าหนักสงูสดุได ้32กก./ชิน้ 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ได ้
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ่้ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 5,000 เยนตอ่ทรปิหรอืเงนิไทย 1,500 บาท ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่
น า้ใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ 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 นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีขั่ดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้  



                
 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ่้ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันในวันท าทัวรเ์ต็มวัน ตามโปรแกรมการเดนิทางรวมจ านวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-11 ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 19.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได  ้จากบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ ม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


