
 

 

Winter Festival Hokkaido  

5D3N  

 
ซปัโปโร – โอตาร ุ- โชวะชนิซงัปารค์ - คโิรโระ สกรีสีอรท์ -  ขบัสโนวโ์มบลิ   



 

 

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง 

2  สนามบนินิวชิโตะเสะ โชวะชนิซังปาร์ค น่ังกระเช้า Usuzan Ropeway ลาน Snow Mobile โทยะ/ยบูาริ 
ออนเซ็น 

3  คิโรโระสกีรีสอร์ท โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี เคร่ืองแก้วโอตารุ โรงงานช็อคโกแลตอิชิ
ยะ Duty Free ทานุกิโคจ ิ

4  ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรืออิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซือ้Option Tour 

5  ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง  

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

28 Dec 2018 - 01 Jan 
2019  

39,888  39,888 39,888 7,000 9,500 

29 Dec 2018 - 02 Jan 
2019  

39,888  39,888 39,888 7,000 9,500 

30 Dec 2018 - 03 Jan 
2019  

38,888  38,888 38,888 7,000 9,500 

31 Dec 2018 - 04 Jan 
2019  

37,888  37,888 37,888 7,000 9,500 

09 - 13 Jan 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

11 - 15 Jan 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

16 - 20 Jan 2019  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

 

 

 



 

 

รายละเอียดทัวร์ 

วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง 

20.30  พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาออกชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) 
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติกแท็กกระเป๋า 

23.55  น าทา่นเดินทางสูส่นามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญ่ีปุ่ นโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ620 
(คา่ทวัร์ไมร่วมคา่อาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีบริการจ าหนา่ย) 

*หมายเหตุ: ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 สายการบินปรับไฟล์บินดังนี ้
Departure DMK – CTS    XJ620 02.20-10.50 
Return       CTS – DMK    XJ621 12.05-18.00 

วันที่ 2 สนามบนินิวชิโตะเสะ โชวะชนิซังปาร์ค น่ังกระเช้า Usuzan Ropeway ลาน Snow Mobile โทยะ/ยู
บาริ ออนเซน็ 

10.50  เดินทางถงึ สนามบนินิวชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง
กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากร ส าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น า อาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้า

ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรับ รับกระเป๋าเรียบร้อยและท าภารกิจสว่นตวั จากนัน้น าทา่น
เดินทางสู ่โชวะชนิซัง ปาร์ค (Showa Shinzan Park) น าทา่นนัง่กระเช้าอุสุซัง (Usuzan Ropeway) (ขอ
สงวนสทิธ์ิไมข่ึน้ในกรณีท่ีอากาศไมเ่อือ้อ านวยโดยจะเปลีย่นเข้าฟาร์มหมีสนี า้ตาลแทน) ชมภเูขาไฟอุสึ
และใกล้กนั ภเูขาไฟโชวะชนิซัง เป็นภเูขาไฟท่ีเกิดขึน้ใหมม่ีอายนุ้อยที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น เกิดขึน้จาก
การเกิดแผน่ดินไหวและกอ่ตวัขึน้บนพืน้ท่ีราบทุง่ข้าวสาล ีสงู 290 เมตร ในระหวา่งปี 1943-1945 สมยัจกัร
รพรรดิโชวะ ปัจจบุนัยงัคงมคีวนัก ามะถนัลอยอยูเ่หนือปลอ่งภเูขาไฟ ตัง้อยูใ่กล้กบัภเูขาไฟอสุ ุปัจจบุนัอยูใ่น
ความดแูลของรัฐบาลในฐานะเป็นอนสุรณ์ทางธรรมชาติแหง่พิเศษอิสระให้ทา่นชมและบนัทกึภาพเป็นท่ี
ระลกึตามอธัยาศยั หรือทา่นสามารถชมแหล่งอนุรักษ์หมีสนี า้ตาลหรือเรียกว่า ฮิกุมะ (คา่ทวัร์ไมร่วมคา่
เข้าชมฟาร์มหมีประมาณ 850 เยน) เป็นพนัธุ์หมีที่หาได้ยากในปัจจุบนั ซึง่จะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, 
เกาะซาคาริน และหมูเ่กาะคริูนเทา่นัน้ให้ทา่นตื่นตากบัความนา่รักของน้องหมีตวัเลก็ที่มีอายตุัง้แต ่2 ขวบ
จนถึงหมตีวัโตอาย ุ12 ขวบ เป็นหมีแสนรู้ที่ท าทา่ทางตลกๆและอิสระให้ทา่นสามารถซือ้ของที่ระลกึของฝาก
ที่ร้านคา่บริเวณโชวะะชินซงัปาร์คได้ตามอธัยาศยั 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที่1) 

บา่ย  น าทา่นเดินทางไป ลานสโนว์โมบิล WATTS SNOW WORLD ให้ทา่นสมัผสัประสบการณ์พิเศษขับสโนว์
โมบิล Snowmoblie ซึง่เป็นหนึง่กิจกรรมที่สนกุสนานและไมค่วรพลาดเมื่อมาถึงฮอกไกโด ทา่นสามารถ



 

 

สนกุสนานไปกบัการขบัรถบนหิมะด้วยรถสโนว์โมบิลซึง่สามารถเลน่ได้เฉพาะประเทศทีม่ีหิมะตกเทา่นัน้ 
การเลน่สโนว์โมบิลนัน้ขบัขี่ไมย่ากเพียงแคใ่ช้คนัเร่งและเบรคก็สามารถบงัคบัตวัรถได้อยา่งง่ายดาย ส าหรับ
วิธีเลน่จะมีครูฝึกของลานขบัสอนวิธีให้ จากนัน้อิสระให้ทา่นสนกุสนานตามอธัยาศยั หรือทา่นสามารถเลอืก
ถ่ายรูป ชมววิ และสนกุสนานกบัหิมะ หรือกิจกรรมอื่นๆที่ลานได้เช่น เลน่Banana Boat (หมายเหต:ุคา่ทวัร์
ไมร่วมคา่กิจกรรมตา่งๆและไมร่วมคา่snowmobile ทา่นละประมาณ 10,000 - 15000 เยน ทา่นท่ีมคีวาม
ประสงค์เลน่กิจกรรมแจ้งกบัไกด์หน้างาน) กรณีหิมะทบัถมไมเ่พยีงพอ หรือลานขบัยงัไมเ่ปิดหรือปิด หรือมี
ปรับเส้นทางทอ่งเที่ยวทางบริษัทขอปรับเปลีย่นไปลานขบัอื่นๆที่อยูใ่นเส้นทางแทน หรือไปเที่ยวโนโบริเบทส ึ
หบุเขาจิโกคดุานิแทน ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม)หมายเหตุ: ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562 สายการ
บินมีการปรับไฟล์บิน หลงัทานอาหารเทีย่งจะน าทา่นเข้าสูท่ี่พกั ส าหรับลานสโนโมบิลจะปรับไปเลน่ท่ีคิโร
โระสกีรีสอร์ทแทน สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พักโทยะ/ยบูาริ ออนเซ็น 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่2)  

หลงัอาหารให้ทา่นได้ผอ่นคลายกบัการ แช่ออนเซน็ เพื่อผอ่นคลายความเมื่อยล้าและจะท าให้ ผิวพรรณ
สวยงาม และยงัช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีอกีด้วย 

ที่พกั: Jozankei Onsen Hotel /Yubari Hotel Shuparo หรือระดับใกล้เคียงกนั 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

วันที่ 3 คิโรโระสกีรีสอร์ท โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี เคร่ืองแก้วโอตารุ โรงงานช็อคโกแลตอิชิ
ยะ Duty Free ทานุกิโคจ ิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่ 3) 

น าทา่นเดินทางไปสมัผสักบั ลานสกีรีสอร์ท KIRORO SKI RESORT ตัง้อยูท่า่มกลางขนุเขาทีป่กคลมุด้วยหิมะ
แสนนุม่ ให้ทา่นสนกุสนานกบักิจกรรมกลางแจ้ง ณ ลานสกี เพลดิเพลนิกบักิจกรรมสกีที่หลากหลา  ย เช่น สกี, 
สโนว์บอร์ด,กระดานเลือ่นหิมะ ฯลฯ (หมายเหต:ุ คา่ทวัร์ไมร่วมคา่กิจกรรมตา่งๆ ไมร่วมคา่อปุกรณ์และไมร่วมคา่
กระเช้ากอนโดลา่) หรือทา่นจะเลอืกช้อปปิง้ที่โซนพลาซา่คิโรโระ รีสอร์ทท่ีถกูเลอืกเป็นโลเคชัน่หลกัในภาพยนต์
เร่ือง “แฟนเดย์ แฟนกนัแค่วนัเดียว”เร่ืองแรกของคา่ยจีดเีอช ได้เปิดมมุสวยทัว่สกีรีสอร์ทใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท า
ใน location ตา่งๆ เช่น ระฆงัแห่งความรัก (Love Bell) ตัง้อยูบ่นยอดเขาอะซาริ (Asari Peak) ของคิโรโระ รีสอร์ท 



 

 

ระฆงันีม้ีต านานของความรักอนัศกัดิ์สทิธ์ิ นกัทอ่งเท่ียวมกัจะมาสัน่ระฆงั แล้วอธิษฐานขอพรให้ความรักสมหวงั
ตลอดไป การเดินทางขึน้ไปยงั ระฆงัแห่งความรัก ต้องนัง่กระเช้ากอนโดลา่ขึน้สูย่อดเขาโดยระหวา่งทางจะเห็น
ต้นไม้และวิวหบุเขากว้างใหญ่ และเมื่อขึน้ไปถึงก็จะพบความสวยงามปรากฏตรงหน้า พร้อม ระฆงัแหง่ความรัก ตัง้
ตระหง่านอยู ่นอกจากจะเป็นจดุให้คูรั่กมาตีระฆงัขอพรเร่ืองความรักแล้ว ยงัเป็นจดุถ่ายรูปท่ีสวยงามมากที่สดุแหง่
หนึง่ด้วย ลานสกี ส าหรับนกัสกีมืออาชีพและสมคัรเลน่ สามารถเพลดิเพลนิกบัการเลน่สกีและสโนว์บอร์ด สมาชิก
ตวัน้อยก็สามารถเลน่สนกุได้เพราะมี Annie Kids Ski Academy โรงเรียนสอนสกีส าหรับเดก็ นอกจากนีย้งัมี
กิจกรรมแสนสนกุในลานหิมะขนาดใหญ่ Snow Parkและสดุท้าย คิโรโระ รีสอร์ท มาร์เก็ตแหลง่รวมขนมอร่อยเเละ
สนิค้าที่ขึน้ช่ือของฮอกไกโดไว้ครบซึง่ทา่นสามารถช้อปปิง้กลบัไปเป็นของฝากได้ หมายเหตุ:กิจกรรมเล่นสกีและ
กระเช้ากอนโดล่าขึน้อยู่กับปริมาณการทับถมของหิมะและสภาพอากาศ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที่4) 

บา่ย  น าทา่นเดินทางสู ่เมืองโอตารุ เมืองทา่เจริญรุ่งเรืองในฐานะท่ีเป็นเมืองค้าขายในชว่งปลายศตวรรษที่ 19 ถงึ 20 
เมืองทา่เลก็ๆทีม่ีบรรยากาศสดุแสนโรแมนติก ซึง่มีร้านขายของอยูต่ลอดสองข้างทาง ด้วยบรรยากาศโดยรอบ 
รวมถงึการตกแตง่ของบ้านเรือนนัน้สว่นใหญ่ ได้ถกูออกแบบเป็นตะวนัตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุได้รับ
อิทธิพลมาจาก การท าการค้าระหวา่งประเทศญ่ีปุ่ นเองและประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ น าทา่นเทีย่วชม 
คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวฒันธรรมอนัมเีสนห์่ชวนให้ค้นหา ด้วยความเป็นเอกลกัษณ์แหง่วีถีชีวิต 2 
ฝ่ังคลองที่ยงัคงความเป็นญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิม คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือเลก็ล าเลยีงสนิค้าจากทา่เรือเอามาเก็บไว้
ในโกดงัที่อยูต่ามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญก้าวหน้าเรือใหญ่จึงเปลีย่นไปเข้าทา่ทีใ่หญ่และขนสง่เข้าโกดงั ได้ง่าย
ขึน้ ตกึเกา่เก็บสนิค้าริมคลองเหลา่นี ้จึงถกูดดัแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ตา่งๆ และพิพิธภณัฑ์ น าทา่นเที่ยวชม ชม
เคร่ืองแก้วโอตารุ แหลง่ท าเคร่ืองแก้วที่มีช่ือเสยีงที่สดุ ชมความสวยงามของแก้วหลากสสีนัดงัอยูใ่นโลกของ
จินตนาการ แหลง่เคร่ืองแก้วช่ือดงัของโอตารุ และยงัมเีคร่ืองแก้วหลากหลายให้ทา่นช่ืนชม และเลอืกซือ้ได้ เมืองนี ้
มีช่ือเสยีงในด้านการท าเคร่ืองแก้วตา่งๆ จากนัน้น าทา่นชม พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี Otaru Music Box Museum 
ให้ทา่นได้ทอ่งไปในดินแดนแหง่เสยีงดนตรีและบทกวีที่แสนออ่นหวานชวนให้นา่หลงใหล ด้วยกล่องดนตรี 
(MUSIC BOX) อนัมากมายหลากหลายและงดงามที่จะท าให้ทา่นผอ่นคลายอยา่งดเียี่ยม ทา่นจะได้ชมกลอ่ง
ดนตรีมากมายหลายหลายแบบนา่รักๆ เตม็ไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ รวมถึงทา่นยงัสามารถเลอืกท ากลอ่ง
ดนตรีแบบที่ทา่นต้องการได้ด้วย ทา่นสามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกนั มีบริการน า
เพลงกลอ่งดนตรีทัง้เพลงญ่ีปุ่ นและเพลงสากลมาอดัเป็นซีดีโปสการ์ดสง่ได้โดยตรงจากทางพิพิธภณัฑ์ ให้ทา่นได้
สมัผสัและช่ืนชมกลอ่งดนตรีนา่รักมากมาย ให้ทา่นได้ท ากลอ่งดนตรีนา่รักๆในแบบท่ีทา่นช่ืนชอบด้วยตวัทา่นเอง 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูซ่ัปโปโร ศนูย์กลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด ระหวางทางน าทา่นไปชม โรงงาน
ช็อกโกแลตอิชิยะ (คา่ทวัร์ไมร่วมการเข้าชมการผลติด้านใน) แหลง่ผลติช็อคโกแลตที่มช่ืีอเสยีงของญ่ีปุ่ น ตวั
อาคารของโรงงานถกูสร้างขึน้ในสไตล์ยโุรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ให้ทา่นได้เลอืกซือ้เป็นของฝากตาม
อธัยาศยั จากนัน้น าทา่นไป ดิวตีฟ้รี ให้ทา่นเลอืกซือ้ของฝากราคาถกู อาทิเช่น เคร่ืองส าอางค์ เคร่ืองไฟฟา้ 
ผลิตภณัฑ์จากน า้มันม้า โฟมล้างหน้าถ่านหิน ผลติภณัฑ์แบรนด์ 4GF 5GF และ6GF หรือวติามนิบ ารุงร่างกาย



 

 

อยา่ง Natto สารสกดัจากถัว่ หรือน า้มนัตบัปลาฉลาม ยาของดร.โนงุจิ เป็นต้น 

ค ่า  รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที่5) เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู+ชาบูหมู  

หลงัอาหารเย็นอิสระให้ทา่นช้อปป้ิงย่านทานุกิโกจิ เป็นยา่นท่ีคกึคกัมีชีวิตชีวติโดยเฉพาะในเวลาค ่าคืนที่บรรดา
ปา้ยไฟโฆษณาบนตกึตา่งๆ เปิดไฟสลบัสแีขง่ขนัประชนัสนิค้ากนัรอบๆ บริเวณนีม้ีร้านอาหาร ภตัตาคาร สถาน
บนัเทิงเริงรมย์ยามราตรี ทัง้ไนท์คลบั บาร์ คาราโอเกะ รวมกนัมากกวา่ 4,000 ร้าน ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอย บางร้าน
ก็ซอ่นอยูใ่นตกึต้องขึน้ลฟิต์ไป แตก็่มีพนกังานออกมาเรียกแขกเสนอเมนแูละบริการของร้านตนเองอยูริ่มถนนเต็ม
ไปหมด บริเวณใกล้กนัทา่นสามารถเดินไปช้อปปิง้ยา่นซูซูกิโนะได้ จากนัน้เดินทางเข้าสู่ที่พกัแรม 

ที่พกั: Tmark City Hotel Sapporo/Vessel Inn Nakajimakoen Sapporo หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

วันที่ 4 ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรืออิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซือ้Option Tour 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่ 6) 

อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอธัยาศัยเต็มวัน หรือท่านสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได้ 

หมายเหตุ: มีบริการรถและไกด์ไปตลาดปลาโจไก กรณีท่านประสงค์ไปตลาดปลา กรุณาแจ้งกับ
ไกด์ในวนัแรกของการเดนิทาง เน่ืองจากรถมีที่น่ังกดัไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ตลาดปลาโจไกอิจิบะ เป็นตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สดุในซปัโปโร เป็นตลาดที่คกึคกัและมากมายไปด้วย
ของฝากของดีของซปั  โปโรและผลติภณัฑ์จากทัว่ฮอกไกโด ทา่นสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ 
ที่ร้าน ราคาไมแ่พง ท่ีสัง่ตรงมาจากที่ตา่งๆของออกไกโดและทา่นสามารถซือ้อาหารทะเลและของฝากตา่งๆ
ได้ที่น่ี (อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ให้ท่านเลอืกชิมอาหารทะเลสดๆ) จนได้เวลาน าทา่นมาสง่ที่
โรงแรมและหรือ JR ทาวน์เวอร์ อิสระให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ หรือเดินทางสูส่ถานท่ีทอ่งเที่ยวอื่น ๆ ตาม
อธัยาศยัอาทเิช่น 

อาคารเจอาร์ทาวเวอร์(JR TOWER) เป็นตกึที่สงูที่สดุในซปัโปโร ตัง้อยูต่ดิกบัสถานเีจอาร์ซปัโปโร เป็นทัง้



 

 

ห้างสรรพสนิค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศนูย์อาหาร มีร้าน BIG CAMERA จ าหนา่ยกล้องดจิิตอล, 
เคร่ืองใช้ไฟฟา้และอเิลค็ทรอนิคส์,ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสือ้ผ้าแฟชัน่วยัรุ่น,ร้าน MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองส าอาง อาคาร JR TOWER มีจดุชมววิตัง้อยูท่ี่ชัน้ 38 เรียกวา่ T38 (Tower 
Three Eight) ที่ระดบั ความสงู 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทศัน์เหนือเมืองซปัโปโรได้กว้างไกลสวยงามทัง้
กลางวนั กลางคืน โดยเฉพาะยามค ่าคืนจะมองเห็นทวีีทาวเวอร์ตัง้อยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ จาก
กลุม่ตกึ ยา่นซซููกิโนะ สอ่งสวา่งทีจ่ดุกลางเมืองติด ๆ กนัมีตกึ ESTA ซึง่ที่ชัน้ 10 เป็ น ศนูย์รวมร้านราเมน 
ซึง่มีอยูป่ระมาณ 10 ร้าน ให้เลอืกชิมอร่อยไมแ่พ้ตรอกราเมนในยา่น ซูซูกิโน ่(ไมร่วมตัว๋ขึน้จดุชมววิราคา
ประมาณ 700-1000 เยน)  

ย่านซูซูกิโนะ ตัง้อยูใ่นบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ดินซูซกิูโนะ เมอืงซปัโปโร โดยอยูถ่ดัลง มาทางใต้ของ
สวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึง่ถือเป็ นยา่นท่ีคกึคกัและมี ชีวิตชีวาที่สดุของซปัโปโร โดยเฉพาะ
ในยามค า่คืนที่มกีารเปิ ดไฟตามปา้ยไฟโฆษณาสสีนั ตา่งๆ บนตกึที่ตัง้อยูใ่นยา่นแหง่นี ้นอกจากนัน้ยงัเป็น
แหลง่ช้อปปิง้ ร้านอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทงิเริงรมย์ยามราตรีตา่งๆ ทัง้ไนท์คลบั บาร์ คาราโอเกะ 
สถานอาบอบนวด มากกวา่ 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไมแ่ปลกที่นกัทอ่งเทีย่วจะนิยมมา ณ สถานท่ี
แหง่นี - ทานกิุโคจิเป็นแหลง่ช้อปปิ ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลงัคามงุบงัแดดบงัฝนและหิมะ มี ความยาว 
7 บลอ็กถนน มีร้านค้าตัง้เรียงรายอยูก่วา่ 200 ร้านค้าตัง้ขวางในแนว ตะวนัออก-ตะวนัตก อยูร่ะหวา่งสถานี 
Subway Odori และ Susukin เพื่อไมเ่ป็ นการรบกวนเวลาของทา่น อิสระอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตาม
อธัยาศยั  

มิตซุยเอาท์เลท็ Mitsui Outlet เพลดิเพลนิกบัการช้อปปิง้สนิค้ามากมายแบรนด์ดงัระดบัโลก และแบรนด์
ญ่ีปุ่ น อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ 
เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดู
เคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอยา่ง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ 
รองเท้าแฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลอืกซือ้สนิค้า
ส าหรับคณุหน ูAIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสนิค้าอื่นๆอีกมากมายในราคาลด 30-80% 
ซึง่ภายในยงัมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ส าหรับให้ทา่นได้นัง่ผอ่นคลายอีกด้วย วิธีไป 

• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi Station ประมาณ 19 นาทีโดยรถประจ า
ทาง ลงที่ปา้ย “Inter-Village Omagari” 

• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Tozai Line Oyachi Station ประมาณ 25 นาทีโดยรถประจ า
ทาง ลงที่ปา้ย “Mitsui Outlet Park Entrance” 

• (เสาร์อาทิตย์และวนัหยดุ) จากบริเวณ Tokyu-Ura Boarding Area หน้าสถานี Sapporo Station 



 

 

ประมาณ 40 โดยรถประจ าทางโดยตรง ลงที่ปา้ย “Mitsui Outlet Park Entrance” 

>> เที่ยวงานเทศกาลพิเศษต่างๆของซัปโปโร 

-  ซัปโปโร ไวท์ อิลลูมิเนชั่น 

ระยะเวลาจัดงาน 22 พฤศจกิายน ~ 25 ธันวาคม ปี ค.ศ.2018 หน้าสถานีรถไฟซัปโปโร 

22 พฤศจิกายน ~ 11 กุมภาพนัธ์ ปีค.ศ.2019 ถนนมนิามิ 1 โจ 

-   Munich Christmas Market in Sapporo 

ระยะเวลาจัดงาน 22 พฤศจกิายน ~ 25 ธันวาคม ค.ศ.2018 สถานที่จดังานแซตเทิลไลท์ โอโดริ 2 
โจเมะ (ที่วา่งของทางเดินใต้ดินของถนนหน้าสถานีรถไฟซปัโปโร ซปัโปโรทีวีทาวเวอร์ซปัโปโร แฟคตอร่ี) 

-  ไหว้พระวันปีใหม่ที่ศาลเจ้าฮอกไกโด 

-   ชิโตเซะ ชโิคซึโคะ งานเทศกาลเฮียวโต 

ระยะเวลาจัดช่วงต้นเดอืนมกราคม ~ ในกลางเดอืนกุมภาพนัธ์ ค.ศ.2019 จดัที่บ่อน า้ร้อนที่ชิ
โคซึโคะ ชิโตเซะช ิ

เลือกซือ้Option Tour (มีบัสและไกด์) หมายเหตุ: รายการทวัร์เสริมนีเ้ป็นการเสนอขายทวัร์เสริมวนัฟรี
เดย์เบือ้งต้น ทางบริษัทและไกด์ไมส่ามารถบงัคบัซือ้ใดๆทัง้สิน้ ขึน้อยูก่บัความสมคัรใจและความต้องการ
เดินทางของลกูค้าแตล่ะทา่นเทา่นัน้ 

อัตราค่าบริการ /ท่าน 

เดินทาง 15-20 ท่าน ราคา 3,000 บาท/ท่าน 

เดินทาง 21-25 ท่าน ราคา 2,500 บาท/ท่าน 

เดินทาง 26-30 ท่าน  ราคา 2,000 บาท/ท่าน 

เดินทาง 31 ท่านขึน้ไป ราคา 1,500 บาท/ท่าน 

Option Tour 

Option 1 >> ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตลาดปลาโจไก – ตึกแดงท าเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา – สวน



 

 

โอโดริ – พพิิธภณัฑ์เบียร์ซัปโปโร - ช้อปป้ิง Mitsui Outlet Park - ซัปโปโร 

Option 2 >> ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตลาดปลาโจไก – เนินพระพุทธเจ้า - ช้อปป้ิง Mitsui Outlet Park 
– จุดชมวิวภเูขาโมอิวะ (ไม่รวมค่ากระเช้าประมาณ 1,700 เยน) - ซปัโปโร 

โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ไกด์จะเช็คจ านวนผู้เดนิทาง สรุปโปรแกรม
เดินทางและช าระเงนิกับไกด์หน้างาน 

(หมายเหตุ: อาหารเที่ยงและเยน็อิสระตามอธัยาศัย กรณีมีค่าเข้าชม ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าเข้า
ชม) 

ที่พกั: Tmark City Hotel Sapporo/Vessel Inn Nakajimakoen Sapporo หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนัก่อนวนัเดินทาง)   

 

วันที่ 5 ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มือ้ที่ 7) 

หมายเหต:ุ กรณีหอ้งอาหารเช้าทีโ่รงแรมไม่สามารถเปิดบริการช่วง 06.00น.ได ้เพือ่ระยะเวลาการเดินทาง
มาสนามบินทางบริษัทขอปรบัเป็น Set Box แทน) 

ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะเพื่อเชค็อนิเตรียมเดินทางกลับ 

หมายเหตุ: ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562 สายการบินปรับไฟล์บินดงันี ้
Return       CTS – DMK    XJ621 12.05-18.00 
อาหารเช้าทานที่โรงแรม ณ ห้องหารของโรงแรม 

  

12.05  ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสายการAIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ621 (ค่าทวัร์
ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมบีริการจ าหน่าย) 



 

 

18.00  เดินทางถงึท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

หมายเหตุ: ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562 สายการบินปรับไฟล์บินดงันี ้
Return       CTS – DMK    XJ621 12.05-18.00 

หมายเหตุ 

หมายเหตุ :  รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
การจราจรชว่งเทศกาลหรือวนัหยดุของญ่ีปุ่ น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า โดยทางผู้จดัจะปรับเปลีย่นโดยค านงึถึง
ผลประโยชน์ของทา่นเป็นหลกั เพื่อให้ทา่นทอ่งเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตาม
กฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ10 ชัว่โมง มิอาจเพิม่เวลาได้ โดยมคัคเุทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลา
ตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง อตัราคา่บริการ
ข้างต้นค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรับสงูขึน้ บรัษัทฯขอสงวสทิธิในการ
ปรับอตัราคา่บริการเพิม่ขึน้ 

ประกาศส าคัญ รับเฉพาะผู้มีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่าย
ช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสายการบนิและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดนิทาง  ฉะนัน้หาก
ท่านไม่ได้ร่วมเดนิทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมือง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสทิธิการคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมทัง้ค่า
ตั๋วเคร่ืองบนิให้แก่ท่าน 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดนิทางครัง้นีจ้ะต้องมีผู้โดยสารจานวน 25 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถงึ 

- ขอสงวนสทิธิในการปรับราคาคา่บริการ โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ทา่นทราบก่อนลว่งหน้า 

- หรือสง่จอยน์ทวัร์กบับริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกนั 

- หรือเลือ่น หรือยกเลกิการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วนั 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.การช าระค่าบริการ  ช าระเงนิค่าจองทวัร์ท่านละ 15,000 บาท สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนการเดินทาง 20วนั 

**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดนิทาง (*จะต้องมอีายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*) 



 

 

กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ให้บริษัทมิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายแุละดา่นตรวจปฏิเสธการออกและ
เข้าเมืองทา่น*** กรุณาสง่พร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือสง่พร้อมยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคืนค่าทัวร์ 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัร์ช าระเงินคา่จองคา่ทวัร์แล้ว ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคืนเงิน ได้ทกุ
กรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบไุว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึง เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้า
ทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทาง พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงิน
มดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

ที่นัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการบินไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ัง่ได้ 

 



 

 

2. คา่ที่พกัห้องละ 2 ทา่นตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการหรือระดบัเทียบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เข้าชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน า้หนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เคร่ืองที่สายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

สัมภาระถอืขึน้เคร่ืองไม่เกนิ7กก. และคา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

**กรณีทา่นมีความประสงค์จะซือ้น า้หนกัเพิม่ กรุณาแจ้งพร้อมจองทวัร์หรือก่อนเดินทาง10วนัเทา่นัน้พร้อมช าระคา่น า้หนกั** 

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

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางคุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกิด
อบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพท่านสามารถสั่งซือ้ประกันสุขภาพ
เพิ่มได้ 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทยและเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 

2. คา่ใช้จา่ยอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบอุาทิเช่นคา่อาหารเคร่ืองดื่มคา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์เป็นต้น 

3. คา่ภาษีทกุรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถ้ามกีารเรียกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

6. คา่ทิปยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทริป ส าหรับกรุ๊ปที่มหีัวหน้าทวัร์แล้วแต่น า้ใจจากท่าน 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 

(เอกสารท่ีจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ) 



 

 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกนิ 15 
วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้า
เมือง เพื่อยนืยนัการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี ้

1.ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯจดัการให้) 

2.สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยที่อาจเกิดขึน้ในระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บตัรเครดิต 
เป็นต้น) 

3.ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทจดัการให้) 

4.ก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯจดัการให้) 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

 1.หนงัสอืเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลอือยูไ่มต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 

 2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิง่ที่ขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบตัิการพ านกัระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 

 4.เป็นผู้ที่ไมม่ีประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้า
ขา่ยคณุสมบตัิที่จะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 

7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูค้าและบริษัท ฯ และเมื่อทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 30ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น้ามนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, 
การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 



 

 

5. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 

6. เมื่อทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบใุนโปรแกรม 

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสทิธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้าพกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบูบหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลีย่นห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได้  

9. กรณีผู้ เดินทางต้องการความชว่ยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 10 วนัก่อนการ

เดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯไมส่ามารถจดัการได้ลว่งหน้าได้ 

10. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไมม่ีสทิธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จดัก ากบัเทา่นัน้  

11. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้ เดินทาง
ไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพกัแบบ 3ทา่น ตอ่ห้องหรือห้องแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไมเ่พียงพอ ขอสงวนสทิธิในการจดั
ห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพกัคู ่และ 1ห้องพกัเดี่ยว โดยไมค่า่ใช้จ่ายเพิ่ม 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือ วนัเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะตดิ อาจท าให้เวลาใน
การทอ่งเที่ยวและ ช้อปปิง้แตล่ะสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดลุยพินจิของมคัคเุทศก์ และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความร่วมมือจากผู้ เดินทางในบางครัง้ที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน า้ดื่มทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวนัท่ีท าทวัร์เต็มวนั เร่ิมในวนัท่ี2ของการเดินทางรวมจ านวน2ขวด 

15. การบริการของรถบสัน าเทีย่วญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ10-12ชัว่โมง อาทเิช่น เร่ิมงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนันัน้ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมคัคเุทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 



 

 

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีใน
โปรแกรมการเดินทาง 

16. การประกนัภยั ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้ เดินทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดินทางทอ่งเที่ยว 
ตามพ.ร.บ. การทอ่งเที่ยว เทา่นัน้ ไม่ได้ครอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ทา่นสามารถขอดเูง่ือนไขกรมธรรมของ
บริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือวา่ทา่นได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อทา่นช าระเงินคา่ทวัร์ (ทา่นสามารถซือ้ประกนั
สขุภาพ ในระหวา่งการเดินทางได้ จากบริษัทประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเง่ือนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 
17. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไมม่ีสทิธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอ านาจของผู้จดัก ากบัเทา่นัน้ 

18. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้ เดินทาง
ไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

 


