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 โปรแกรมการเดนิทาง เช้า เที่ยง คํ่า โรงแรมที่พกั 
1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ BKK-CTS  TG670 (23.55-08.20)      

2 สนามบนิชโิตเสะ - เมอืงอาซาฮิคาวา่ - หมูบ่า้นราเมน - สวน
สัตว์อาซาฮิยามา่ - ชมขบวนพาเหรดเพนกวนิ - ช้อปป้ิงอา
ซาฮิคาวะ เฮวะโดร ิ– AEON MALL 

บน 
เคร ือ่ง 

  ARK Asahikawa 
หรอืเทยีบเท่า 

3 ลานสโนวโ์มบลิ SHIKISAI-NO-OKA - เมอืงโอตาร ุ– คลอง
โอตารุ - พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี– เดนิเล่นถนนซาไกมาจ-ิชม
บรรยากาศคลองโอตารุยามค่ําคนื 

   Grand Otaru 
หรอืเทยีบเท่า 

4 ศาลเจา้ฮอกไกโด - อุทยานโมอาย - เนนิพระพุทธเจา้ - ตลาด
ปลาโจไก - ซปัโปโร - ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ

   Watermark 
Sappooro 

หรอืเทยีบเท่า 
5 โนโบรเิบทสึ - หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ - Duty Free - MITSUI 

OUTLET - Sapporo JR Tower 
   Watermark 

Sappooro 
หรอืเทยีบเท่า 

6 สนามบนิชโิตเสะ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ
CTS BKK TG671 (10.30-15.30) 

 บน 
เคร ือ่ง 
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หากท่านมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิภายในประเทศ เพื่อบนิไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพื่อ
ยืนยันกับทางเจา้หนา้ท ีก่่อนทําการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทาง
ได ้อันเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเท ีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การ
ยุบเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพิจารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่เหนอืการความคุม
ของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย์ หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภัย ดังนัน้เหตุผลเหล่านี ้ อยู่เหนอืการ
ควบคุมของบรษัิทฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รับผดิชอบและไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้ อนึง่ บรษัิทฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ป 
ประมาณ 7-10 วันก่อนเดนิทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 

 
วนัที ่1 กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 สนามบนิสุวรรณภูม ิประตูทางเขา้ 2 
เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D สายการบนิไทย โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบริษัทรอใหก้ารตอ้งรับ พรอ้มทัง้แจก
เอกสารในการเดนิทางและอํานวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชิโตเสะ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG670  
(ใช ้ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.30 ช ัว่โมง)  

 

วนัที ่2  สนามบินชิโตเสะ – เมืองอาซาฮิคาวะ – หมู่บ้านราเมน – สวนสตัวอ์าซาฮิยามะ      
ชมขบวนพาเหรดเพนกวนิ - ช้อปป้ิงถนนเฮวะโดร ิ– AEON MALL 

 

08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด หลังผา่นพธิีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ (เวลาที่ญ ีป่ ุ่ น  
เร ็วกว ่าเมอืงไทย  2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่าน เพ ื่อความสะดวกในการนดัหมาย
เวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีป่ ุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พชื ผัก ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ *** 
เด ินทางสู่ เม ืองอาซาฮิคาวะ (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชม.) เมืองใหญอั่นดับ 2 ของฮอกไก
โด และยังขึน้ชือ่ว่าเป็นเมืองทีห่นาวทีส่ดุๆ เพราะหมิะ
จะตกบ่อ ย  และตกถี่ม าก เนื่ อ งจากอยู่บริ เวณ
ตอนกลางของเกาะ ซึง่เป็นทําเลทีอ่ยู่หา่งจากทะเล
ทีส่ดุ และยังแวดลอ้มดว้ยภเูขารอบดา้นอีกดว้ย  
นําท่านเดินทางสู่ หมู ่บ ้านราเมนอาซาฮิคา ว ะ 
(Asahikawa Ramen Village) ราเมนของที่นี่มี
รสชาตอัินเป็นเอกลักษณ์ และไดรั้บการกลา่วขานถึง
ความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บา้นราเมนอา
ซาฮิคาวะไดถ้อืกําเนิดขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทัง้ 8 รา้น 
มาอยูร่วมกันเป็นอาคารหลังคาเดยีว เสมือนหมู่บา้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดังขัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว และ
ยังมีหอ้งเล็กๆ ทีจ่ัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาของหมู่บา้นแหง่นี้ ใหส้ําหรับผูท้ีส่นใจไดม้าศกึษาอีก
ดว้ย 
อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ หมูบ่า้นราเมน 
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นําทา่นสู ่สวนสตัว์อะซาฮยิามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ทีม่ีช ือ่เสยีงในแถบรอบนอก
ของเมอืงอาซาฮคิาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสัตว์อนุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตว์
นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ทีไ่ม่เหมือนสวนสัตว์แหง่อื่นๆ  
ไฮไลท์ของที่น ี ่ ไดแ้ก ่อุโมงคแ์กว้ผา่นสระว่ายน้ําของเหลา่เพนกวิน และโดมแกว้ขนาดเล็กที่อยู่
ตรงกลางของโซนหมีขัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ยา่งชัดเจน สวนสัตว์แหง่นี้ยังเป็น
สวนสัตว์แหง่แรกทีม่ีการจัดให ้ นกเพนกวินออกเดนิในชว่งฤดหูนาว ทา่นจะได ้ชมขบวนพาเหรด
เพนกวินแบบใกลช้ิด 

หมายเหตุ  ขบวนพาเหรดเพนกวิน จะมเีพยีงวนัละ 2 รอบเท่าน ัน้ !!! คอื 11.00 น. และ 14.30 น. 
นําท่านเดินเลน่และชอ้ปป้ิง ณ ถนนช้อปป้ิงเฮวะ 
( Heiwa Dori)  ตั ้ ง อ ยู่ที่ เ มื อ ง อ ะ ซ า ฮิ ก า ว่ า
(Asahikawa) ของฮอกไกโด ถอืว่าเป็นถนนทีส่ายช็
อปตัวจริงจะตอ้งมาแวะใหไ้ดเ้ลย เพราะของที่นี่
เยอะแยะแถมน่าซื้อมากๆ ที่นี่ นั้นเริ่มเปิดตั ้งแตปี่ 
1972 นับเป็นแหง่แรกของญี่ปุ่ นทีจ่ัดใหเ้ป็นถนนคน
เดนิแบบถาวร โดยถนนเสน้นี้จะเป็นเป็นถนนคนเดิน
หลักของเมืองอะซาฮิกาว่า ไม่ไดม้ีแคร่า้นคา้ท่ัวๆ ไป
ทีเ่รียงรายเต็มสองฝ่ังทางทีจ่ะทําใหค้ณุเพลนิไปกับ
การจับจ่ายเท่านั้น เนื่องจากยังจะเป็นที่ตั ้งขอ ง
หา้งสรรพสนิคา้ รา้นแบรนดเ์นม เยอะแยะมากมายเลยทเีดยีว 
นําทา่นอิสระชอ้ปป้ิง ณ AEON MALL ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์ทีอ่ยู่หนา้สถานีอาซาฮิคาวะ เป็นชอ้ปป้ิง
เซ็นเตอร์ทีค่นในเมืองนิยมมาจับจา่ยใชส้อยกันเป็นประจํา แตเ่พราะมีทําเลทีต่ัง้อยูห่นา้สถานี ทําให ้
ภายในมีของฝากและสนิคา้แบรนดข์องฮอกไกโดวางเรียงรายอยูอ่ยา่งครบครัน นอกจากนี้ยังมีโรง
ภาพยนตร ์Aeon Cinema Asahikawa Ekimae และโรงแรม JR Inn Asahikawa เชือ่มอยูต่ดิกันอีก
ดว้ย เรียกไดว้่าทีน่ี่เป็นทีท่ีช่าวเมืองอาซาฮิคาวะมีความคุน้ชนิเป็นอยา่งมาก 
อสิระรบัประทานอาหารค่ําตามอธัยาศยั ณ AEON MALL 

ที่พกั  ART Asahikawa Hotel หรอืระดบัเทียบเท่า  
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วนัที ่3 ลานสโนวโ์มบิล SHIKISAI-NO-OKA --> เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภณัฑ์
กลอ่งดนตร ี- เดนิเลน่ถนนซาไกมาจ ิชมบรรยากาศคลองโอตารุยามค่ําคืน 

เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 5นําทา่นสู ่ลานสกชีิกไิซโนะโอกะ หรือ เนนิสีฤ่ด ูในชว่งฤดรูอ้นจะเต็มไปดว้ยดอกไมท้ีบ่านสะพร่ัง 
ในฤดหูนาวสถานทีแ่หง่นี้จะถูกปกคลมุดว้ยหมิะ และกลายเป็นเมืองหมิะ ลานสกขีนาดใหญ ่ อิสระ
ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการเลน่สก,ี สโนว์โมบลิ (ราคาทัวร์ไม่รวมคา่ชดุและคา่เชา่อุปกรณ์ใดๆ) 
4 5ขอ้มูลจาก Website : 4 5https://www.shikisainooka.jp/en/  ราคาอาจะมีการเปลีย่นแปลง สามารถ
ตรวจสอบราคาไดจ้ากเว็บไซตด์ังกลา่วขา้งตน้ หรือ ตรวจเช็คราคา ณ สถานทีใ่นวันเดนิทางจริง 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (2)  
จากนั้นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ เมืองทา่เจริญรุ่งเรืองในฐานะทีเ่ป็นเมืองคา้ขายในชว่งปลาย
ศตวรรษที ่ 19 ถงึ 20 เมืองทา่เล็กๆ ทีม่ีบรรยากาศสดุแสนโรแมนติก ซึง่มีรา้นขายของอยูต่ลอด
สองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรือนนั้น สว่นใหญไ่ดถ้กูออกแบบ
เป็นตะวันตก เนื่องจากในอดตี เมืองโอตารุไดรั้บอิทธิพลมาจาก การทําการคา้ระหว่างประเทศญีป่ ุ่ น
เองและประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ นําสนิคา้จากทา่เรือเอามาเก็บไวใ้นโกดังทีอ่ยูต่ามริม
คลอง เมื่อวิทยาการเจริญกา้วหนา้เรือใหญจ่งึเปลีย่นไปเขา้ทา่ที่ใหญแ่ละขนสง่เขา้โกดังไดง้่ายขึ้น 
ตกึเกา่เก็บสนิคา้ริมคลองเหลา่นี ้จงึถกูดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์า่งๆ และพพิธิภัณฑ ์

 

 

 
 

 

 

https://www.shikisainooka.jp/en/
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ชมความสวยงามของ คลองสายวฒันธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่หช์วนใหค้น้หา 
ดว้ยความเป็นเอกลักษณ์แหง่วีถีชวีิต 2 ฝ่ังคลองทียั่งคงความเป็นญี่ปุ่ นแบบดัง้เดมิ คลองโอตารุ
สรา้งเพือ่ใหเ้รือเล็กลําเลยีงแกว้หลากสสีันดังอยูใ่นโลกของจนิตนาการ แหลง่เครื่องแกว้ชือ่ดังของ
โอตารุ และยังมีเครื่องแกว้หลากหลายใหท้า่นชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้ เมืองนี้มีชือ่เสยีงในดา้นการ
ทําเครื่องแกว้ตา่งๆ ถนนซาไกมาจ ิ(Sakaimachi Street) ตัง้อยูก่ลางเมอืงโอตารุ ไม่ไกลจาก
คลองโอตาร ุ(Otaru Canal Area) ทีถ่อืเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วแลนมาร์กของเมืองนี้มากนัก นับเป็น
ถนนที่มีเสน่ห์และเต็มเป่ียมไปดว้ยเอกลักษณ์มากๆ เลยทีเดยีว เนื่องจากตัวถนนเองไดรั้บการ
อนุรักษ์มาอยา่งดเียีย่ม จนกลายมาเป็นถนนแหลง่ช็อปป้ิงชือ่ดังของเมอืงโอตารุอยา่งในปัจจุบันนี้ 
ในระหว่างชว่งพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ตน้ยคุ 1900  เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าเรือ และ
การคา้การขนส่งที่หลากหลาย เต็มไปดว้ยบริษัทชอ้ปป้ิง อาคารต่างๆ เป็นแบบสไตลต์ะวันตก 
ปัจจบัุนไดรั้บการดัดแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นเส ือ้ผา้ และ
พพิธิภัณฑต์า่งๆ มากมาย 
 

 
 
 
 
 
 
จากนั้นนําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีใหท้า่นไดท้อ่งไปในดนิแดนแหง่เสยีงดนตรีและบทกวี 
ทีแ่สนอ่อนหวาน ชวนใหน้่าหลงใหลดว้ยกลอ่งดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและ
งดงามทีจ่ะทําใหท้า่นผอ่นคลายอยา่งดีเยี่ยม ทา่นจะไดช้มกลอ่งดนตรีมากมายหลายหลายแบบ
น่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึทา่นยังสามารถเลอืกทํากลอ่งดนตรีแบบที่ท่าน
ตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกัน มีบริการนําเพลง
กลอ่งดนตรีทัง้เพลงญีป่ ุ่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการ์ดสง่ไดโ้ดยตรงจากทางพิพธิภัณฑ์ 
ใหท้า่นไดส้ัมผัสและชืน่ชมกลอ่งดนตรีน่ารักมากมาย ใหท้า่นไดทํ้ากลอ่งดนตรีน่ารักๆ ในแบบที่
ทา่นชืน่ชอบดว้ยตัวทา่นเอง 

ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิิ ตัง้อยูใ่นเมืองโอตารุ เมือง
ทีม่ีช ือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยใน
อดตีนั้นจดุประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุน่ให ้
เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใช ้
เป็นของใชห้รือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแกว้คิ
ตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสยีงและเก่าแก่ทีส่ดุของ
เมือง โดยกอ่ตัง้ข ึน้ตัง้แตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่า
แกว้ทีม่ีอยูม่ากมาย และผลงานทีม่ีช ือ่เสยีงมากทีส่ดุ
ของโรงงานแหง่นี้ก็คอืโคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้
น่ันเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแกว้ใหกั้บ
นักทอ่งเทีย่วดว้ย 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (3) เมนู ชาบูบุฟเฟต ์+ ขาปูยกัษ ์

ที่พกั  GRAND OTARU HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า  
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วนัที ่4 ศาลเจ้าฮอกไกโด - อุทยานโมอาย - เนนิพระพุทธเจ้า - ตลาดปลาโจไก - ซปัโปโร 
ตกึทําเนียบรฐับาลเกา่ - ช้อปป้ิงทานุกโิคจ ิ

เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
 
 
 
 
 
 
 

นําทา่นชม ศาลเจา้ฮอกไกโด หรือ เดมิชือ่ ศาลเจา้ซปัโปโร เปลีย่นเพือ่ใหส้มกับความยิง่ใหญ่
ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบ
สขุถงึแมจ้ะไม่ไดม้ีประวัตศิาสตรอั์นยาวนาน เกา่แกนั่บพันปี ดังเชน่ภมูิภาคคันโต 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากนั้น นําทา่นชม อุทยานโมอาย ทีอ่อกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชือ่ดังของโลก กอ่สรา้ง
ตัง้แต ่ค.ศ. 1982 ไอเดยีคลา้ยวัฒนธรรมจากโมอายและอียปิต ์ ออกแบบรูปร่างตัง้ใหอ้ยูใ่นภูเขา
ของดอกลาเวนเดอร์ พระพทุธรูปเป็นแนวคดิโครงสรา้งจากการเรียงลําดับของจิตวิญญาณ องค์
พระมชีื่อว่า Atama Daibutsu เปิดใหเ้ขา้ชมอยา่งเป็น ทางการ เมื่อวันที ่17 ก.ค. 2559 
อุทยานโมอาย มีพืน้ทีป่ระมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุม่ของทีบ่รรจอัุฐแิละรองรับได ้
70,000 กลุม่ (ชาวญีป่ ุ่ นไม่มีการฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซือ้ทีด่นิใวเ้ก็บ"อัฐ ิ"เก็บแบบทั้งตระกูล
รวมไว)้ โมอายแหง่ญีป่ ุ่ น เป็นชือ่ทีผ่ ูค้นเรียกขาน เป็นหนึง่ในสุสานที่ใหญท่ี่สุดในฮอกไกโด   

 อสิระอาหารเที่ยง ณ ตลาดปลา 
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จากนั้นนําทา่นสู ่ตลาดปลาโจไก ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกว่า 80 รา้น เรียงรายตลอด
บล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่ส ุดของเมือง รา้นคา้ตา่งๆ 
จําหน่ายอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ ่เชน่ ป ูหอยเม่นทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ์
ผลผลติอื่นๆในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝร่ังตามฤดกูาล อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชื่อค ือ 
อาหารทะเลสดๆเสริ์ฟพรอ้มขา้ว เรียกว่า donburi 
จ า ก นั้ น นํ าท่ า นช มด า้นนอกของ 
ทําเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด เริ่ม
กอ่สรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคาร
สไตล์นี โอบา ร็อคอ เมริกาที่ใชอ้ิฐ
มากกว่า 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอิฐทีทํ่ามา
จากหมู่บา้นซโิรอิชแิละโทโยชริ่า ตกึนี้
ผา่นก ารใชง้าน มายาวนานกว่า 80 ปี
แต่ความงดงามที่เ ห็นนั้น ได รั้บ การ
บรูณะซอ่มแซมใหม่หลังจากถกูไฟไหม ้
เมื่อปี พ.ศ. 2454 แตด่ว้ยความสวยงาม
ของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลอือยู่ไม่กี่
แห่ง จึงไดรั้บการขึ้นทะเบียนใหเ้ป็น
สมบัตทิางวัฒนธรรมสําคัญของชาตเิมื่อปีพ.ศ. 2512  
จากนั้นนําทา่นชอ้ปป้ิงที ่ทานุกโิคจ ิเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่ีหลังคามุงบังแดด
บังฝนและหมิะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีรา้นคา้ตัง้เรียงรายอยูก่ว่า 200 รา้นคา้ Susukin  มีรา้น 
BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิ ิตอล, เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส ์, ร้าน100เยน, รา้น
UNIQLO ขายเส ือ้ผา้แฟช่ันวัยรุ่น, รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอาง 

ค่ํา         อสิระรบัประทานอาหารค่ําตามอธัยาศยั 

ที่พกั  WATERMARK SAPPORO HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า  
วนัที ่5 โนโบรเิบทส ึ - หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ - Duty Free - MITSUI OUTLET - Sapporo 

JR Tower 
เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 
 
 
 
 
 

 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่ โนโบรเิบทส ึ เมืองทีเ่ป็นเมืองตากอากาศชือ่ดังแหง่หนึ่งของญีป่ ุ่ น มีชือ่เสยีง
ดา้นออนเซ็น เป็นเมืองทีเ่หมาะสําหรับไปพักคา้งคนืและเขา้ออนเซ็นเป็นอยา่งยิง่ นําทา่นชม หุบ
เขานรกจิโกกุดานิ เกิดจากภูเขาไฟที่ยังไม่ดับก่อใหเ้กิดน้ําพุรอ้นและบ่อโคลนเดือดเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีน่่าชม 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (6)  
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จากนั้นนําทา่นชอ้ปป้ิงที ่มติซุยเอา้ท์เล็ต (MITSUI OUTLET) ศนูยร์วมแฟช่ันทันสมัยแหลง่รวม
พลของสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังจากท่ัวโลกประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 128 แบรนด ์อาทเิชน่ Coach 
Armani, Ralph Lauren, Seigo เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทุกคนตัง้แตส่ ินคา้แฟช่ันหญิงชาย 
และเด็ก จนถงึอุปกรณ์กฬีา และสนิคา้ท่ัวไป นอกจากนี้ภายในหา้ง ยังมีศนูยอ์าหารขนาดใหญ ่ทีจ่ ุ
ได ้650 ทีน่ั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่ีส ินคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จาก
ฟาร์มสดมาขายอีกดว้ย 
นําท่านสู่ JTC DUTY FREE อิสระใหท้่านเลอืกซื้อสนิคา้ปลอดภาษี เช่น เส ื้อผา้ น้ําหอม ตาม
อัธยาศัย จากนั้นนําทา่นสู ่JR Tower 
เป็นอาคารที่สูงที่สุดในฮอกไกโด 
และเป็นอ าคารอเนกประสงค์ ที่มี
หา้งสรรพสินคา้, รา้นอาหาร, รา้นคา้ 
และโรงแรมเชือ่มตอ่กับสถานีซัปโปโร   
ถา้กําลังมองหาแหล่งชอ้ปป้ิงขนาด
ใหญท่ีร่วบรวบทกุสิง่ไวใ้นทีเ่ดยีวก็ตอ้ง
ที่นี่เลยค่ะ เจอาร์ทาวเวอร์อยู่ต ิดกับ
สถานีรถไฟซัปโปโร เป็นแหล่งรวมหา้งสรรพสินคา้มากมาย ทั้ง ห้างไดมารู (Daimaru), 
หา้งสเตลลา่ เพลส (Stellar Place), หา้งอสีตา้ (Esta) รวมไปถงึหา้งสรรพสนิคา้ใตด้นิ เอเปีย 
(Apia) เป็นตน้ ถา้เป็นสายชอ้ปแลว้ละ่ก็ ทีแ่หง่นี้จะทําใหค้ณุเพลดิเพลนิไปกับการเดนิชอ้ปป้ิงได ้
ทัง้วันเลยละ่คะ่ 

ค่ํา         อสิระรบัประทานอาหารค่ําตามอธัยาศยั 

ที่พกั  WATERMARK SAPPORO HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า  
วนัที ่6 สนามบนิชโิตเสะ - สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 
เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

(กรณ ีทางโรงแรมไมส่ามารถจดัอาหารเช ้าใหท้่านได  ้ ทางบรษิทัจะจดัอาหารเช ้าเป็น SET 
BOX) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชิโตเสะ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ  
10.30 น. ออกเดนิทางจาก สนามบนิชิโตเสะ โดยสายบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG671 (ใช ้ระยะเวลาในการ

เดนิทางประมาณ  7.30 ช ัว่โมง)  
**บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

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

โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไม่ตอ้งแจ้งล่วงหนา้ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เน ือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 
ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ  (ชําระทีส่นามบนิสุวรรณภูมใินวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต ่ความพงึพอใจของทา่น) 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์
วนัเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 

2-3 ทา่น  ทา่นละ 
ราคาไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 
26 NOV-01 DEC 19 38,999 28,999 12,900 
27 NOV-02 DEC 19 38,999 28,999 12,900 
28 NOV-03 DEC 19 38,999 28,999 12,900 
30 NOV-05 DEC 19 40,999 30,999 12,900 

01-06 DEC 19 41,999 31,999 12,900 
02-07 DEC 19 42,999 32,999 12,900 
03-08 DEC 19 43,999 33,999 12,900 
08-13 DEC 19 41,999 31,999 12,900 
11-16 DEC 19 41,999 31,999 12,900 
13-18 DEC 19 41,999 31,999 12,900 
15-20 DEC 19 41,999 31,999 12,900 
01-06 JAN 20 47,999 36,999 12,900 
09-14 JAN 20 41,999 31,999 12,900 
10-15 JAN 20 41,999 31,999 12,900 
11-16 JAN 20 41,999 31,999 12,900 
13-18 JAN 20 41,999 31,999 12,900 
15-20 JAN 20 40,999 30,999 12,900 
19-24 JAN 20 40,999 30,999 12,900 
24-29 JAN 20 41,999 31,999 12,900 
29-03 FEB 20 42,999 32,999 12,900 
05-10 FEB 20 52,999 42,999 12,900 
14-19 FEB 20 42,999 32,999 12,900 
21-26 FEB 20 41,999 31,999 12,900 
04-09 MAR 20 41,999 31,999 12,900 
13-18 MAR 20 41,999 31,999 12,900 

 
 
 

 
สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
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อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัว๋เครื่องบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรือระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรือเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื่องดืม่        คา่ซัก

รีด คา่มินิบาร์ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ิไดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญีป่ ุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซา่อีกครั้ง (เนื่องจากทางญีป่ ุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วีซา่เขา้ประเทศญีป่ ุ่ นใหกั้บคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ น
ไม่เกนิ 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีป่ ุ่ นประกาศใหย้ืน่วีซา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท สําหรับ
การยืน่รอ้งขอวีซา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่ีน้ําหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 30 กก. // ขากลับ 30 กก.) 
 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้มี) ทา่นละ 2,000 บาท/ ทรปิ ชําระทีส่นามบนิในวันเช็คอิน (คา่ทปิ

หัวหนา้ทัวร์แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี) 

 
เง ือ่นไขการสํารองที่น ัง่ 
 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมดัจํา 20,000 บาท พรอ้ม

กับเตรียมเอกสารสง่ใหเ้รียบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 
 การชําระคา่ทัวร์สว่นทีเ่หลอืทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ทา่นควรจัดเตรียมคา่

ทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื่องจากทางบริษัทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครื่องบนิ 
มิฉะนั้นจะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร
โดยสารทกุครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที ่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึ้น 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์ทัง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไม่สามารถยกเลกิได ้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 
 
หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีที่ไมส่ามารถทํากรุป๊ได้อย่างน้อย 
30 ท่าน ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยินดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่
จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้ เม ือ่เกดิเหตุจําเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ และจะไม่
รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวั หน้า
ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ 
เป็นตน้ 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ
บนิเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญีป่ ุ่ นใหกั้บคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุ่ นไม่เกนิ 15 วัน 
ไม่ว่าจะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเที่ยว เยีย่มญาต ิ หรือธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมือง 
เพือ่ยนืยันการมีคณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีป่ ุ่ น* ดังตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากประเทศญีป่ ุ่ น (ทางบริษัทฯจัดการให)้ 
2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างที่พํานักในประเทศญีป่ ุ่ นได ้ (เชน่ 

เงินสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีป่ ุ่ น (ทางบริษัทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีป่ ุ่ น (ทางบริษัทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเว้นวีซา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีป่ ุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานัก

ระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ีไ่ม่มีประวัต ิการถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีป่ ุ่ น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพ ือ่ความถกูตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลกูคา้และบรษิทั 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรือปรับราคาคา่บริการขึน้ในกรณีทีม่ีผูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิ์การเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมื่อทา่นตกลงชาระเงินมัดจําหรือคา่ทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับ
เงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี่ 

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บความพรอ้มใหบ้ริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ีลแชร์ กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น
การเดนิทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธิในการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ีอํานาจของผูจ้ัดกํากับเทา่นั้น 

 ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือ กรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ0  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอ
สงวนสทิธิในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีป่ ุ่ น หรือ วันเสาร์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์ และคนขัยรถใน
การบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครั้งที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตาม
โปรแกรม 
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 เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครั้งนี้ เป็นการชําระแบบเหมาจา่ยขาดกับบริษัทตัวแทนในตา่งประเทศ ทาง
บริษัทจงึขอสงวนสทิธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคนืไดใ้นบริการบางสว่น หรือ สว่นใดสว่นหนึ่งทีท่า่นไม่ตอ้งการ
ไดรั้บบริการ หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งใหท้า่น เนื่องจากทางบริษัทไดทํ้าการ
จองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บริการน้ําดืม่ทา่นวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน เริ่มในวันที ่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่ 3 ของการเดนิทาง การ
บริการของรถบัสนําเทีย่วญีป่ ุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีป่ ุ่ น สามารถใหบ้ริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคเุทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข ึ้นอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอร์ตตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร์ **ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนินการเช็คเรื่องการทําวีซา่ในการ
เขา้ประเทศญีป่ ุ่ นดว้ยตนเอง และหากมีค ่าใชจ้ ่ายเพิ่มเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผิดชอบในส่วนนั้นๆ ซึ่งหากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไม่ไดข้อวีซา่ จะถอืว่าเป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมือง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 
และ จะไม่สามารถคนืเงินคา่ทัวร์ทีท่า่นชําระเรียบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรือ ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของทา่นชํารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มีหนา้ใดหนา้หนึ่งหายไป 
มีกระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลดุออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสทิธิ์ไม่อนุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไป
ได ้ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยู่ในสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง 
กรณีชํารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่ โดยใชฉ้บับ
เก่าไปอา้งอิง และ ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บริษัทเร็วที่สดุ เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสอื
เดินทาง หากท่านไดส้ ่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถ
เปลีย่นแปลงไดไ้ม่มีคา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์
ในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จริงทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไม่ผา่นดา่นตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางตอ่ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิ์ในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งทัง้ส ิน้ 

 
*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PJP32-TG PRO WINTER HOKKAIDO OTARU  6D 4N เดนิทาง ธ.ค. 62 - ม.ีค. 63 เริม่ตน้ 38,999 

บรกิารเพิม่เตมิเล่นเน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


