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• บฟุเฟ่ตอ์าหารนานาชาต ิครบทกุมือ้ เชา้-กลางวนั-เย็น 

• เครือ่งดืม่ไมอ่ ัน้ตลอดการเขา้พกั(แอลกอฮอล/์ไมม่แีอลกอฮอล)์ 
• การแสดงโชวส์ดุอลงัการจากเจา้หนา้ที ่
• ฟรกีจิกรรมมากมาย อาทเิชน่ fitness yoga ofuro 
• ฟรคีลาสสอนสก/ี ฟร ีski lift pass 

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบั

ทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจาก

หากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตาราง

การเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยู่เหนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็น

เหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะ

ไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
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วนัที ่ 1 :    กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) ชโิทเซ่ (ฮอกไกโด)-โรงงานช็อคโกแลต-มติซุยเอา้ทเ์ล็ต 

00.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศช ัน้4 สนามบนิดอนเมอืง  สายการบนิ

สกู๊ต  เทีย่วบนิที ่ XW146 โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทรอใหก้ารตอ้งรับ พรอ้มทัง้แจกเอกสารใน

การเดนิทางและอ านวยความสะดวก 

04.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเซ ่โดยสายการนกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW146  

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ชัว่โมง)  

12.15  น. เดนิทางถงึสนามบนิชโิทเซ่ เกาะฮอกไกโด หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น 

เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

***ส าคญัมาก!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พืช ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั *** หลังจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง 

น าท่านเดินทางไปยัง โรงงานชอคโกแลต“อิชิยะ” (Ishiya Chocolate Factory) ท่าน

สามารถชมขัน้ตอนการท าชอคโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงซัปโปโร โดยเฉพาะSHIROI KOIBITO 

ขนมสอดไสช้อคโกแลตขาวทีเ่ป็นทีน่ิยมทั่วทัง้เกาะฮอกไกโด และพพิธิภัณฑช์อคโกแลต ชม

ถว้ยชามทีใ่ชส้ าหรับใสช่อคโกแลตทีม่คีวามสวยงามเป็นเอกลักษณ์  และเหลา่ของเลน่ยอ้นยคุที่

ท าใหค้ณุ ๆ ตอ้งแอบอมยิม้อยูใ่นใจ และรูส้กึเหมอืนยอ้นเวลากลับไปในอดตีอกีครัง้  และแนะน า

ใหท้า่นชมิชา หรอืกาแฟรอ้นของทีน่ี่ พรอ้มทัง้สั่งขนมเคก้แสนอรอ่ยราดดว้ยชอคโกแลตเขม้ขน้ 

ในส่วนทีเ่ป็นคอฟฟ่ีช๊อฟ บรเิวณชัน้ 2 ของอาคารทรงสไตลย์ุโรป (อสิระใหท้่านถ่ายรูปบรเิวณ

ดา้นนอก ไมร่วมตั๋วคา่เขา้ชมภายใน)   

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยังมติซยุเอา้ทเล็ต  ซึง่เป็นเอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ่ของเกาะฮอกไกโด  มี

แบรนดต์า่งๆ  มกกวา่  128  รา้น  รวมถงึรา้นคา้ปลอดภาษา  อกีดว้ย   

เย็น รับประทานอาหารค ่า  เป็นบุ๊ฟเฟ่หป้ิ์งย่าง  พเิศษ !!!  อาหารทะเลสดๆย่าง  ปลาดบิ  ซชู ิ สลัด  

ขนมหวานตา่งๆ  เสรฟิพรอ้มน ้าจิม้ซฟีู๊ ดรสเด็ด   

พกัที ่    SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (ทีพ่กัอยูใ่นเมอืงใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิง) 

วนัที ่2 :        เกาะฮอกไกโด – คลบัเมดฮอกไกโด (Sahoro) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  จากนั้นเดนิทางสู่คลบัเมด Sahoro Hokkaido สกรีสีอรท์ที่พรอ้มใหบ้รกิารดา้นการเล่นสกี

พรอ้มอุปกรณ์ทีท่ันสมัยตามมาตารฐานกฬีาสกแีละสโนบอรด์ระดับโลก และทมีครูฝึกสอนการ

เล่นสก ี(ไม่มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ) ใชเ้วลาเดนิทาง 2.30 ชม. (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศใน

ขณะน ัน้)  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวันทีห่อ้งอาหาร แบบบุฟเฟต ์ทีม่คีวามหลากหลายจากอาหารนานาชาต ิอาท ิ

อาหารญีปุ่่ น อาหารยุโรป อาหารจนี เป็นตน้ พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่ต่างๆมากมาย เชน่ ไวน์แดง 

ไวนข์าว เบยีร ์สาเก และซอฟดริง้ตา่งๆ  
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14.00 น.   เช็คอนิท์ และพักผ่อนกับกจิกรรมต่างๆที่ใหบ้รกิารภายในรีสอร์ท  ทีมคลับเมดฮอกไกโด ร่วม

ตอ้นรับทุกท่านและอธบิายการใชบ้รกิารต่างๆ จากนัน้น าท่านไปยังหอ้งพัก พรอ้มแนะน าการใช ้

SKI Pass (ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) โดยทมีจโีอ (GOs) ทีม่าจากหลากหลายประเทศ 

 หมายเหต ุกจิกรรมบรกิารฟร ีไดแ้ก ่ 

  1. หอ้งอาบน ้าแบบออนเซ็นสไตลญ์ีปุ่่ น และสระวา่ยน ้าอณุหภมูหิอ้งตัง้แต ่11.00-23.00 น. ทุก

วัน 

2. Jacuzzi, Canadian Bath, Sauna เปิดบรกิาร 11.00-23.00 น. 

 3. บารเ์ครือ่งดื่ม เปิดบรกิาร10.00-24.00 น. ท่านสามารถใชบ้รกิารเมนูเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

และไมม่แีอลกอฮอล ์กวา่ 100 เมนู และอาหารวา่ง ขนมตา่งๆ ตามเวลาดังน้ี (การบรกิารและเมนู 

อาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม)         

                Happy Croissant  10.00-11.00 

Noon Appetizer 11.00-12.00 

Tea Time 15.00-16.30 

Evening Appetizer  17.30-18.30 

15.00 น.  ท่านสามารถใชบ้ัตร SKI Pass เพื่อขึน้ชมจุดขึน้-ลงของนักสก ีและใช ้SKI Lift   ไปยังจุดจอด

ตา่งๆ และชมววิ (กรณีบัตรหายตดิตอ่ทีแ่ผนกตอ้นรับ) 
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18.00 น.    บรกิารอาการค ่า ที่หอ้งอาหารคลับเมดฮอกไกโด แบบบุฟเฟต์ มีความหลากหลายจากอาหาร

นานาชาต ิอาท ิอาหารญีปุ่่ น อาหารยุโรป อาหารจนี  พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่ต่างๆมากมาย เชน่ 

ไวนแ์ดง ไวนข์าว เบยีร ์สาเก และซอฟดริง้ตา่งๆ 

18.50 น.   ส าหรับท่านที่ตอ้งการเล่นสก ีท่านสามารถลงชือ่เพื่อเขา้รับการฝึกสอนในแต่ละคลาสตามระดับ

ความสามารถของท่านตัง้แต่ระดับปูพื้นฐาน ไปจนถงึทักษะสกระดับสูงโดยไม่มีค่าใชจ่่าย แต่

กรณีทีท่่านไม่มอีุปกรณ์สกหีรอืชุดเลน่สกที่านสามารถเช่าหรอืซือ้ไดท้ ีแ่ผนกกฬีาสกี

(คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ)  

หมายเหตุ  1. บรกิารคลาสครฝึูกสอนสกแีละสโนบอรด์ มทีัง้หมด 6 ระดับ ส าหรับเด็กอายตุัง้แต่ 4 ปีขึน้ไป 

และส าหรับผูใ้หญ่ โดยค านึกถงึความปลอดภัยเป็นส าคัญ เปิดบรกิารตัง้แต่ 09.00-11.00 และ 

13.00-15.00 ตามตารางที่ก าหนดใหแ้ละเปลีย่นแปลง ยกเลกิไดต้ามสภาพอากาศและความ

ปลอดภัยโดยไมม่กีารแจง้ใหท้ราบใหล้ว่งหนา้ 

2. ส าหรับค่าเช่าชุดสก ีผูใ้หญ่ ท่านละ 1000 บาท (3,600 เยน) ต่อวัน และเด็กท่านละ 750 

บาท (2,600 เยน) ต่อวัน (กรุณาสอบถามราคาจากทางรสีอรท์อกีคร ัง้ ราคาอาจมกีาร

เปลีย่นแปลง) 

3. ส าหรับท่านที่ตอ้งการ Private Ski Lesson ท่านสามารถสอบถามเจา้ที่ในวันที่ท่านเขา้พัก 

ระหวา่งวันที ่18.00-19.15 น. ทีแ่ผนกบรกิารสก ี 

20.15 น.      หลังอาหาร ท่านสามารถสนุกสนามกับการแสดงโชวจ์ากทีมจีโอ ที่หลากหลายความสามารถ

และการแสดงทีไ่ม่ซ ้าในแต่ละค ่าคืน จากนั้นสนุกกับการเตน้แบบไม่ซ ้าใคร (Club Med Crazy 

Sign) และท่านสามารถเลอืกสัง่เครือ่งดืม่นานาชนดิทีบ่ารเ์ครือ่งดืม่ไวนแ์ดง ไวน์ขาว เบยีร ์สาเก 

และซอฟดริง้ตา่งๆ  

00.00 น.      ราตรสีวัสดิ ์ 

พกัที ่    CLUBMED SAHORO HOTEL  
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วนัที ่3 :    คลบัเมดฮอกไกโด (Sahoro) 

07.00 น.     บรกิารอาหารเชา้  

08.45 น.   ท่านสามารถเตรยีมพรอ้มและเช็คอปุกรณ์สก ีสโนบอรด์ทีจ่องไว ้เพือ่ความสนุกสนานและความ

สะดวกทา่นสามารถมาถงึกอ่นเวลาประมาณ 30 นาท ี 

09.00-11.00  บรกิารคลาสสกแีละสโนบอรด์ CLUB 1 – 6 ตามทีท่า่นไดร้ะบไุว ้ 

หมายเหต ุ  ท่านไม่เล่นสก ีหรอืสโนบอรด์ ทา่นสามารถเลอืกสนุกกบักจิกรรมอืน่ไดต้ามทีท่างรสีอรท์จัดขึน้   

(บางรายการอาจจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) เชน่ 

 1. ท่านสามารถใชบ้ัตร SKI Pass เพือ่ขึน้ชมจดุขึน้-ลงของนักสก ีและใช ้SKI Lift ไปยังจดุจอด

ตา่งๆ และชมววิ ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (กรณีบัตรหายตดิตอ่ทีแ่ผนกตอ้นรับ) 

 2. Snow Trekking เป็นการเดนิส ารวจธรรมชาตทิ่ามกลางหมิะขาวโพลน (08.00-10.00 น.) 

ทา่นสามารถเชา่รองเทา้ลยุหมิะทีแ่ผนกกฬีาสกแีละลงชือ่ลว่งหนา้ 1 วัน 

11.30 น.   บรกิารอาหารกลางวันทีห่อ้งอาหาร แบบบุฟเฟต ์ทีม่คีวามหลากหลายจากอาหารนานาชาต ิ อาท ิ

อาหารญีปุ่่ น อาหารยุโรป อาหารจนี เป็นตน้ พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่ต่างๆมากมาย เชน่ ไวน์แดง 

ไวนข์าว เบยีร ์สาเก และซอฟดริง้ตา่งๆ  

13.00 น.   บรกิารคลาสสกแีละสโนบอรด์ CLUB 1 – 6 ตามทีท่า่นไดร้ะบไุว ้หรอืพักผอ่นตามอัธยาศัย 

หมายเหต ุ กจิกรรมบรกิารฟร ีไดแ้ก ่ 

        1. หอ้งอาบน ้าแบบออนเซ็นสไตลญ์ีปุ่่ น และสระวา่ยน ้าอณุหภมูหิอ้งตัง้แต่ 11.00-23.00 น. ทุก

วัน 

         2. Jacuzzi, Canadian Bath, Sauna เปิดบรกิาร 11.00-23.00 น. 

        3. บารเ์ครือ่งดื่ม เปิดบรกิาร10.00-24.00 น. ท่านสามารถใชบ้รกิารเมนูเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

และไมม่แีอลกอฮอล ์กวา่ 100 เมนู และอาหารวา่ง ขนมตา่งๆ ตามเวลาดังน้ี (การบรกิารและเมนู 

อาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

Happy Croissant  10.00-11.00 

Noon Appetizer 11.00-12.00 

Tea Time 15.00-16.30 
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Evening Appetizer  17.30-18.30 

บรกิารอาหารค า่ ทีห่อ้งอาหารคลับเมดฮอกไกโด แบบบฟุเฟต ์มคีวามหลากหลายจากอาหารนานาชาต ิอาท ิ  

                        ญีปุ่่ น อาหารยโุรป อาหารจนี เป็นตน้ พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่ตา่งๆมากมาย เชน่ ไวน์แดง ไวน ์  

                        ขาว เบยีร ์สาเก และซอฟดริง้ตา่งๆ  

20.15 น.          หลังอาหาร ทา่นสามารถสนุกสนามกับการแสดงจากทมีจโีอ ทีห่ลากหลายความสามารถและ      

    การแสดงที่ไม่ซ ้าในแต่ละค ่าคืน จากนั้นสนุกกับการเตน้แบบไม่ซ ้าใคร (Club Med Crazy    

    Sign) และท่านสามารถเลอืกสั่งเครื่องดื่มนานาชนิดทีบ่ารเ์ครือ่งดืม่ไวน์แดง ไวน์ขาว เบยีร ์    

    สาเก และซอฟดริง้ตา่งๆ  

00.00 น.          ราตรสีวัสดิ ์  

พกัที ่  CLUBMED SAHORO HOTEL 

วนัที ่4 :      สนามบนิชโิตเซ ่

เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

08.00 น.      เตรยีมเช็คเอาทแ์ละออกเดนิทางจากคลับเมด 

14.55 น.       ออกเดนิทางจากซปัโปโร  กลบักรงุเทพ  โดยสายการบนินกสกูต๊  เทีย่วบนิที ่ XW145 
  (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ  7  ชัว่โมง) 

  

** ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบ

ในวนัจองทวัร ์ ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพ
อากาศและฤดกูาล 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก จอยแลนด ์

Club room Club room Club room 

28 พฤศจกิายน – 1 ธนัวาคม 35,999 35,999 28,999 

29 พฤศจกิายน – 2 ธนัวาคม 35,999 35,999 28,999 

เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา   35,999  บาท  พกัเดีย่วจา่ยเพิม่   12,000    บาท 

 

***ราคานีไ้มร่วมคา่เชา่ชุดและอปุกรณ์สกแีละสโนวบอรด์*** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี  

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่วว้างใจเลอืกใชบ้รกิารของเรา  
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อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษี

สนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

✓ คา่ทีพ่ักหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการ

หรอืระดับเดยีวกนั 

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 

ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 

✓ คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 

✓ คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

✓ คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วง

ประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท า

หนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิด ้

ระบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณี

ประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เน่ืองจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศ

ญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วี

ซา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่ี

น ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ 

ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการ

บนิก าหนด (ปกต ิขาไป 30 กก. //ขากลับ 30 กก.) 

 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ทา่นละ 

2,000 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเชค็อนิ (คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 

3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากบัภาษี) 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่ง 
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➢ กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการ

เดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 20,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน 

หลังจากท าการจองแลว้ 

➢ การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะ

เรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เน่ืองจาก

ทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่ักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ

เดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

➢ หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสาร

ภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หาก

ออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ รวมถงึ

การลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

➢ หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ัง

รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วใน

ระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัว

ของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

➢ ไมส่ามารถยกเลกิได ้เน่ืองจากเป็นราคา

โปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้ามก าหนดของแตล่ะสายการบนิ

กอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 

หมายเหต ุ

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น 

ในกรณีน้ีบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

เปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบ

ใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตุ

สดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย

การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 

วัน ไมว่่าจะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้

เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปน้ี 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทาง

บรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย

ทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
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3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที่

พ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศ

ญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้ง

ไมเ่ป็นสิง่ทีขั่ดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุ

ระยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศ

ญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธ

ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง

หรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิ

ทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ 

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

❖ บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิ

กรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัย

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

❖ บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิ

สิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความ

ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

❖ เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวร์

ทัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

❖ กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื 

แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



PJP36-XW  PRO HOKKAIDO CLUBMED SAHORO  4D3N  

❖ รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการ

ยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัด

ในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

❖ การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมใน

การจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรบัผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งได ้

ตามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็น

พเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถ

จัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

❖ มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่ี

สทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

❖ ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนื

คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาใน

การตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

❖ กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้ง

แบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 

หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

❖ สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบั

วันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิง

แตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ

รว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

❖ เน่ืองจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้น้ี เป็น

การช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับ

เงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการไดร้ับบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง 

สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เน่ืองจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ย

แบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน เริม่

ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของ

ประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะ

เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

❖ กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไป

กบัทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวันเดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่

เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 
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❖ กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระ

เรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่น

ตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ของทา่นช ารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ 

เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอย

แยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่น

ตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล 

หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุ

กระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้ม

กบัแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาที่

บรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไมอ่อกบัตรโดยสาร ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออก

บัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ

ทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้น้ีขึน้อยู่กบั

กระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

❖ กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้

เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่่าสว่น

ใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้ 
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บรกิารเพิม่เตมิเลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 

 

 

 

 

 

 

 


