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LICENCE NO 11 / 4711 

 HOKKAIDO HAKODATE SKI KAMAKURA 6D4N 

ซุปตาร ์บา้นหมิะ  นา่หม า่ 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 2562 - มนีาคม 2563 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
เยอืน หมูบ่า้นมคัคะร ิหมูบ่า้นชนบททีส่รา้งบา้นหมิะไวห้ลบหนาว 

ไฮไลท!์! รบัประทานอาหารภายในบา้นหมิะ 



XJ164 CTS-CTS (XJ622/XJ623) 

สมัผสั Powder Snow ณ ลานสกคีโิรโระ  

น ัง่กระเชา้ชมววิยามค า่คนื เมอืงฮาโกดาเตะ  

ชมป้อมดาว โกเรยีวคาคุ และ โกดงัอฐิแดงรมิน า้ 

ชอ้ปป้ิงตลาดเชา้ ฮาโกดาเตะ เดนิรบัลม ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ

เยอืนหุบเขานรกจโิกกุดาน ิชมหมภูีเขาไฟโชวะ 

เพลดิเพลนิใจ ในบรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตารุ  

ชอ้ปป้ิงยา่นเต็มอิม่ ณ ทานุกโิคจ ิและ ซูซูกโินะ 

เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเรือ่งฮอกไกโด 

พเิศษ!!! บุฟเฟ่ตข์าปู Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว อุณหภูม ิ  

25-30 ธนัวาคม 2562 BUS1 28,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  

25-30 ธนัวาคม 2562 BUS2 28,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  

01-06 มกราคม 2563 BUS1 28,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  

01-06 มกราคม 2563 BUS2 28,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  

08-13 มกราคม 2563 BUS1 28,888.- 9,900.- -7°C - 0°C  

08-13 มกราคม 2563 BUS2 28,888.- 9,900.- -7°C - 0°C  

15-20 มกราคม 2563 BUS1 28,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  

15-20 มกราคม 2563 BUS2 28,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  

22-27 มกราคม 2563 BUS1 28,888.- 9,900.- -10°C – (-2)°C  

22-27 มกราคม 2563 BUS2 28,888.- 9,900.- -10°C – (-2)°C  

12-17 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 28,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  

12-17 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 28,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  

19-24 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 28,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  

19-24 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 28,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  

26 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2563 BUS1 28,888.- 9,900.- -7°C - 0°C  

26 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2563 BUS2 28,888.- 9,900.- -7°C - 0°C  

11-16 มนีาคม 2563 BUS1 29,888.- 9,900.- -5°C -0°C  

11-16 มนีาคม 2563 BUS2 29,888.- 9,900.- -5°C -0°C  

 
+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี ราคา 8,900.-** 

 ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิไกดท่์านละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิชโิตเสะ เมอืงฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น - เมอืงซปัโปโร – ชอ้ป

  ป้ิงซูซูกโินะ 



XJ164 CTS-CTS (XJ622/XJ623) 
05.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

08.35 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิชโิตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญ่ีปุ่ น เทีย่วบนิที ่XJ622  

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครื่องดืม่ บนเครื่อง) 

17.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรเรียบรอ้ย

แลว้ จากนัน้น าท่านสู่ ย่านซูซูกโินะ (Susukino) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ย่านกนิดืม่ 

เทีย่วกลางคนืทีใ่หญ่ทีสุ่ดของภาคเหนือในประเทศญ่ีปุ่ น และถือเป็นย่านทีค่กึคักและมีชวีติชวีาทีสุ่ด

ของเมืองซัปโปโรอกีดว้ย โดยอยู่ถัดลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดรริาวๆ 500 เมตรและอยู่รอบๆ สถานี

รถไฟใตด้ิน Susukino ในเวลาค ่าคนืบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆในย่านน้ีจะเปิดไฟประชันกัน 

สีสันละลานตาดงึดูดลูกคา้กันเต็มที่ รอบๆบริเวณน้ีมีรา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์าม

ราตรี ทัง้ไนตค์ลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกันมากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยู่ในตรอกซอก

ซอย บางรา้นก็ซ่อนอยู่ในตึกตอ้งขึ้นลิฟตไ์ป แต่ก็มีพนักงานออกมาเรียกลูกคา้เสนอเมนูและบรกิาร

ของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็มไปหมด 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั ณ ซูซูกโินะ 

ทีพ่กั  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง เมอืงโอตารุ – คลองโอโตรุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลั

โหล คติตี ้- ลานสกคีโิรโระ รสีอรท์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 



XJ164 CTS-CTS (XJ622/XJ623) 
 น าท่านสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) โอตารุเป็นเมืองท่าส าคัญ

ส าหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตัง้อยู่บนทีล่าดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซึง่เป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดู

หนาวทีม่ีชือ่เสยีง คลองโอตารุ หรอื โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กโิลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของ

เมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท!์!! บรรยากาศ

สุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่งน้ีสรา้งเมื่อปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อใชส้ าหรับเป็น

เสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หน่ึงเพื่อท า

ถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หน่ึงไวเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว มีการสรา้งถนนเรียบคลองดว้ยอฐิแดง

เป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตรน าท่านเดินชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี (Music Box) 

พพิธิภัณฑก์ล่องดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์ หน่ึงในรา้นคา้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรีใน

ญ่ีปุ่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แก่สวยงาม และถือเป็นอกีหน่ึงในสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตร์เมอืง 

ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ(Kitaishi Glass) ตัง้อยู่ในเมืองโอตารุ เมืองทีม่ีชือ่เสยีงทางดา้นการเป่า

แกว้มายาวนาน โดยในอดตีนัน้จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รือ แต่ปัจจุบนัน้ีเป้าหมาย

ของการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นของใชห้รือของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ีชือ่เสยีง

และเก่าแก่ที่สุดของเมือง โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ที่มีอยู่มากมาย และ

ผลงานทีม่ีชือ่เสยีงมากทีสุ่ดของโรงงานแห่งน้ีก็คอืโคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้น่ันเอง นอกจากน้ียังมี

สอนวิธีการเป่าแกว้ใหก้ับนักท่องเที่ยวดว้ย เดินทางสู่ ร้านกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้(Kitty Café) 

เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชือ่ดัง คติตี ้ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และถ่ายรูป

ตามอัธยาศัย น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ร้านสนิคา้มือสอง ภายในรา้นจะมีจ าหน่ายสินคา้สภาพดี อาทิ 

กระเป๋า นาฬิกา รองเทา้ และขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆ ภายในบา้น เคร่ืองจามชาม ชุดกาแฟ ซึ่งส่วน

ใหญ่ เป็นสนิคา้ทีผ่ลติและจ าหน่ายในประเทศญ่ีปุ่ น  

เทีย่ง     อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ลานสกคีโิรโระ (Kiroro Ski Resort) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 

นาที) ลานสกียอดนิยม ที่ขึ้นชื่อเร่ืองความหนานุ่มของหมิะ จนถูกขนานนามว่า Powder Snow 

ท่านสามารถสนุกสนานไปกบักจิกรรมบนลานสก ีทัง้ Snow Mobile และคอร์สสกใีหเ้ลอืกถงึ 21 คอรส์ 

เหมาะส าหรับนักสกมีอือาชพีและมือสมคัรเล่น นอกจากน้ียังมโีรงเรียนสอนสก ี- สโนวบ์อร์ดสกสี าหรับ

เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมในร่มและรา้นอาหารทีส่ามารถรองรับกลุ่มนักท่องเทีย่วอย่าง

หลากหลาย อสิระใหท่้านเพลดิเพลนิตามอัธยาศัย จนกระทัง้ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางกลับสู่

เมืองซัปโปโร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม หุบเขานรกจโิกกุดาน  ิ- อุทยานแห่งชาตโิอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรยีวคาคุ – 

โกดงัอฐิแดงรมิน า้ – น ัง่กระเชา้ชมววิกลางคนื ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 



XJ164 CTS-CTS (XJ622/XJ623) 

 น าท่านสู่ หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ(Jigokudani หรือ Hell Valley) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

1.30 ชั่วโมง) เป็นหุบเขาทีง่ดงาม น ้ารอ้นในล าธารของหุบเขาแห่งน้ีมีแร่ธาตุก ามะถันซึง่เป็นแหล่งตน้

น ้าของย่านบ่อน ้ารอ้นโนโบรเิบทสน่ัึนเอง เสน้ทางตามหุบเขาสามารถเดนิไต่ขึน้เนินไปเร่ือยๆประมาณ 

20 -30 นาทจีะพบกบับอ่โอยนุุมะ (Oyunuma) เป็นบ่อน ้ารอ้นก ามะถัน อุณหภูม ิ50 องศาเซลเซยีส 

ถัดไปเรื่อยๆก็จะเป็นบ่อเล็กๆ บางบ่อมีอุณหภูมทิีร่อ้นกว่า และยังมีบ่อโคลนอกีดว้ย น ้าทีไ่หลออกจาก

บ่อโอยุนุมะ เป็นล าธารเรียกว่า โอยุนุมะกาว่า (Oyunumagawa) สามารถเพลดิเพลนิไปกับการ

แช่เทา้พรอ้มชมทวิทัศน์ที่งดงาม จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตโิอนุมะ (Onuma Quasi 

National Park) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นสถานทีท่ีม่ีทัศนียภาพทีง่ดงามของ

เกาะ ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะงาตาเกะ ทีตั่ง้ตระหง่านอยู่ พื้นทีท่ีน่่าสนใจทีสุ่ดของอุทยานแหง่น้ี

คอื ระหว่างทะเลสาบ  โอนุมะและทะเลสาบโคนุมะ นักท่องเทีย่วสามารถเดนิส ารวจพื้นทีไ่ดทั้ง้หมด 

ซึง่จะมีเสน้ทางการเดนิคาบสมทุรและเกาะแกง่ต่างๆทีเ่ชือ่มต่อดว้ยสะพานเล็กๆ ใชเ้วลาประมาณ 15-

60 นาท ีหรืออาจจะเช่าจกัรยาน (มค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิ 500 เยน/ช ัว่โมง 1,000 เยน/วนั) ส าหรับ

ป่ันไปรอบๆ ทะเลสาบโอนุมะ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 เดนิทางสู่ เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เป็นเมืองทีใ่หญ่เป็น

อันดับ 3 ของภูมภิาค ฮอกไกโด ตัง้อยู่ปลายสุดทางตอนใตข้องเกาะ มีชือ่เสยีงดา้นทวิทัศน์ทีส่วยงาม

ของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่ ในอดีตเป็นเมืองหน่ึงทีม่ีท่าเรือส าหรับเปิดการคา้

ระหว่างประเทศในช่วงหลังจากยุคแยกประเทศ เมืองฮาโกดาเตะไดรั้บอทิธพิลจากต่างประเทศเป็น

อย่างมาก มีย่านทีอ่ยู่อาศัยของชาวต่างประเทศ และป้อมสไตลต์ะวันตก น าท่านสู่ ป้อมโกเรยีวคาคุ 

(Fort Goryokaku) หรือเรียกอกีชือ่หน่ึงวา่ ป้อมดาว 5 แฉก เพราะบรเิวณนัน้เป็นพืน้ทีข่นาดใหญ่

รูปดาวเน่ืองจากตอ้งการเพิม่พืน้ทีใ่นการวางปืนใหญ่น่ันเอง ซึง่จะมองเห็นไดจ้ากมุมสูง ป้อมสรา้งตาม

สไตล์ตะวันตก สรา้งขึ้นในปีสุดทา้ยของสมัยเอโดะเพื่อป้องกันเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคาม

จักรวรรดนิิยมที ่ต่อมาป้อมแหง่น้ีกลายเป็นฐานของสงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพผูส้ าเร็จราชการ 

และกองก าลังของรัฐบาลเมจทิีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่ ปัจจุบันถูกดัดแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในชว่งปี 

1910 (สะพานขา้มเขา้ไปในพืน้ทีรู่ปดาวเปิด 9:00-19:00 ไม่รวมค่าขึน้หอคอยมค่ีาใชจ่้าย

เพิ่มท่านละ 840 เยน) จากนั้นอิสระใหท้่านเดินเล่น ณ โกดงัอิฐแดงริมน ้า (Red Brick 

Warehouses) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี  ไดป้รับปรุงมาจากคลังสนิคา้อฐิสแีดงทีเ่คยใช ้

คา้ขายในปลายสมัยเอโดะ ตัง้อยู่รมิแม่น ้าของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนยร์วมแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร และ

สถานบันเทิงที่ใหบ้รรยากาศเก่าๆ นอกจากรา้นขายของที่ระลึกที่ทันสมัย เสื้อผา้แฟชั่น รา้นขาย

อุปกรณ์ตกแต่งบา้น และรา้นขนมหวานแลว้ ยังมีรา้นอาหาร ลานเบยีร์ โบสถ์ส าหรับจัดพธิแีต่งงาน 

และบรกิารล่องเรือเพื่อชมววิทวิทัศน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอกีดว้ย หลังอาหารน าท่านน่ัง กระเชา้ชม

ววิกลางคนื ณ  ภูเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 นาท)ี สูง 

334 เมตร ตัง้อยู่ในป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมุทรใกลใ้จกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวันทีท่อ้งฟ้า

โปร่งทัง้กลางวันและกลางคนื สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ทีง่ดงาม 

ค ่า  อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั  



XJ164 CTS-CTS (XJ622/XJ623) 
ทีพ่กั  SMILE HOTEL HAKODATE หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ี ่ ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ - ย่านเมอืงเก่าโมโตมาช ิ- ภูเขาไฟโชวะ ชินซงั (ไม่รวมกระเชา้) + 

สวนหมภีูเขาไฟโชวะชนิซนั - ทะเลสาบโทยะ – บา้นหมิะ ณ หมู่บา้นมคัคะร ิ- เมอืงซปัโปโร 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านสู่ ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 

นาท)ี มีพื้นทีป่ระมาณ 4 ช่วงตกึ เปิดเปิดเป็นประจ าทุกวนั ตัง้แต่ตอนเชา้ตหีา้ถงึเทีย่งตรง ในตลาดจะ

จ าหน่ายอาหารทะเลสด เช่น ปูคานิ ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล พรอ้มทัง้ผลไมต่้างๆ บรเิวณ

ใกลเ้คียงมีรา้นอาหารหลายรา้น เมนูที่นิยมทีสุ่ดคอื Uni-Ikura Domburi (ขา้วเสร์ิฟพรอ้มหอยเม่น

ทะเลและไข่ปลาแซลม่อน) น าท่านสู่ ท่าเรอืเมอืงฮาโกดาเตะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี

หรือ ย่านเมอืงเก่าโมโตมาช ิ(Motomachi District) เป็นท่าเรือแรกที่เปิดใหม้ีการคา้ระหว่าง

ประเทศในปี 1854 ในช่วงสิน้สุดยุคญ่ีปุ่ นแบ่งแยก ดังนัน้ท าใหม้ีผูค้า้จ านวนมากจากรัสเซยี จีน และ

ประเทศตะวันตก ไดย้า้ยถิน่ฐานมาอาศัยอยู่ในเมืองฮาโกดาเตะบรเิวณฐานภูเขาฮาโกดาเตะ ส่งผลให ้

ฮาโกดาเตะไดร้ับอทิพลต่างๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปัจจุบันยังคงมีอาคารสไตลต่์างประเทศคง

เหลอือยู่ สะทอ้นใหเ้ห็นวัฒนธรรมของเมืองน้ีไดเ้ป็นอย่างด ี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

 เดนิทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ ชนิซงั น าท่านเขา้ชม สวนหมภีูเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan 

Bear Park) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.40 ชั่วโมง) เป็นสถานทีเ่พาะพนัธุห์มสีนี ้าตาล นักท่องเทีย่ว

สามารถเยีย่มชมลูกหมีสนี ้าตาลไดอ้ย่างใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยทีไ่ม่ดุรา้ยโชวล์ลีา

ออ้นขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกว่าน้ีก็

สามารถเขา้ไปยังหอ้งสังเกตการณพ์เิศษ กรงมนุษย ์ซึง่จะมองเหน็หมีสนี ้าตาลเดนิผ่านไปมา และได ้

ยินเสียงและกลิ่นของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากน้ียังยังขายขนมปัง และแอปเป้ิล ให ้

นักท่องเทีย่วไดป้้อนอาหารหมีอกีดว้ย  
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เดนิทางสู่ ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นทะเลสาบขนาด

ใหญ่รูปวงกลม มีเสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ ตั้งอยู่ใกลก้ับ

ทะเลสาบชโิกส ึ(Lake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งน้ีมีความพเิศษตรงทีน่ ้าจะไม่แข็งตัวในช่วงฤดูหนาว 

ในหนา้รอ้น อากาศก็เย็นสบาย เหมาะส าหรับเดินเล่น ป่ันจักรยาน หรือล่องเรือชมทิวทัศน์ (มี

ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิท่านละ ผูใ้หญ่ 1,420 เยน เด็ก 710 เยน) 

จากนัน้น าท่าน หมู่บา้นมคัคะร ิ(Makkari) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  ตัง้อยู่ทางตอนใต ้

ของภูเขา Yotei เมอืงนเิซโกะ เป็นหมู่บา้นในชนบท เนน้การเกษตรเป็นอุตสาหกรรมหลัก พืชผล

หลักคอืมันฝรั่ง, หัวไชเทา้,แครอทและรากลลิลี ่ในช่วงฤดูหนาวเน่ืองจากอากาศหนาวเย็น ชาวบา้น

นิยมท ากระท่อมหมิะ หรือภาษาญ่ีปุ่ นเรียกว่า คามาคุระ (Kamakura) ไฮไลท!์!! ใหท้่านไดห้ลบ

อากาศหนาว ท าร่างกายใหอ้บอุ่นภายในกระท่อมหมิะ พรอ้มกับรับประทานอาหารเย็น  

เย็น      รบัประทานอาหารเย็น ณ บา้นหมิะ (6)  

ทีพ่กั  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

 

 

วนัทีห่า้ ศาลเจา้ฮอกไกโด - ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ- สนามบนิชโิตเสะ เมอืงฮอกไกโด 

ประเทศญีปุ่่ น 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

น าท่านชม ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรือ เดมิชือ่ ศาลเจา้ซปัโปโร เปลีย่นเพื่อให ้

สมกับความยิง่ใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตน้ีคอยปกปักษ์รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไก

โดมีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดม้ีประวัตศิาสตร์อันยาวนาน อิสระชอ้ปป้ิง ดวิตีฟ้รี ใหท่้านเลอืกซือ้

สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น ้าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) เมนู ชาบู บุฟเฟต+์ขาปู  

จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ถนนทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji) เป็นย่านการคา้เก่าแกข่องเมอืงซัปโปโร โดยมี

พื้นที่ทั ้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่างร้านขายกโิมโน 
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เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ัง้ยงัเป็นศูนยร์วมของเหลา่

วยัรุ่นดว้ย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร ์และตูห้นีบตุ๊กตามากมาย ร้อนดองก ีร้าน 100 เยน 

นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ่  

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั  

  ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิชโิตเสะ เมืองฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น 

18.20 น.    เหริฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่XJ623 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครื่องดืม่ บนเครื่อง) 
 

วนัทีห่ก สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ 

00.15 น. เดนิทางถงึเมืองไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเป่ียม 

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

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 7,000 บาท 
 

ฤดูหนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็ว 1 

ชม. เดินทางควรกะเวลาใหด้ี และถา้เที่ยวกลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะจะลื่นตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งมี เมื่อ

แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

*ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเท่าน ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิล่าชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบเฉพาะสายการบนิ
ภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายล่วงหนา้ก่อน

ท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศ  เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย

การบนิ เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น 

สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ค่าตั๋วเคร่ืองบนิไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีณ ที่จ่าย 3 % 
 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เคร่ืองดืม่ ค่าซักรีด ค่ามนิิบาร์ใน

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที่มไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศใหก้ลับมาย่ืนรอ้งขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การย่ืนวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหกั้บคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงค์พ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศใหย่ื้นวีซ่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการย่ืน

รอ้งขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบนิเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเคร่ืองบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ค่าทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ, ค่าทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน 
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เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้  

 
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  

 มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดินทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ที่รออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ได ้

ระบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางอเีมล ์  

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยืนยนั

ว่าตอ้งการเดนิทางท่องเที่ยวทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่ส าเนาหนงัสือ

เดนิทาง(Passport) มาให้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายอนัเก ิดจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง 

1. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิท ัง้หมด 

2. ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 30 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่ามดัจ าท ัง้หมด 

3. กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารการนัตคี่ามดัจ า
ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้ รวมถงึเทีย่วบนิ 

พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ์ ไม่มีการคืนเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ า 
หรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากค่าต ัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจดัที่น ัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้

ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการออกตั๋ว

เคร่ืองบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านั้น  
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

➢ เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน 

➢ กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ และค่าพนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

➢ ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กโิลกรมั (ส าหรับ
ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่ท่าน

ไม่อาจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิม่) 

➢ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึน้เคร่ืองได  ้ตอ้งมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ

กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิ้ว)  
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➢ กรณีที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได  ้ทัง้นี้

ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายที่สัมภาระน ้าหนัก

เกนิ (ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิม่) 

➢ ทางบรษัิทฯ ไม่รบัผดิชอบกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย 

อัคคภัีย หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบรษิทัทวัร ์ฯ) 

โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นส าคัญ 

2. หากท่านยกเลกิทวัร ์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ วาต

ภัย อัคคภัีย ทัง้ๆ ที่สายการบนิ หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดนิทางท่องเที่ยว ยังคงใหบ้รกิารอยู่

เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์

ในการไม่คนืค่าใชจ่้าย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน ในกรณีดังนี้ 

➢ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคน

เขา้เมืองหา้มเดนิทาง 

➢ กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสบืเนื่องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหกั้บชาวต่างชาต ิ หรือ คนต่างดา้วที่

พ านักอยู่ในประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เย ีย่มญาต ิหรือธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุ่ น* ดงัต่อไปนี ้

1. ตั๋วเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ที่อยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ข่ายคุณสมบัตทิี่จะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 34 

ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

ฯ  



XJ164 CTS-CTS (XJ622/XJ623) 
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหร่ี / 

ปลอดบุหร่ีได ้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้   

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อน

การเดนิทาง มฉิะนั้นบรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้  

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของผูจั้ดก ากับเท่านั้น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทติย ์ รถอาจจะตดิ อาจท าให ้

เวลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท้่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 4 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 4 

ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันนั้นๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 


