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โนโบรเิบ็ทสึ-คิโรโระสกีฯ-โอตาร-ุซปัโปโร 3คืน5วนั 

  เลน่หิมะท่ี Kiroro Ski Resort  จิโกกดุานิ  หบุผานรก  

บ่อหมี โนโบรเิบ็ทสึ   เท่ียวโอตาร ุ  ชมนาฬิกาไอน ้า  ซปั

โปโร  ชอ้ปป้ิงมิทซอิู เอา้ทเ์ล็ต Mitsui Outlets 

สดุฟรสีซ่ิงกบับรรยากาศฤดหูนาวแห่งเกาะฮอกไกโด   

***พกัโรงแรมเมืองซปัโปโร 3คืน*** 

พิเศษ!! ฟรเีดยช์อ้ปป้ิง1วนัเต็ม ยา่นซซูกิูโนะ ทานกิูโคจิฯลฯ 
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วนัแรก          สนามบนิสวุรรณภมู(ิกรงุเทพฯ) – สนามบนิชโิตเซะ (ฮอคไกโด)        (-/-/-) 

21.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบนิสวุรรณภมู ิ  ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ที ่ 3 เคานเ์ตอร ์ D สายการบนิไทย  (TG)โดยมี
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก (หวัหนา้ทวัรแ์นะน าการเดนิทาง) 

23.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตชิโิตเซะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS 

เทีย่วบนิที ่TG670 (บรกิารอาหารเชา้บนเครือ่ง)  
 

 

วนัทีส่อง เมอืงโนโบรเิบ็ทส ึ– บอ่หมโีนโบรเิบ็ทส(ึขึน้กระเชา้) – หบุผานรก จโิกกดุาน ิ– ชอ้ปป้ิงมซูิอเิอา้ท ์

เล็ต Mitsui Outlets  – ซปัโปโร                                                                             (-/-/-) 

08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตชิโิตเซะ ฮอคไกโด ประเทศญีปุ่่ น (เวลา
ทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
และศลุกากร  รับกระเป๋าเด ิ นทางทีส่ายพานรับกระเป๋าและทําภารกจิ

สว่นตวัเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้นําคณะออกเดนิทางสู่ เมอืงโนโบรเิบ็ทส ึ
Noboribetsuชมหุบผานรก  จโิกคดุาน ิ  Jikokudani  Hell 
Valley  หรอืหุบเขานรก แห่งฮอกไกโด เพราะมคีวันพวยพุ่งออกมา

จากใตภ้ภิพมากมาย
ตลอดเวลา ทําใหค้น
จนิตนาการว่าสถานทีน่ี้

เปรยีบเสมอืนกบันรก และยังมกีารระเบดิปะทขุองควันอยู่
ตลอดเวลา น่าตืน้ตาตืน่ใจเป็นอย่างยิง่ และทีน่ยิมอกีอย่าง คอื

การถา่ยภาพลงิที่
ชอบมาอาบน้ําแร่ 
ณ ทีแ่ห่งนี้  

จากนัน้ นํา คณะ
น่ังกระเชา้ไฟฟ้า  Noboribetsu Bear Park  สู ่ฟารม์

หมโีนโบรเิบทสึ ชมหมสีายพันธุพ์ืน้เมอืงฮอกไกโด  ไม่ว่า
จะเป็นหมสีน้ํีาตาลหรอืหมดีํามากกว่า 100 ตวั โดยเฉพาะ
หมสีน้ํีาตาลทีห่าไดย้ากในปัจจุบัน ทีพ่บไดท้ีเ่กาะฮอกไก

โด เกาะซาคารนิ และหมู่เกาะครูนิเทา่นัน้ พบกบักจิกรรมที่
น่าสนใจตา่งๆ เชน่ โชวห์มโีลช้งิชา้ ใหอ้าหารหมอีย่าง
ใกลช้ดิโดยมเีพยีงกระจกกัน้ระหว่างทา่นและหมตีวัใหญ่ที่

คอยโบกไมโ้บกมอืเรยีกรอ้งความสนใจ และร่วมสนุกกบั
การทายผลการแขง่วิง่เป็ด เป็นตน้ (ไม่รวมคา่กจิกรรม,

คา่อาหารหม)ี   
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เทีย่ง            อสิระอาหารกลางวนั(ไมม่อีาหารกลางวนั) 

บา่ย จากนัน้เดนิทางมุ่งหนา้สูเ่มอืงซปัโปโร แวะชอ้ปป้ิงที ่มซูิอ ิ
เอา้ทเ์ล็ต  พารค์ ซปัโปโร  (Mitsui Outlet Park 

Sapporo) เอา้ทเ์ล็ตใหญ่ทีส่ดุ
ในฮอคไกโด ชมสนิคา้ แบรนด์
ดงั  ทัง้สนิคา้ แบรนดส์ญัชาติ

ญีปุ่่ นเอง  หรอืจะเป็นแบรนด์
นอกชือ่ดงัมากมาย  อาท  ิ เชน่ 
PAUL SMITH ,COACH ,CATH 
KIDSTON,NIKE,ADIDAS ,PUMA 
,ASICS,ONITSUKATIGER 
,TIMBERLAND,GAP,DIESEL 

,BENETTON,SAMSONITE ,TUMI etc.  หากเวลาอํานวย นําคณะแวะชม  

โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ โรงงานชอ็กโกแลตอชิยิะตัง้อยู่ทีเ่มอืงซปัโปโร
ในสวนชโิรอโิคอบิโิตะ Shiroi Koibito ซึง่ภายในระกอบไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นขาย ของที่ระลกึ และ

โรงงานชอ็กโกแลตอันมชีือ่เสยีง โดยอาคารซึง่เป็นรา้นขายของนัน้ถกูตกแตง่ใหเ้หมอืนกบัโลกแห่งเทพ
นยิายคลาสสกิ สว่นภายในโรงงานมกีารจัดแสดงอุปกรณ์การผลติตัง้แต่
ยุคแรกเริม่ โดยจําลองโรงงานและขัน้ตอนการผลติมาไวท้ีน่ี่ 

นอกจากนัน้ยัง
สามารถชมิและเลอืก

ซือ้ชอ็กโกแลตหรอื
ไอศกรมีแบบตา่งๆ ที่
ผลติจากนมสดของ

เกาะฮอกไกโด เอง
ทัง้หมด จากนัน้
เดนิทางเขา้โรงแรมทีพ่ัก 

เย็น             อสิระอาหารค า่(ไมม่อีาหารค า่)  

 พกัที ่โรงแรม  APA HOTEL SAPPORO SUSUKINO / Sapporo หรอืระดบัใกลเ้คยีง   

http://www.apahotel.com/hotel/hokkaido/02_sapporosusukino/index.html 
 

วนัทีส่าม     คโิรโระ สกรีสีอรต์ – คลองโอตารุ  –  ชอ้ปป้ิงยา่นซาไกมาช ิ – นาฬกิาไอน า้โบราณ – โรงเป่า

แกว้คติาอชิ ิ– ซปัโปโร                    (B/-/-) 
 

 

เชา้ รบัประทานอาหาร เชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ทีพ่กั  หลงัอาหารเชา้ นําคณะเดนิทางสู่

เมอืงอะไคกาวา่ Agaikawa  สวรรคแ์ห่งฤดหูนาวสาํหรับผู ้
ชืน่ชอบกฬีาฤดหูนาว  ทัง้ไดช้ือ่ว่าเป็นหนึง่ในหมิะคณุภาพ

ละเอยีดนุ่มดจุผงแป้ง Powder Snow 
และอกีทัง้ทีต่ัง้ทีเ่ดนิทางสะดวกจงึทํา
ให ้KIRORO SKI RESORT แห่ง

เมอืงอะไคกาว่านัน้ไดร้ับความนยิมอย่าง
มาก ใหเ้วลาอสิระแกค่ณะ เดนิชม 

ถา่ยรูปกบัหมิะ  ไม่รวมคา่กจิกรรมทกุ
ชนดิ เลน่สก ี, สโนวบ์อรด์ ,เลน่แผ่น
กระดาน ,ขีร่ถสโนวโ์มบลิ ,คา่กระเชา้ข ึน้

บนจุดชมววิสงูสดุของลานสก ีและ
กจิกรรมฤดหูนาวอกีมากมาย สนใจสอบถามไกดพ์ิม่เตมิ  

http://www.apahotel.com/hotel/hokkaido/02_sapporosusukino/index.html
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 เทีย่ง            อสิระอาหารกลางวนั( ไมม่อีาหารกลางวนั ) จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงทา่เกา่แก่  OTARU เมอืงโอตารุ

ตัง้อยู่ในเกาะฮอกไกโดและอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงซปัโปโร  
 

 

บา่ย   เดนิทางถงึเมอืงโอตารุ เมอืงทา่หลกัของอ่าวอชิคิะร ิเนื่องจากเมอืงแห่งนี้จะหันหนา้ออกสูอ่่าวอชิคิะร ิ
สว่นดา้นหลงัของเมอืงนัน้ถกูโอบลอ้มดว้ยภเูขาถงึ 3 ดา้นดว้ยกนั จากนัน้จงึเป็นทางลาดเอยีงลงสูท่ะเล 

จงึทําใหบ้า้นเรอืนทีน่ี่สว่นใหญ่จะตัง้อยู่ตามไหลเ่ขา  ชมคลองโอตารุ  สญัลกัษณ์ของ

เมอืงโอตารุทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาถา่ยภาพทีน่ี่เพือ่เป็นทีร่ะลกึ ซึง่ในอดตีเป็นคลองที่
เกดิจากการถมทะเลเพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถา่ย

สนิคา้จากเรอืใหญ่ลงสูเ่รอืขนถา่ยแลว้นําสนิคา้
มาเก็บไวภ้ายในโกดงั แตภ่ายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละ
ถมคลองครึง่หนึง่ทําเป็นถนนหลวง สว่นอกี

ครึง่หนึง่ไดบู้รณะปรับปรุงใหเ้ป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่ว นอกจากนัน้รมิสองฝ่ังคลองยังเต็มไป

ดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารตัง้เรยีงรายอยู่มากมาย 
ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกบั นาฬกิาไอน า้โบราณ  ทีเ่หลอือยู่เพยีง 2 
เรอืนบนโลกเทา่นัน้ นาฬกิานี้จะพ่นไอน้ํา ประกอบกบัมเีสยีงดนตรี

ดงัข ึน้ทกุๆ 15 นาท ีจากนัน้ชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีอาคารเกา่แกส่องชัน้ทีภ่ายนอกถกูสรา้ง
ขึน้ จากอฐิแดงแตโ่ครงสรา้งภายในทําดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1910 ปัจจุบัน
นับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกแ่ละควรคา่แกก่ารอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบัตขิองชาต ิสาํหรับ

ทา่นใดสนใจทีจ่ะทํากลอ่งดนตรทีีม่อีันเดยีวในโลกดว้ยฝีมอืของทา่นเอง ทา่นสามารถเลอืกกลอ่ง 
เพลง และตุก๊ตาประดบัตา่งๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ 

เพือ่ทีท่า่นจะไดเ้ก็บความประทบัใจใสล่งในกลอ่งดนตรแีละ
เป็นของทีร่ะลกึจากเมอืงโอตารุ (ทา่นใดทีส่นใจทํากลอ่ง

ดนตรมีคีา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ 1,500 เยน) จากนัน้ชม โรงเป่าแกว้ค ิ

ตาอชิ ิโอตารุ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการเป่า
แกว้มายาวนาน โดยในอดตีนัน้จุดประสงคข์องการ

เป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุน่ใหเ้รอื แตปั่จจุบันนี้เป้าหมาย
ของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใชห้รอืของทีร่ะลกึ
แทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชีือ่เสยีง

และเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง โดยกอ่ตัง้ข ึน้ตัง้แตปี่ 
1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ทีม่อียู่มากมาย และผลงานทีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุของ
โรงงานแห่งนี้ก็คอืโคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้น่ันเอง นอกจากนี้ยังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้

ใหก้บันักทอ่งเทีย่วดว้ย จากนัน้เดนิทางกลบัเมอืงซปัโปโร เขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก 

เย็น                อสิระอาหารค า่(ไมม่อีาหารค า่)  
 

 พกัที ่โรงแรม  APA HOTEL SAPPORO SUSUKINO / Sapporo หรอืระดบัใกลเ้คยีง   

                     http://www.apahotel.com/hotel/hokkaido/02_sapporosusukino/index.html  
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วนัทีส่ ี ่       1ฟรเีดย ์ซปัโปโร  – อสิระชมสวน ชมเมอืง & ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิยา่นซูซูกโิน(ไมม่รีถบรกิาร)     

                 ชมเทศกาลตลาดครสิตม์าสเยอรมนั และเทศกาลประดบัไฟแหง่ซปัโปโร  (B/-/-) 

เชา้                 รบัประทานอาหาร เชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ทีพ่กั  หลงัอาหารเชา้ พบกบัความเป็น

สว่นตวัสดุช ิ๊ก กบัฟรเีดย ์วันอสิระ สาํหรับเดนิชมเมอืงซปัโปโร 

และชอ้ปป้ิง สถานทีส่าํคญัอันเป็นแลนดม์ารก์ อาทเิชน่  
 ตกึรฐับาลเกา่  ซึง่ไดร้ับฉายาว่า “วหิารอฐิแดง ” อายุรอ้ยกว่าปี 

ในสมัยกอ่นอาคารนี้ถอืเป็นอาคารทีท่นัสมัยแห่งเดยีวทีส่งู และมี

ความโอ่อ่าหรูหราทีส่ดุ ปัจจุบันเหลอืไวเ้พยีงความว่างเปลา่แต่
ยังคงเป็นพพิธิภณัฑใ์หช้นรุ่นหลงัไดศ้กึษา    
หอนาฬกิาโบราณ  อายุกว่า 130 ปี ซ ึง่ปัจจุบันยังบอกเวลาได ้

เทีย่งตรงแม่นยําในอดตีเคยเป็นสถานศกึษาทางดา้นการเกษตร
แห่งเกาะฮอกไกโดกอ่นจะเปลีย่นมาเป็นมหาวทิยาลยัฮอกไกโด

ในปัจจุบัน แลว้สรา้งหอนาฬกิาและมรีะฆงัตบีอกเวลามาตัง้แต่
ปี  ค.ศ.1881 จนถงึปัจจุบันนี้ก็ยังบอกเวลาไดอ้ย่างเทีย่งตรง ดว้ย
ความเกา่แกอ่ยู่คูก่บัเมอืงซปัโปโร มานาน จงึไดร้ับการขึน้ทะเบยีน

ใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีส่าํคญัอกีแห่งหนึง่ของชาตใิหท้า่นได ้
ถา่ยรูปกบัศลิปกรรมคลาสสคิอย่างใกลช้ดิ ภายในอาคารยังคงรักษา

สภาพไวอ้ย่างดเียีย่ม 
สวนโอโดร ิ สวนสวยใจกลางเมอืงทีท่อดตวัยาว จากตะวันออกไป
ตะวันตกโดยมคีวามยาว 1,400 เมตร คนสว่นใหญ่ใชเ้วลามา

พักผ่อนหย่อนใจหรอืจัดงานประเพณีในเทศกาลตา่ง ๆ เชน่งาน
เทศกาลหมิะแห่งเมอืงซปัโปโร ทีส่วนแห่งนี้  
ทานกุโิคจ ิเป็นชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลงัคามุงบังแดด

บังฝนและหมิะ มคีวามยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้เรยีงรายอยู่กว่า 
200 รา้นคา้ ตัง้ขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี 

Subway Odori และ Susukino  
งานเทศกาล 
1. ระหวา่งวนัที ่25NOV-24DEC 2016  

เทศกาล  Munich Christmas Market เทศกาลตอ้นรบั
ครสิตม์าส มวินคิ ’s sister city เทศกาลทีห่ลากหลายไปดว้ยของเกีย่วกบัครสิตม์าส อาทิ

เครือ่งประดบัตน้ครสิตม์าส ส ิง่ของ เครือ่งใช ้ฯลฯ รวมถงึอาหารสไตลเ์ยอรมัน ไดแ้ก ่เบยีร ์,ไสก้รอก
เยอรมัน อกีดว้ย เพือ่เตรยีมการฉลองครสิตม์าสทีก่ําลงัจะมาถงึและร่วมเฉลมิฉลอง ความเป็น  Sister’s 
City เมอืงพี-่เมอืงนอ้ง ระหว่าง ซปัโปโร-มวินคิ โดยงานจะจัดขึน้บรเิวณสวนโอโดร ิOdori Park  

 

2. ระหวา่งวนัที ่18NOV 2016-14MAR 2017  

งานเทศกาล 36th Sapporo White Illumination ชม เทศกาลงานประดบัไฟ แหง่ซปัโปโร คร ัง้
ที ่36  เพือ่เตรยีมฉลอง  Peak Season ในชว่งฤดหูนาวและฉลอง ครสิตม์าส โดยจะประดบัไฟใน
บรเิวณยา่นอกิเิมะโดร ิ , ยา่นมนิาม ิอจิโิจ ้ และสวนโอโดร ิ  

http://www.welcome.city.sapporo.jp/event/winter/munich_christmas_market/?lang=en
http://www.welcome.city.sapporo.jp/event/winter/munich_christmas_market/?lang=en
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2pm holiday co., ltd. 

99/3 Lumpini Place Rama 9- Ratchada , Tower C ,Rama 9 Rd.,  HuayKwang  , Bangkok Thailand 10310 
Tel: +662 169 3838 (auto.)  Fax: +662 169 3811 ,+662 169 3822  E-mail: info@2pmholiday.com 

เทีย่ง,เย็น       อสิระอาหารกลางวนั(ไมม่อีาหารกลางวนั) & อสิระอาหารค า่(ไมม่อีาหารค า่)  

 ไป-กลบัทีพ่กัเองโรงแรม  APA HOTEL SAPPORO SUSUKINO / Sapporo หรอืระดบัใกลเ้คยีง   

                     http://www.apahotel.com/hotel/hokkaido/02_sapporosusukino/index.html  

 

วนัทีห่า้ สนามบนิชโิตเซะ(ฮอคไกโด) – สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ)   (B/-/-) 

เชา้                รบัประทานอาหาร เชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ทีพ่กั  จากนัน้เดนิทางสูส่นามบนิชโิตเซะ 

เพือ่เดนิทางกลบัเมอืงไทย  
 

10.00น.       เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG 671 
           

15.50 น.      ถงึทา่อากาศสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภีาพ 

 
     

 
 

หมายเหต ุ: บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการเปลีย่นแปลงของอัตรา
แลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน้ํามัน ซึง่มกีารผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมอืง  ภยั

ทางธรรมชาตแิตย่ังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิารและคํานงึถงึความตอ้งการ ,ความปลอดภยัและประโยชน์
ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วันเดนิทาง 
 

เด็ก , ผูใ้หญ ่

 

เด็กเล็กอายไุมเ่กนิ 2ปี 

 

พกัเดีย่ว 

พกัหอ้งละ 2-3ทา่นละ พกักบัผูใ้หญอ่กี2ทา่นละ เพิม่ 

  04–08 ธนัวาคม 59 
39,900฿ 10,900฿ 8,900฿ 

  11–15 ธนัวาคม 59 
  

  

 
 

ราคาทวัรร์วม 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป–กลบั เสน้ทางทีร่ะบุในโปรแกรม ชัน้ทศันาจร(หมู่คณะ) กรณีอยู่ตอ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตัว๋ 

และขึน้อยู่กบัเงือ่นไขตัว๋หมู่คณะ ตามทีส่ายการบนิกําหนด 
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัร ์

 โรงแรมทีพ่ักระดบัมาตรฐาน (3ดาว) พรอ้มอาหารเชา้ เขา้พักหอ้งละ 2-3 ทา่น  
 คา่รถ-รับสง่ นําเทีย่วตามรายการพรอ้มคนขบัทีช่าํนาญเสน้ทาง 
 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท สําหรับเด็กอายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญท่ีอ่ายุเกนิ 75 

ปี กรมธรรม ์500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

http://www.apahotel.com/hotel/hokkaido/02_sapporosusukino/index.html
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2pm holiday co., ltd. 

99/3 Lumpini Place Rama 9- Ratchada , Tower C ,Rama 9 Rd.,  HuayKwang  , Bangkok Thailand 10310 
Tel: +662 169 3838 (auto.)  Fax: +662 169 3811 ,+662 169 3822  E-mail: info@2pmholiday.com 

 ค่าภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิและค่าประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ 
วันที ่ 01 ก.พ.2559 และทา่นตอ้งชาํระเพิม่ หากมกีารเรยีกเก็บเพิม่จากสายการบนิ 

 หัวหนา้ทวัร(์ทรูไกด)์ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
ราคาทวัรไ์มร่วม 

 คา่อาหารเทีย่งและอาหารคํา่ทกุมือ้ตามทีร่ะบุในรายการ  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก  

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษัิทจัดใหใ้นรายการทวัร ์
 ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิม่ 7 เปอรเ์ซ็นต ์/ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 เปอรเ์ซ็นต ์
 คา่ทปิคนขบัรถ , หวัหนา้ทวัร(์ทรไูกด)์  2,000 เยน /ลกูทวัร1์ทา่น ตลอดทรปิ 

 

หมายเหต ุ
 ภาพทีใ่ชป้ระกอบในโปรแกรมทวัรข์า้งตน้ ใชเ้พือ่ความเขา้ใจในมุมมองสถานทีท่อ่งเทีย่ว สสีนั บรรยากาศใน

สถานทีจ่รงิอาจไม่เหมอืนในภาพขา้งตน้ เนื่องจากสภาพอากาศ ,ชว่งเวลา ,แสง ,ฤดกูาล อืน่ๆเป็นตน้ ภาพทีใ่ช ้

แสดงในโปรแกรมทวัรข์า้งตน้จงึใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้  
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความล่าชา้ของสายการบนิ,รถไฟ โรงแรมทีพั่กในต่าง 

ประเทศ หรอืเหตุการณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษัิทฯ  จะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทาง 
เป็นสําคัญ 

 กรณีทีม่กีารเกดิภัยธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกําลังจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆเกดิขึน้
และมเีหตุทําใหก้ารเดนิทาไม่สามารถออกเดนิทางตามกําหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิจนกว่าจะไดรั้บ
การยนืยันจากสายการบนิ โรงแรม รถไฟ หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษัิททัวรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้

 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่งและ โรงแรม
ทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

 บรษัิทฯ  จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนือ่งจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของ 
หา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใด  ๆก็ตามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไม่อาจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไม่ว่าจํานวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับชาวต่างชาติ
หรอื คนต่างดา้วทีพํ่านักอยู่ในประเทศไทย 

 ระหว่างการเดนิทางผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบทรัพยส์นิของตนเอง 

 มัคคเุทศก ์พนักงาน  และตวัแทนของบรษัิท ฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท ฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีผู่เ้ดนิทางต า่กวา่ ผูใ้หญ่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้ ้
เดนิทางทราบล่วงหนา้กอ่นไม่นอ้ยกว่า 14 วัน 

 กรณีลูกทัวรจ์ะซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิภายในประเทศ ตอ้งโทรสอบถามเพือ่ยนืยันการออกกรุ๊ปทีแ่น่นอนจากบรษัิททัวร์
เสยีกอ่น มฉิะนัน้ทางบรษัิททัวรจ์ะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
เง ือ่นไขการการใหบ้รกิาร  

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเต็มจ านวน 39,900 บาท/ทา่น  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทัวรท์ัง้หมด กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม
จํานวนทีบ่รษัิทฯ กําหนดไว ้เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน
บรษัิทฯ ตอ้งนําไปชาํระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 กรณีเจ็บป่วย บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ามัดจําทัง้หมด เนือ่งจากเหตุผลในขอ้กอ่นหนา้นีแ้ละหากมยีกเลกิหลังจาก
ออกบัตรโดยสารและทําการยืน่วซีา่แลว้ บรษัิทฯ จะทําการคนืเงนิไดห้รอืไม่ ขึน้อยู่กับสายการบนิ, โรงแรมทีพั่ก, 
ยานพาหนะ ตลอดจนค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ณ ประเทศทีเ่ราเดนิทาง 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 45 วันกอ่นเดนิทาง คนืเงนิมัดจําทัง้หมด 
 แจง้ล่วงหนา้ 30-44 วัน กอ่นการเดนิทาง หักค่ามัดจําต๋ัวฯ,รถโคช้,โรงแรมทีพั่ก ทา่นละ 10,000 บาท 
 แจง้ล่วงหนา้ 15-29 วัน กอ่นการเดนิทาง หักค่าดําเนนิการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร ์
 แจง้ล่วงหนา้ 1-15 วัน กอ่นการเดนิทาง หักค่าดําเนนิการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร ์
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด 

 

 
 



2pM Holiday  นําทา่นบนิตรงสู ่ฮอคไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

2pm holiday co., ltd. 

99/3 Lumpini Place Rama 9- Ratchada , Tower C ,Rama 9 Rd.,  HuayKwang  , Bangkok Thailand 10310 
Tel: +662 169 3838 (auto.)  Fax: +662 169 3811 ,+662 169 3822  E-mail: info@2pmholiday.com 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ี ่

Tel: 02 169 3838 (auto) 
Hot Line : 089 923 8313 

Fax: 02 169 3811  , 02 169 3822 
   E-mail: info@2pmholiday.com 
Website : www.2pmholiday.com 

           FB Fanpage : www.facebook.com/2pmholiday 
                       ผา่นสมารท์โฟน LINE id : 2pmholiday 

เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
 

จากการทีร่ัฐบาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ตัง้แตว่ันที ่1กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศไดนั้น้  
จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงกอ่นจงึจะสามารถเขา้ประเทศได  ้(เชน่เดยีวกบัผูท้ีย่ืน่ขอวี

ซา่กบัทางสถานทตูฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถปุระสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจ
เอกสารทีนํ่ามา  เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิขากลบั  หรอือืน่ๆ  สาหรับรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณา
ไดแ้ก ่

(1) ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (บรษิทัทวัรเ์ตรยีมให)้ 
(2) สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่านักในประเทศ ญีปุ่่ นได ้ 

     เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้  
(3) ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่านักในประเทศญีปุ่่ น (บรษิทัทวัรเ์ตรยีมให)้ 
(4) กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่านักในประเทศญีปุ่่ น (บรษิทัทวัรเ์ตรยีมให)้ 
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