
  PJP-01 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

PACKAGE HOKKAIDO CLUBMED SAHORO  
CITY TOUR SAPPORO 4D3N 

พกัสกรีสีอรท์สดุหร ู4 ดาว  2 คนื 
พกัในเมอืง SAPPORO 1 คนื 

สมัผสัหมิะ เรยีนสก ีเลน่สก ีแบบฟร ีฟร ี!! สดุฟิน เต็มอิม่ 
All Inclusive - Buffet Inter - Onsen/Juczzi/Sauna  
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SKI PASS - Class ski - Trainer snowboard 
พา City tour Sapporo โรงงานชอคโกแลต ชมคลองโอตาร ุ

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้  
ชอ้ปป้ิงมติซุยเอา้เลทปารค์ และถนนทานุกโิคจ ิ 

พเิศษ!! ฟรอีาหารกลางวนั 1 มือ้ (เซตปลาฮอกเกะตน้ต ารบั) 

และรถรบั-สง่ สนามบนิ-Club med Sahoro-Sapporo 
 (**ราคานีไ้มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ**) 

 

วนัแรกของการเดนิทาง กรงุเทพฯ-ชโิทเซ ่(ฮอกไกโด) 
  

............  เช็คอนิดว้ยตัวทา่นเอง ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิหรอื ทา่อากาศยานดอนเมอืง  
(ตามสายการบนิทีท่า่นเลอืก) 
 

............  ออกเดนิทางสู ่เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ..... เทีย่วบนิที.่....  
 

วนัทีส่องของการเดนิทาง ชโิทเซ ่(ฮอกไกโด)- CLUB MED SAHORO 
 

............  ถงึ สนามบนิชโิทเซ ่(New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาทอ้งถิน่ญีปุ่่ น
เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.)  ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ     
จากนัน้ผูเ้ดนิทางตดิตอ่ทีเ่คา้เตอรข์องทาง Club Med ซึง่อยูช่ัน้เดยีวกับผูโ้ดยสารขาเขา้  

  แลว้เดนิทางโดยรถบสั จากสนามบนิชโิทเซไ่ปยงัรสีอรท์ทีส่ ารองจองหอ้งพกัไว ้
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**กรณีน ัง่รถบสัของคลบัเมด เวลารถรบั New Chitose Airport International Terminal – 

Domestic Terminal – Club Med** 

 

 

 

 

 

 

 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูค่ลบัเมด Sahoro Hokkaido สกรีสีอรท์ทีพ่รอ้มใหบ้รกิารดา้น

การเลน่สกพีรอ้มอปุกรณ์ทีทั่นสมัยตามมาตารฐานกฬีาสกแีละสโนบอรด์ระดับโลก และทมี

ครู ฝึกสอนการเล่นสกี (ไม่ม ีค่าใช้จ่ายเพิ่มเต ิม)  ใช เ้วลาเดินทาง 2.30 ชม.            

(ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในขณะน ัน้) 

 

 

 

 

 

 

 

  นําทา่นเช็คอนิท ์และพักผอ่นกับกจิกรรมตา่งๆทีใ่หบ้รกิารภายในรสีอรท์  ทมีคลับเมดฮอก

ไกโด ร่วมตอ้นรับทุกท่านและอธบิายการใชบ้รกิารต่างๆ จากนั้นนําท่านไปยังหอ้งพัก 

พรอ้มแนะนําการใช ้SKI Pass (ไม่มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ) โดยทมีจโีอ (GOs) ทีม่าจาก

หลากหลายประเทศ 
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หมายเหต ุ กจิกรรมบรกิารฟร ีไดแ้ก ่ 

1. หอ้งอาบน้ําแบบออนเซ็นสไตลญ์ีปุ่่ น และสระวา่ยน้ําอณุหภมูหิอ้งตัง้แต ่11.00 – 23.00 น. ทกุวนั 
2. Jacuzzi, Canadian Bath, Sauna เปิดบรกิาร 11.00 – 23.00 น. 
3. บารเ์ครือ่งดืม่ เปิดบรกิาร 10.00 – 24.00 น. ทา่นสามารถใชบ้รกิารเมนูเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์และไมม่ี

แอลกอฮอล ์กวา่ 100 เมนู และอาหารวา่ง ขนมตา่ง ๆ ตามเวลาดังนี้ (การบรกิารและเมนู อาจจะมกีาร
ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม)   

 Happy Croissant  10.00 – 11.00 น.  
 Noon Appetizer  11.00 – 12.00 น. 
 Tea Time   15.00 – 16.30 น. 
 Evening Appetizer 17.30 – 18.30 น.  
 

15.00 น.  ทา่นสามารถใชบ้ัตร SKI Pass เพือ่ขึน้ชมจดุขึน้-ลงของนักสก ี 
  และใช ้SKI Lift ไปยังจดุจอดตา่งๆ และชมววิ (กรณีบัตรหายตดิตอ่ทีแ่ผนกตอ้นรับ) 

18.00 น. บริการอาการคํ่า ที่หอ้งอาหารคลับเมด แบบบุฟเฟต์ มีความหลากหลายจากอาหาร
นานาชาต ิอาท ิอาหารญีปุ่่ น อาหารยุโรป อาหารจนี เป็นตน้ พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่ต่างๆ 
มากมาย เชน่ ไวนแ์ดง ไวนข์าว เบยีร ์สาเก และซอฟดริง้ตา่ง ๆ  

18.50 น. สําหรับทา่นทีต่อ้งการเลน่สก ีทา่นสามารถลงชือ่เพือ่เขา้รับการฝึกสอนในแตล่ะคลาสตาม
ระดับความสามารถของทา่นตัง้แตร่ะดับปพูืน้ฐาน ไปจนถงึทักษะสกรีะดับสงูโดยไมม่คีา่ใช่

จา่ย กรณีทีท่า่นไมม่อีปุกรณ์สกหีรอืชุดเลน่สกทีา่นสามารถเชา่หรอืซือ้ไดท้ ีแ่ผนก
กฬีาสก ี(คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) 

  
หมายเหต ุ 
1. บรกิารคลาสครูฝึกสอนสกแีละสโนบอร์ด มทัีง้หมด 6 ระดับ สําหรับเด็กอายุตัง้แต่ 4 ปีขึน้ไป และ

สําหรับผูใ้หญ่ โดยคํานึกถงึความปลอดภัยเป็นสําคัญ เปิดบรกิารตัง้แต่ 09.00 - 11.00 และ           
13.00 - 15.00 ตามตารางที่กําหนดใหแ้ละเปลีย่นแปลง ยกเลกิไดต้ามสภาพอากาศและความ
ปลอดภัย 

2. สําหรับคา่เชา่ชดุสก ีผูใ้หญ ่ทา่นละ 3,600 เยน/วนั และเด็กทา่นละ 2,600 เยน/วนั  
3. สําหรับทา่นทีต่อ้งการ Private Ski Lesson ทา่นสามารถสอบถามเจา้ทีใ่นวนัทีท่า่นเขา้พักระหวา่งวันที ่

18.00 – 19.15 น. ทีแ่ผนกบรกิารสก ี 
 

 

 

 

 

20.15 น.    หลังอาหาร ทา่นสามารถสนุกสนามกับการแสดงโชวจ์ากทมีจโีอ ทีห่ลากหลาย

ความสามารถและการแสดงทีไ่มซ่ํ้าในแตล่ะคํา่คนื จากนัน้สนุกกับการเตน้แบบไมซ่ํ้าใคร 

(Club Med Crazy Sign) และทา่นสามารถเลอืกสัง่เครือ่งดืม่นานาชนดิทีบ่ารเ์ครือ่งดืม่ไวน์

แดง ไวนข์าว เบยีร ์สาเก และซอฟดริง้ตา่งๆ  

00.00 น.       ราตรสีวสัดิ ์ 

พกัที ่   CLUBMED SAHORO เป็นสกรีสีอรท์ระดบั 4 ดาว 
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง คลบัเมด ซาโฮโร ่ (CLUB MED SAHORO) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
08.45 น.       ทา่นสามารถเตรยีมพรอ้มและเช็คอปุกรณ์สก ีสโนบอรด์ทีจ่องไว ้เพือ่ความสนุกสนาน และ

เพือ่ความสะดวกสบายของทา่น ทา่นสามารถมาถงึกอ่นเวลาประมาณ 30 นาท ี
09.00-11.00  บรกิารคลาสสกแีละสโนบอรด์ CLUB 1 – 6 ตามทีท่า่นไดร้ะบไุว ้

หมายเหต ุ  หากทา่นไมเ่ลน่สก ีหรอืสโนบอรด์ ทา่นสามารถเลอืกสนุกกับกจิกรรมอืน่ไดต้ามทีท่างรี
สอรท์จัดขึน้ (บางรายการอาจจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) เชน่ 

 1. ทา่นสามารถใชบ้ัตร SKI Pass เพือ่ขึน้ชมจดุขึน้-ลงของนักสก ีและใช ้SKI Lift ไปยัง
จดุจอดตา่งๆ และชมววิ ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (กรณีบัตรหายตดิตอ่ทีแ่ผนกตอ้นรับ) 

 2. Snow Trekking เป็นการเดนิสํารวจธรรมชาตทิา่มกลางหมิะขาวโพลน (08.00-10.00 น.) 
ทา่นสามารถเชา่รองเทา้ลยุหมิะทีแ่ผนกกฬีาสกแีละลงชือ่ลว่งหนา้ 1 วนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.30 น.    บริการอาหารกลางวันที่หอ้งอาหาร แบบบุฟเฟต์ ที่มีความหลากหลายจากอาหาร

นานาชาต ิ อาท ิอาหารญีปุ่่ น อาหารยโุรป อาหารจนี เป็นตน้ พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่ตา่งๆ
มากมาย เชน่ ไวนแ์ดง ไวนข์าว เบยีร ์สาเก และซอฟดริง้ตา่งๆ  

 
13.00 น.    บรกิารคลาสสกีและสโนบอร์ด CLUB 1 – 6 ตามที่ท่านไดร้ะบุไว ้หรือพักผ่อนตาม

อัธยาศัย 
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หมายเหต ุ กจิกรรมบรกิารฟร ีไดแ้ก ่ 
1. หอ้งอาบน้ําแบบออนเซ็นสไตลญ์ีปุ่่ น และสระวา่ยน้ําอณุหภมูหิอ้งตัง้แต ่11.00 – 23.00 น. ทกุวนั 
2. Jacuzzi, Canadian Bath, Sauna เปิดบรกิาร 11.00 – 23.00 น. 
3. บารเ์ครือ่งดืม่ เปิดบรกิาร 10.00 – 24.00 น. ทา่นสามารถใชบ้รกิารเมนูเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์และไมม่ี

แอลกอฮอล ์กวา่ 100 เมนู และอาหารวา่ง ขนมตา่ง ๆ ตามเวลาดังนี ้ 
(การบรกิารและเมนู อาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม)   

 Happy Croissant  10.00 – 11.00 น.   
 Noon Appetizer  11.00 – 12.00 น.  
 Tea Time   15.00 – 16.30 น.  
 Evening Appetizer 17.30 – 18.30 น.   
 
 

15.00 น.   ทา่นสามารถใชบ้ัตร SKI Pass เพือ่ขึน้ชมจดุขึน้-ลงของนักสก ีและใช ้SKI Lift   ไปยังจดุ

จอดตา่งๆ และชมววิ (กรณีบตัรหายตดิตอ่ทีแ่ผนกตอ้นรบั) 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 น.     บรกิารอาการคํ่า ที่หอ้งอาหารคลับเมดฮอกไกโด แบบบุฟเฟต ์มีความหลากหลายจาก

อาหารนานาชาต ิอาท ิอาหารญีปุ่่ น อาหารยุโรป อาหารจนี  พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่ต่างๆ

มากมาย เชน่ ไวนแ์ดง ไวนข์าว เบยีร ์สาเก และซอฟดริง้ตา่งๆ 

 

 

 

 

 

 

20.15 น.    หลังอาหาร ทา่นสามารถสนุกสนามกับการแสดงโชวจ์ากทมีจโีอ ทีห่ลากหลาย

ความสามารถและการแสดงทีไ่มซ่ํ้าในแตล่ะคํา่คนื จากนัน้สนุกกับการเตน้แบบไมซ่ํ้าใคร 

(Club Med Crazy Sign) และทา่นสามารถเลอืกสัง่เครือ่งดืม่นานาชนดิทีบ่ารเ์ครือ่งดืม่ไวน์

แดง ไวนข์าว เบยีร ์สาเก และซอฟดริง้ตา่งๆ  
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คํา่ แนะนําใหท้า่นเคลยีรค์า่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่ง ๆ เชน่ คา่เชา่อปุกรณ์สก ีฯลฯ เพือ่ความรวดเร็ว

กอ่นทีจ่ะเช็คเอา้ทใ์นวนัรุง่ข ึน้ 
00.00 น.        ราตรสีวสัดิ ์
พกัที ่   CLUBMED SAHORO เป็นสกรีสีอรท์ระดบั 4 ดาว  

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง CLUB MED SAHORO-City tour Sapporo-  
 โรงงานชอคโกแลต-คลองโอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่ง 

  ดนตรแีละเครือ่งแกว้-ชอ้ปป้ิงมติซุยเอา้เลทปารค์ 
  ถนนทานกุโิคจ ิ

08.00  นําทา่นเช็คเอา้ท ์และแสตนบายทีล่อ๊บบี ้เพือ่เดนิทางไป city tour ในเมอืงซปัโปโร 
10.30  นําท่านเที่ยวชม โรงงานชอคโกแลต“อิช ิยะ” (Ishiya 

Chocolate Factory) ท่านสามารถชมขัน้ตอนการทําชอค
โกแลตที่ข ึน้ชื่อของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะSHIROI 
KOIBITO ขนมสอดไสช้อคโกแลตขาวทีเ่ป็นทีน่ยิมท่ัวทัง้
เกาะฮอกไกโด และพพิธิภัณฑช์อคโกแลต ชมถว้ยชามที่
ใชส้ําหรับใสช่อคโกแลตทีม่คีวามสวยงามเป็นเอกลักษณ์  
และเหลา่ของเลน่ยอ้นยคุทีทํ่าใหคุ้ณ ๆ ตอ้งแอบอมยิม้อยู่
ในใจ และรูส้กึเหมอืนยอ้นเวลากลับไปในอดตีอกีครัง้  และ
แนะนําใหท้่านชมิชา หรือกาแฟรอ้นของที่นี่ พรอ้มทัง้สั่ง
ขนมเคก้แสนอร่อยราดดว้ยชอคโกแลตเขม้ขน้ ในส่วนที่
เป็นคอฟฟ่ีช๊อฟ บรเิวณชัน้ 2 ของอาคารทรงสไตลย์ุโรป 
(อสิระใหท้่านถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอก ไม่รวมตั๋วค่าเขา้ชม
ภายใน) จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ เมอืงท่าทีเ่จรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืง
คา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20  และยังเป็นเมอืงมชีือ่เสยีงเกีย่วกับการทําเครือ่ง
แกว้ทีส่วยงาม และมสีไตลร์ปูทรงอันเป็นเอกลักษณ์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษตน้ต ารบั เซตปลาฮอกเกะ.. 
หลังอาหารกลางวัน นําท่านชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุทีไ่ดรั้บความ
นิยมถ่ายภาพ มฉีากหลังเป็นหลังคาอาคารก่ออฐิแดง โดยคลองโอตารุสรา้งเสร็จในปี 
1923 ถอืวา่เป็นคลองทีเ่กดิจากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถา่ย สนิคา้จากเรอืใหญ ่ลง
สู่เรือขนถ่าย แลว้นําสนิคา้มาเก็บไวภ้ายในโกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลอง
ครึง่หนึง่ทําเป็นถนนหลวงสาย 17 สว่นทีเ่หลอืไวค้รึง่หนึง่ก็ไดทํ้าการปรับปรุงเป็นสถานที่
ท่องเที่ยว ทัง้ยังปรับปรุงทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระใหท้่านรูปเป็นที่ระลกึ 
จากนั้นอสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงโอตารุตามอัธยาศัย เช่น พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี
และเครือ่งแกว้ ที่รวบรวมกล่องดนตรีและเครื่องแกว้อันงดงามและหายากไวม้ากมาย 
ทา่นสามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืงงานฝีมอืตา่ง ๆ อาทเิชน่ ตุ๊กตาแกว้ ชาม 
แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกับรา้นขายกล่องดนตรี  ซึง่มกีล่องดนตรขีนาดเล็กไปจนถงึ
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ขนาดใหญ ่โดยท่านสามารถเลอืกเพลงตา่ง ๆ ไดด้ว้ยตัวของท่านเอง รา้นขายเครือ่งแกว้ 
ที่มีตัง้แต่กระดิง่แกว้อันจิว๋ไปจนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนมอบต่างๆ ที่ท่านสามารถชมิ
ตามใจชอบโดยเฉพาะรา้น KITAKARO ซึง่มขีนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหม่ๆ  ใหอ้รอ่ยจน
ลมือว้นกันเลยทเีดยีว และเหมาะทีจ่ะซือ้ของฝากเป็นอยา่งด ี และยังมอีกีหนึง่รา้นทีท่่าน
ตอ้งมเีวลากับรา้นนี ้คอืรา้น LeTAO  รา้นชสีเคก้แสนอร่อย ดว้ยบรรยากาศในรา้นตกแตง่
ดว้ยไมท้ีแ่สนอบอุน่ ขบักลอ่มดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบอ๊กซ ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านเดนิทางสู ่MITSUI OUTLET PARK เอา้ทเ์ลทซึง่เปิดตัวเป็นครัง้แรกในฮอกไก
โด เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทุกคนตัง้แตแ่บรนดช์ัน้นําจากต่างประเทศ สนิคา้แฟชั่น
หญงิชาย และเด็ก จนถงึอปุกรณ์กฬีาและกจิกรรมกลางแจง้และสนิคา้ท่ัวไป ประกอบดว้ย
แบรนดด์ังถงึ 130 แบรนด ์ซึง่ในบรรดาแบรนดด์ังเหลา่นี้ จะมถีงึ 58 แบรนดท์ีเ่ป็นแบรนด์
ที่เพิ่งเปิดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่ น 
นอกจากนี้ภายในหา้งยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญท่ีจุ่ได ้650 ทีน่ั่ง เชน่เดยีวกับ Hokkaido 
Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์ เอาทเ์ลททีน่ี่จงึ
เต็มไปดว้ยสรรพสิง่ใหช้าวฮอกไกโดและนักท่องเที่ยวจากต่างชาตไิดส้ัมผัส อสิระให ้
ท่านชอ้ปป้ิงที่ย่าน ถนนทานูกโิคจ ิแหล่งชอ้ปป้ิงเก่าแก่ที่สบืทอดมาตัง้แต่ยุคบุกเบกิ 
เหมาะสําหรับจับจา่ยซือ้หาของฝากจากฮอกไกโด เป็นชมุชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นคา้ 
ทอดยาวกว่า 1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร 
เชือ่มต่อกันดว้ยหลังคาโครงสรา้งทีร่องรับทุกสภาพอากาศ จงึสามารถใชง้านไดโ้ดยไม่
ตอ้งกังวลถงึฝนหรือหมิะแสงแดดเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่เต็มไปดว้ยความคกึคักมชีวีติชวีา 
หรอืจะเดนิเล่นชมเมอืงที่ ยา่นซูซูกโินะ (Susukino) ทีย่่านกนิดืม่ทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืง
ซัปโปโร  มั่งคั่งดว้ยรา้นคา้และแวดลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารแยะเต็มไปหมด แต่สําหรับรา
เมน แนะนําตอ้งไปทีซ่อยนีค้อื “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน สามารถเลอืกรา้นตาม
ความชอบ ทัง้ชนดิเสน้ราเมนน้ําซปุรสชาตแิละเครือ่งเคยีงตา่ง ๆ 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

 พกัที ่ THE B SAPPORO SUSUKINO หรอืเทยีบเทา่    

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง Sapporo - ชโิทเซ ่(ฮอกไกโด) - กรงุเทพ 
เชา้ รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หรอืเป็นแบบ BOX SET 

(ขึน้อยู่กับทางโรงแรมจัดให ้ทางบรษัิทไม่สามารถเขา้ไปจัดการได)้ 

............ นําทานเดนิทางสูส่นามบนิชโิทเซ่ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ

สัมภาระ 

............ ออกเดนิทางจากเมอืงซปัโปโร กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิ.......เทีย่วบนิที.่... 

............ เดนิทางถงึ สนามบนิ...... โดยสวสัดภิาพ 

 ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  
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วนั city tour โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 
ราคาแพคเกจทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อตัราคา่แพ็คเกจ Club Med Sahoro, Hokkaido 4 วนั 3 คนื  (ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ)  
 

Date of Travel Room type Adult 

Teenager 
(12-17 yrs) Child 

(4-11 yrs)  

Extra 

night 

Adult 

Extra night 

Teenager 

(12-17 yrs) 

Extra night 

Child 
(4-11 yrs) 

29 NOV – 02 DEC 19 
Club Triple 

Room 
29,999 23,999 17,999 9,900 7,900 5,900 

30 NOV – 03 DEC 19 
Club Triple 

Room 
29,999 23,999 17,999 9,900 7,900 5,900 

02-05 DEC 19 
Club Triple 

Room 
32,999 26,999 19,999 11,500 9,900 6,900 

05-08 DEC 19 
Club Triple 

Room 
34,999 28,999 21,999 12,500 10,900 7,900 

26-29 MAR 20 
Club Triple 

Room 
29,999 23,999 17,999 9,900 7,900 5,900 

28-31 MAR 20 
Club Triple 

Room 
29,999 23,999 17,999 9,900 7,900 5,900 

  

** หมายเหต ุหอ้ง Club Triple Room เป็นหอ้งพกัทีเ่รยีบงา่ยและสะดวกสบาย 
เหมาะส าหรบัครอบครวัทีม่เีด็กและเขา้พกัคู ่** 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาชําระเงนิมัดจํา ทา่นละ 15,000 บาท 
 ทา่นตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่น

ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่น

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจาก

สภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิาร

ของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด  อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ เร ิ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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ช ัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน 08.00 น. ถงึเวลา 20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) การ

ใหบ้รกิารในแตล่ะวนั ไมส่ามารถเพิม่เวลาการใชร้ถบสัได ้ท ัง้นีม้คัคุเทศกแ์ละพนกังาน

ขบัรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทาง

น ัน้ เป็นหลกั 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่หอ้งพักภายใน Club Med Sahoro จํานวน 2 คนื (หอ้งพักคู)่  
 คา่หอ้งพักที ่sapporo 1 คนื (หอ้งพักคู)่ 
 ค่าอาหารทุกมื้อภายใน clubmed ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ไวน์, คอกเทล, น้ําผลไม ้(ยกเวน้
เครือ่งดืม่ระดับพรเีมีย่ม และแชมเปญ) 

 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ใชส้ ิง่อํานวยความสะดวกตา่ง ๆ เชน่ ฟิตเนส, โยคะ, บอ่น้ํารอ้นกลางแจง้, Squash ETC. 
 คา่ครผููช้ํานาญในการสอนการเลน่สก ีหรอืสโนวบ์อรด์  
 ฟร ี! SKI LIFT PASS สําหรับเลน่สก ี
 รถรับสง่สนามบนิ ไป-กลับ 
 คา่ประกันอุบัตเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 
บาท (คา่รักษาพยาบาล) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ-ฮอกไกโด-กรงุเทพฯ 
  คา่อปุกรณ์ในการเลน่สก ีเชน่ ชดุสกทัีง้เสือ้และกางเกง, รองเทา้สก,ี สโนวบ์อรด์, แวน่กันลม, หมวก 
นริภัย, ถงุมอื เป็นตน้  
  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง ETC. 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

  คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น  ตลอดการเดนิทาง 
(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

กรณียกเลกิการเดนิทาง: ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด      

(แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดก้อ่นการเดนิทาง 30 วนั) 

เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จากการทีรั่ฐบาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้ังคับตัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ี่
จะเขา้ประเทศไดนั้้น จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองก่อนจงึจะสามารถเขา้
ประเทศได ้(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึ
วัตถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีนํ่ามา เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ หรอืเอกสารอืน่ๆ 
สําหรับรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิ
สด บัตรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิต่อในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพั่ก (ทางบรษัิทฯ 
เตรยีมให)้  
(4)  กําหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น   (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร
พํานักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้

เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความ
ถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 ราคานี้ใชส้ําหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกันอย่างนอ้ย 2 ท่านขึน้ไป และมวีัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว
เทา่นัน้ 

 ทางคลับเมดสามารถ Check in 15:00 // Check out 10:00  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่
นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, 
เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรม
ทีพั่กในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่
ระบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ 
ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคน
เขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณี
อืน่ ๆ  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ
ตดิ อาจทําใหเ้วลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของ
มัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้ง
เรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน

ต่างประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใด

สว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชม

ได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่น

หนึง่ใหท้า่น เนือ่งจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมด

แลว้ 

 กรณีที่ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมือง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่จะ

เกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิจ์ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม และสภานการณ์ตา่งๆทัง้นี้ ทางบรษัิทจะ

ยดึถือและคํานงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นสําคัญ รวมถงึประโยชน์สูงสุดของลูกคา้สว่นมากเป็น

สําคัญ 
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*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 


