
                
 

CODE: XJ96 Special Hokkaido ซปัโปโร โอตาร ุโซอนึเคยีว  ฟรูาโน ่บเิอะ 6วนั 4คนื       

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Special Hokkaido ทวัรฮ์อกไกโด 6วนั 4คนื 

ซปัโปโร  โอตาร ุ โซอนุเคยีว ฟรูาโน ่บเิอะ 
ซปัโปโร ตกึทําเนยีบรัฐบาล สวนโอโดร ิหอนาฬกิา โรงงานชอ็กโกแลตอชิยิะ โซอนุเคยีวออนเซน็ ฟรูาโน่ โทมติะฟารม์ ทุง่ลา

เวนเดอร ์ฟารม์ชกิไิซโนะโอกะ เมอืงบเิอะ Patchwork road บอ่นํ�าสฟ้ีา โอตารุ คลองโอตาร ุพพิธิภัณฑก์ล่องดนตร ีโรงงาน

เครื�องแกว้โอตาร ุมติซยุ เอา้ทเ์ล็ท ชอ้ปปิ�งซซูกูโินะและทานุกโิคจ ิตลาดปลาโจไก  

อสิระทอ่งเที�ยวตามอธัยาศยัฟรเีดย ์1 วนั>>เที�ยวงา่ยโรงแรมในตวัเมอืงซปัโปโร สะดวก ใกลแ้หลง่ชอ้ปปิ� ง 

พกัโซอนุเคยีวออนเซ็น 1 คนื อาซาฮคิาวา่ 1 คนื ซปัโปโร 2 คนื 

บนิตรงสูช่โิตเสะสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) เครื�องลาํใหญ ่ 

นํ �าหนกักระเป๋า 20 KG บรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์พรอ้มนํ �าดื�มบนเครื�อง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดี�ยวเพิ�ม ที�น ั�ง หมายเหต ุ

11 – 16 ก.ค. 61 29,788 ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2 ปี (Infant) 

7,000 บาท 

9,500 34  

31 ก.ค.- 5 ส.ค.61 29,788 9,500 34  

 
ไฟลท์บนิ 
Departure  DMK – CTS   XJ620 23.55-08.40 

Return       CTS – DMK    XJ621 09.55-16.30 

วนัที�หนึ�ง    กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 



                
 

20.30น.  พรอ้มกนัที� ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ั�น 3 ประต ู3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X 
(XJ) เคานเ์ตอร ์4  มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวก  

23.55น.  นําท่านเดนิทางสู่สนามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญี�ปุ่ นโดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA X  เที�ยวบนิที� 

XJ620  (มบีรกิารอาหารรอ้นและนํ �าดื�มบนเครื�อง)  

 

 

 

หมายเหต:ุอาหารบนเครื�องเป็นเมนูไกถ่า้ลูกคา้ไมท่านไกจ่ะรเีควสเป็นอาหารมงัสาวริสั 

วนัที�สอง      สนามบนินวิชโิตเสะ - ซปัโปโร – ตกึทําเนยีบรฐับาล – สวนโอโดร ิ- หอนาฬกิา - โรงงาน  
                   ช็อกโกแลตอชิยิะ - รา้น Alexander ดวิตี�ฟร ี– โซอนุเคยีว ออนเซ็น     กลางวนั,เย็น 

 
08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั�วโมงกรณุา

ปรับนาฬกิาของท่านเพอืค่วามสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร สําคญั!!! 
ประเทศญี�ปุ่ นไมอ่นุญาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนื�อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมี
โทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิส่วนตัว จากนั�นนําท่านขึ�นรถโคช้ปรับอากาศเดนิทางเขา้สู ่
เมอืงซปัโปโร (Sapporo) เมอืงหลวงของภูมภิาคฮอกไกโด และมพีื�นที�ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของญี�ปุ่ น มี
ชื�อเสยีงระดับโลกในปี 1972 คอืชว่งจัดแขง่ขันกฬีาโอลมิปิกเกมสฤ์ดูหนาว และ
เป็นเมอืงที�รูจ้ักกนัดใีนการจัดเทศกาลหมิะ ราเมน และเบยีร ์นําทา่นเดนิทางสู ่ตกึ
ทําเนยีบรฐับาลเกา่ หรอื อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี�ปุ่ นแปลว่า อฐิสี

แดง เริ�มก่อสรา้งเมื�อปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิา โดย
ลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดย
ใชอ้ฐิไ  ปจํานวนมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ตกึแดงหลังนี�ใชเ้ป็นที�ทําการรัฐบาลฮอก
ไกโดตั �งแต่ปี พ.ศ.2429 ซึ�งผูว้่าราชการคนแรกที�ไดทํ้างานในตกึนี�คอื มจิโิตช ิอิ
วามรูะ (Michitoshi Iwamura) แลว้ใชง้านตอ่เนื�องยาวนานถงึ 80 ปี กอ่นที�จะยา้ย
ไปที�ทําการหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั �นซึ�งตั �งอยู่ดา้นหลังตกึ นําท่าน

เดินทางสู่ สวนสาธารณ ะโอโดร ิ(Odori Park) 
ตั �งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซึ�งแยกเมืองออกเป็น
สองฝั�ง คอืทางทศิเหนือและทศิใต ้ในชว่งฤดูรอ้นจะ
เป็นพื�นที�สเีขยีวที�งดงาม และชว่งตน้เดอืนกมุภาพันธ์
จะเป็นสถานที�หลักในการจัดเทศกาลหมิะซัปโปโร 
สามารถดูดนักท่องเที�ยวทํารายไดใ้หแ้ก่ฮอกไกโด
มากมาย นําท่านถ่ายรูป หอนาฬกิาซปัโปโระ เป็น
สถานที�ท่องเที�ยวซึ�งเป็นอาคารที�สรา้งขึ�นจากไม ้ออ  กแบบดว้ยศลิปะแบบอเมรกิันเป็นที�รูจ้ักในฐานะสัญลักษณ์
ของเมอืง และเป็นที�สนใจของนักท่องเที�ยว ทั �งในและต่างประเทศแทบทุกคน ซึ�ง
นาฬกิาบนหอยงัคงเดนิอยา่งเที�ยงตรง และมเีสยีงระฆงัในทกุชั�วโมง 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื�อที�1) 
 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (ไมร่วมการเขา้ชมการผลติดา้นใน) แหล่ง

ผลติช็อคโกแลตที�มีชื�อเสยีงของญี�ปุ่ น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขึ�นในสไตล์
ยุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้่านไดเ้ลือกซื�อเป็นของฝากตามอัธยาศัย 
จากนั�นนําท่านไป รา้น Alexander ดวิตี�ฟร ีใหท้า่นเลอืกซื�อของฝากราคาถกู อาทิ
เชน่ เครื�องสําอางค ์เครื�องไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากนํ �ามนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิ
ภูเขาไฟ โฟมลา้งหนา้ชาเขยีวและขา้วญี�ปุ่ น ผลติภัณฑแ์บรนด์ 4GF 5GF และ
6GF หรอืวติามนิบํารุงร่างกายอย่า งNatto สารสกัดจากถั�ว หรอืนํ�ามันตับปลาฉลาม
เป็นตน้ สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโซอนุเคยีว (Sounkyo) ในเขตคามกิา
ว่า เป็นส่วนหนึ�งในพื�นที�ทางเหนือของอุทยานแห่งชาตไิดเซ็ตสซึัง สิ�งที�ข ึ�นชื�อของ
โซอนุเคยีวคอืโกรกธารโซอนุเคยีว ซึ�งมเีมอืงเล็ก ๆ ตั �งอยู ่และยงัมนํี�าตกและววิภเูขา
ที�สวยงามมากดว้ย นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี�พกัแรม 



                
 

 
เย็น  รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื�อที� 2) 

หลังทานอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื�อผ่อนคลายความเมื�อยลา้และจะทําให ้ผวิพรรณ
สวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย  
ที�พกั: Sounkyo Mount View Hotel Onsen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที�สาม     โซอนุเคยีว – ฟูราโน ่- โทมติะฟารม์ ทุง่ลาเวนเดอร ์- ฟารม์ชกิไิซโนะ โอกะ - เมอืงบเิอะ –  
                          Patchwork road  - บอ่นํ �าสฟ้ีา Blue Pond  - อาซาฮคิาวา่ 
                           อาหารเชา้,กลางวนั (บฟุเฟ่ตอ์าหารญี�ปุ่ น) 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มื�อที� 3) 

นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงฟูราโน ่เมอืงที�ข ึ�นชื�อในเรื�องการชมดอกไม ้นําท่านไปชมโทมติะฟารม์ (Farm Tomita) 
ฟารม์ลาเวนเดอร ์แหง่แรกของเมอืงฟรุาโน่ซึ�งที�นี�ท่านจะไดพ้บกบัทุ่งดอกลาเวนเดอรส์มีว่งแขง่กนัสง่กลิ�นหอม
ยวนใจและตื�นตาไปกบัแปลงดอกที�ตั �งใจปลกูดอกไมทั �งัหมด 7ส ี7สายพันธุเ์รยีงรายเป็นแปลงยาวเปรยีบเสมอืนสี
ของสายรุง้ตัดกับสีของทอ้งฟ้า แลดูสวยงามละลานตา นอกจากจะเก็บภาพสวยๆของดอกไมแ้ลว้ ที�นี�ยังมี
ผลติภณัฑจ์ากลาเวนเดอรท์ั �งของใชจํ้าพวกนํ�าหอม  สบูด่อกลาเวนเดอรแ์หง้หรอืของกนิอยา่งนํ�ากลิ�นลาเวนเดอร ์ 
พดุดิ�งลาเวนเดอรแ์ละที�พลาดไมไ่ด ้คอืไอศครมีลาเวนเดอรท์ี�ความหอมหวานจะชว่ยดับรอ้นไดเ้ป็นอยา่งด ีรวมถงึ
ของที�ระลกึอื�นๆที�มใีหเ้ลอืกช็อปทั�วทุกจดุในฟารม์ จากน ั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์ชกิไิซโนะโอกะ (Shikisai 
No Oka) ชมววิทวิทัศน์ที�สวยงามของทุ่งดอกไมใ้ดใ้นแบบพาโนรามา ใหท้่านได ้ พลดิเพลนิกับสสีันและกลิ�น
หอมของมวลดอกไมกว้่า 10 สายพนัธุอ์าท ิทวิลปิ, ซลัเวยีร,์ดอกทานตะวัน เป็นตน้ ที�จะสลับสับเปลี�ยนกันอวด
สสีนั บานสะพรั�งตามแตฤ่ดกูาล 
หมายเหต:ุ ชว่งที�ชมดอกลาเวนเดอรค์อืชว่งเดอืนมถินุายน-กลางเดอืนสงิหาคม และในชว่งเดอืนอื�นๆจะมดีอกไม ้
นานาชนิดในสวนตามฤดูกาล ทั �งนี�จะบานหรือโรยขึ�นอยู่กับสภาพอากาศในวันเดินทางบรษัิทฯไม่สามารถ
คาดการณ์ลว่งหนา้ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มื�อที�4) เมน ู

Buffet อาหารญี�ปุ่ น 
บา่ย นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงบเิอะ เมอืงเล็กๆ ที�ตั �งอยบ่รูเิวณตอนกลาง

ของเกาะฮอกไกโด ที�ได ้
ชื� อ ว่ า  “ Small Town 
Of The Most 
Beautiful Hills” เมือง
เล็กๆที�มีความสวยงามที�
ตั �งอยู่บน  เนนิเขา ตลอด
เสน้ทางผ่านทางตะวันตก



                
 

เฉียงเหนอืของตัวเมอืง ทา่นสามารถชม Patchwork Road เป็นเสน้ทางชมทุง่นา เนนิเขาสทีองอรา่มสลับกบัสี
เขยีงและนํ�าตาล มคีวามสวยงามราวกับผา้หลายผนืมาตัดปะวางตอ่กันเป็นระยะทางยาว จะสวยเป็นพเิศษในชว่ง
ฤดูรอ้น จุดชมววิระหว่างทางที�น่าสนใจ คือ ตน้เคน และแมรี� (Ken & Mary Tree) ทวิทัศน์ที�ใชใ้นภาพยนตร์
โฆษณา “สไกไลน์” ของบรษัิทนสิสันมอเตอร ์ฉายในยคุทศวรรษ 1970 ทําใหผู้ค้นต่างแวะเวยีนมาถา่ยรปูเป็นที�
ระลกึ ตน้เซเว่นสตารส์ (Seven Stars Tree) ชื�อสดุคูลแบบนี�ไดม้าเพราะตน้ไมน้ี�ถูกใชเ้ป็นภาพบนซองบหุรี�ยี�หอ้ 
SEVEN STARS ในปี ค.ศ. 1976 ววิของตน้โอ๊คยักษ์ที�ตั �งอยู่บนเนนิอย่างสง่างาม ตน้พ่อแม่ลูก (Parents and 
Child Tree) เป็นตน้ไมแ้ละเนนิเขาที�โด่งดังจากภาพยนตโ์ฆษณาหลายชิ�น  สองขา้งทางเต็มไปดว้ยยทุง่ขา้วบาร์
เล่ยสเีหลืองทองตัดสลับ  กับไร่ขา้วโพดและมันฝรั�งสเีขยีวสด เป็นสถานที�ที�สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปและ
บันทกึไวน้ความทรงจํา จากนั�นนําท่านไปชม บอ่นํ �าสฟ้ีา Blue Pond หรอืสระสฟ้ีา เป็นแหล่งท่องเที�ยวทาง
ธรรมชาตทิี�เพิ�งเริ�มมชีื�อเสยีงไดไ้ม่นานของฮอกไกโด ตั �งอยู่ใจกลางเมอืงบเิอะ ชื�อเสยีงที�ทําใหนั้กท่องเที�ยว
หลายคนสนใจมาเที�ยวชมนั�น เป็นเพราะนํ�าสฟ้ีาที�สดใสเกนิกว่าบ่อนํ�าตามธรรมชาตทิั�วไป และตอไมส้งูจํานวน
มากที�สะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาที�แสนพเิศษของนํ�าในบอ่สระสฟ้ีานี�เกดิขึ�นดว้ยความบังเอญิหลังการสรา้ง
เขื�อนเพื�อป้องกันการเกดิโคลนถล่มจากภเูขาไฟบรเิวณใกลเ้คยีงที�ไดร้ะเบดิไปแลว้ครั �งหนึ�ง นํ�าสว่นที�ถูกกั �นออก
จากเขื�อนกกัเกบ็รวมกนัจนเกดิเป็น Blue Pond ในทกุวันนี� โดยปัจจบุนัยงัไมอ่าจอธบิายถงึที�มาของสฟ้ีาของนํ�าได ้
แน่ชดั แตจ่ากการตรวจสอบพบแร่ธาตอุลมูเินียมไฮดรอกไซดใ์นนํ�าซึ�งสะทอ้นใหเ้ห็นความยาวคลื�นที�สั �นกว่าของ
แสงสฟ้ีาเชน่เดียวกับชั �นบรรยากาศโลก สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่อาซาฮคิาวา่ ตั �งอยู่ในภาคตะวันตก
ของฮอกไกโด นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ี�พักแรม อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศัย ใหท้่านพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืทา่น
สามารถไปชอ้ปปิ�งที� หา้งเอออน พลาซา่ ได ้

 ที�พกั: Smile Hotel Asahikawa หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัที�ส ี�    โอตาร ุ - คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงงานเครื�องแกว้โอตาร ุ- มติซุย เอา้ทเ์ล็ท – 
             ชอ้ปปิ� งซูซูกโินะ    อาหารเชา้,กลางวนั  
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื�อที� 5)  

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ เมอืงท่าเจรญิรุ่งเรืองในฐานะที�เป็นเมอืงคา้ขาย
ในชว่งปลายศตวรรษที� 19 ถงึ 20 เมอืงทา่เล็กๆที�มบีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึ�ง
มรีา้นขายของอยูต่ลอดสองขา้งทางดว้ยบรรยากาศ
โดยรอบ รวมถงึการตกแต่งของบา้นเรอืนนั�นส่วน
ใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นตะวันตกเนื�องจากในอดตี 
เมืองโอตารุไดร้ับอิทธิพลมาจากการทําการคา้
ระหว่างประเทศญี�ปุ่ นเองและประเทศในแถบยุโรป
หลายประเทศ นําท่ านเที� ยวชม คลองสาย
วฒันธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมเีสน่ห์

ชวนใหค้น้หา ดว้ยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวถีีชวีติ 2 ฝั�งคลองที�ยังคงความเป็น
ญี�ปุ่ นแบบดั �งเดมิ คลองโอตารุสรา้งเพื�อใหเ้รอืเล็กลําเลยีงสนิคา้จากท่าเรอืเอามา
เก็บไวใ้นโกดังที�อยูต่ามรมิคลอง เมื�อวทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่จงึเปลี�ยนไป
เขา้ทา่ที�ใหญแ่ละขนสง่เขา้โกดัง ไดง้า่ยขึ�น ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลองเหล่านี� จงึถูก
ดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตล์ต่างๆ และพพิธิภัณฑ์ นําท่านเที�ยวชม ชมเครื�อง
แกว้โอตารุ แหล่งทําเครื�องแกว้ที�มชี ื�อเสยีงที�สดุ ชมความสวยงามของแกว้หลาก
สสีนัดังอยูใ่นโลกของจนิตนาการ แหลง่เครื�องแกว้ชื�อดังของโอตารุ และยงัมเีครื�อง
แกว้หลากหลายใหท้่านชื�นชม และเลือกซื�อได ้เมอืงนี�มชี ื�อเสยีงในดา้น  การทํา
เครื�องแกว้ต่างๆ  จากนั�นนําท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้่านไดท้่องไปใน
ดนิแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ที�แสนอ่อนหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตร ี(MUSIC BOX) อัน
มากมายหลากหลายและงดงามที�จะทําใหท้่านผ่อนคลายอยา่งดเียี�ยม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรมีากมายหลาย
หลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ รวมถงึทา่นยงัสามารถเลอืกทํากลอ่งดนตรแีบบที�ทา่นตอ้งการ
ไดด้ว้ย ทา่นสามารถเ  ลอืกกล่องใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มบีรกิารนําเพลงกลอ่งดนตรทีั �งเพลง
ญี�ปุ่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้่านไดส้ัมผัสและชื�นชมกล่อง
ดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้า่นไดทํ้ากลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบที�ทา่นชื�นชอบดว้ยตัวทา่นเอง 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื�อที� 6) 



                
 

 จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ มติซุย เอา้ทเ์ล็ท (MITSUI OUTLET) 
เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ�งสนิคา้มากมายแบรนดด์ังระดับโลก และแบ
รนด์ญี�ปุ่ น อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 
ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื�อกระเป๋าไฮไซ 
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯ ล ฯ 
เลือกดูเครื�องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั�น HUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืก
ซื�อสนิคา้สําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสนิคา้อื�นๆอีกมากมายในราคาลด 30-
80% ซึ�งภายในยงัมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ ใหท้า่นชอ้ปปิ�งตามอธัยาศัย 
นําทา่นเดนิทางเขา้ที�พกัแรมพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรอืทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปปิ� ง ยา่นซูซูกโินะ จาก
บรเิวณรอบ ๆ สถานีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ อยู่ถัดลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดร ิถอืเป็นยา่นที�คกึคักมชีวีติชวีาที�สุด
ของซปัโปโร โดยเฉพาะในเวลาคํ�าคนืที�บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่ง ๆ เปิดไฟสลับสแีขง่ขนัประชนัสนิคา้กัน 
รอบ ๆ บรเิวณนี�มรีา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทั �งไนตค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบ
นวด รวมกันมากกว่า 4,000 รา้น ตั �งอยูใ่นตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึ�นลฟิตไ์ป แตก่็มพีนักงาน
ออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

ที�พกั: Premier Hotel Cabin Sapporo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

  
วนัที�หา้        ตลาดปลาโจไก (มรีถ ไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอืทา่นสามารถอสิระทอ่งเที�ยวตามอธัยาศยั                                                                                 

                  อาหารเชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มื�อที� 7) 

อสิระฟรเีดยท์อ่งเที�ยวตามอธัยาศัยเต็มวันหรอืทา่นสามารถไปชมและชมิอาหารทะเลสดๆที�ตลาดปลาโจไกได ้
หมายเหต:ุ มบีรกิารรถและไกดไ์ปตลาดปลาโจ
ไก กรณีท่านประสงค์ไปตลาดปลา กรุณาแจง้
กบัไกดใ์นวันแรกของการเดนิทาง เนื�องจากรถมี
ที�นั�งกดัไมม่คีา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 
ตลาดปลาโจไก อจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเล
ที�ใหญ่ที�สุดในซัปโปโร เป็นตลาดที�คกึคักและ
มากมายไปดว้ยของฝากของดีของซัป  โปโร
และผลติภัณฑจ์ากทั�วฮอกไกโด ท่านสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ที�รา้น ราคาไมแ่พง ที�สั�งตรงมา
จากที�ต่างๆของออกไกโด และท่านสามารถซื�ออาหารทะเลและของฝากต่างๆไดท้ี�นี� โดยทางรา้นจะทําแพ็คเก็จ
อยา่งดไีปสง่ที�โรงแรมของเชา้วันเดนิทางกลับ (อสิระอาหารเที�ยงตามอธัยาศัย ใหท้า่นเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ)  
จนไดเ้วลานําท่านมาส่งที�โรงแรมและหรือ JR ทาวน์เวอร ์อสิระใหท้่านอสิระชอ้ปปิ� ง หรือเดนิทางสู่สถานที�
ทอ่งเที�ยวอื�น ๆ ตามอธัยาศัยอาทเิชน่  
- อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึที�สงูที�สดุในซัปโปโร ตั �งอยู่ตดิกับสถานีเจอารซ์ัปโปโร เป็นทั �ง
หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีรา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดิจิตอล, 
เครื�องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสื�อผา้แฟชั�นวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครื�องสําอาง อาคาร JR TOWER มจีุดชมววิตั �งอยู่ที�ชั �น 38 เรยีกว่า T38 (Tower Three 
Eight) ที�ระดับ ความสูง 160 เมตร จงึมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั �งกลางวัน 
กลางคนื โดยเฉพาะยามคํ�าคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ั �งอยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จากกลุม่ตกึ ยา่นซซูกู ิ
โนะ สอ่งสวา่งที�จดุกลางเมอืงตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึ�งที�ชั �น 10 เป็ น ศนูยร์วมรา้นราเมน ซึ�งมอียูป่ระมาณ 10 รา้น 
ใหเ้ลอืกชมิอรอ่ยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่น ซซูกูโิน่ (ไมร่วมตั�วขึ� น จดุชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน) 
- ย่านทานุกโิคจ ิ(Tanuki Koji) เป็นย่านชอ้ปปิ� ง โดยสรา้งหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน ยาว 1 กโิลเมตร
(ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถงึแมนํ่�า Sosei สองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 200 รา้น ขายของที�ระลกึ ขนมของ
เลน่ เครื�องสําอาง ชอ็คโกแลต เสื�อผา้ ขา้วของเครื�องใชต้า่งๆ และรา้นอาหารใหเ้ลอืกรับประทานมากมาย 
(อาหารเที�ยงและเย็นอสิระตามอธัยาศัย) 

ที�พกั: Premier Hotel Cabin Sapporo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

วนัที�หก      ซปัโปโร  - สนามบนิชโิตะเซะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                    



                
 

                   เชา้ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั (มื�อที� 8) 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพื�อเช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั 
 

09.55 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ THAI AIR ASIA X เที�ยวบนิที� XJ621 
(มบีรกิารอาหารรอ้นและนํ �าดื�มบนเครื�อง ) 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุอาหารบนเครื�องเป็นเมนูไกถ่า้ลูกคา้ไมท่านไกจ่ะรเีควสเป็นอาหารมงัสาวริสั 

16.30 น.    เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

 

หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี�ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลี�ยนโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื�อใหท้า่นทอ่งเที�ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตาม
สถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลี�ยน 100 เยน เท่ากบั 30 บาท 
กรณีอตัราแลกเปลี�ยนปรบัสงูขึ�น บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ�มข ึ�น 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่น ั�น คา่ทวัรท์ ี�จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ั�นหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี�ปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ั�งคา่ต ั�ว
เครื�องบนิใหแ้กท่า่น  
 
เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ั�งนี�จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึ�นไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิทที�มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ั�ง มฉิะน ั�นทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั�งสิ�น  
3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น  รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 
 5.อตัราคา่บรกิารนี�  รวม 
1.  คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั �นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี�นั�งได ้



                
 

การอพัเกรดที�นั�ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat  สําหรับที�นั�งBusiness/Premium ตั�วกรุ๊ปทวัรไ์มส่ามารถอพัที�นั�งได ้ 
 
ที�น ั�ง Hot Seat ราคา3,000 บาท/เที�ยว 
เป็นที�นั�งที�มพีื�นที�วา่งที�มากกวา่ที�นั�งมาตรฐาน ดว้ยพื�นที�วางขาที�กวา้งเป็นพเิศษ มพีื�นที�พอที�จะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที� 
 
 
 
 
 
 
 
2. คา่ที�พกัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่นํ �าหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครื�องที�สายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึ�นเครื�องไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื�อนํ�าหนักเพิ�ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นั�นพรอ้มชําระคา่นํ�าหนัก** 

- ซื�อนําหนักเพิ�ม 5 กก. ชําระเพิ�ม 600  บาท /เพิ�ม10กก. ชําระเพิ�ม 1,000 บาท 
- เพิ�ม20กก. ชําระเพิ�ม 2,000 บาท  

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ั�งซื�อประกนัสขุภาพ
เพิ�มไดจ้ากบรษิทั ประกนัท ั�วไป 
7. อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํ�ามนัที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. ตั�วกรุ๊ปทัวรไ์มร่วมประกนักระเป๋าเดนิทาง 
8. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ที�มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 
1.ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 
 3.ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี�ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ั�งหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ั�งหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  



                
 

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  
7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�
ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนั�น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นั�น  
11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที�2ของการเดนิทางถงึวันที�4ของการเดนิทางรวมจํานวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั�วโมง อาทเิชน่ เริ�มงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั�น มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเที�ยว 
ตามพ.ร.บ การท่องเที�ยว เทา่นั�น  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงื�อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อท่านชําระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซื�อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได  ้จากบริษัท ประกันทั� วไป และควรศึกษาเงื�อนไขความคุ ม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นั�น  
18. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

 

 


