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Hokkaido Sakura Lover  
ซปัโปโร ฮาโกดาเตะ โอตาร ุโนโบรเิบทส ึ6วนั 4คนื 

ไปฮอกไกโดท ั1งท ีจดัใหค้รบ!! จดัใหเ้ต็ม!! กนิป ู3 ชนดิ แชอ่อนเซ็น ดหูม ีชมซากรูะ  
� โนโบรเิบทส ึจโิกคดุาน ิโชวะชนิซงัปารค์ ฟารม์หมสีนํี�าตาล ฮาโกดาเตะ โกดังคาเนโมร ิขึ�นกระเชา้จดุชมววิเมา้ทฮ์าโกดา
เตะ จดุชมววิกลางคนืที%สวยงามที%สดุเป็นอนัดบั 3 ของโลก 
� ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ ชมซากรุะที%ป้อมดาวโงเรยีวกาค ุสวนโอนุมะ ชมววิทะเลสาบโทยะ  
� โอตาร ุคลองโอตาร ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีโรงงานเครื%องแกว้โอตาร ุโรงงานชอ็กโกแลต ดวิตรี�ฟร ี ทําเนยีบรัฐบาลเกา่ หอ
นาฬกิา ชอ้ปปิ�งซซูกูโินะ 
� ตลาดปลาโจไก อสิระทอ่งเที%ยว ชอ้ปปิ�งฟรเีดย ์1 วัน  

บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์3 ชนดิ พรอ้ม BBQ Yakiniku  เครืJองดืJม เบยีร ์ไวน ์สาเก แบบไมอ่ ั1น  
พกัฮาโกดาเตะ 1 คนื ทะเลสาบโทยะ 1 คนื (ออนเซ็น) ซปัโปโร 2 คนื 

Wifi on bus + แชอ่อนเซ็น + บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์3 ชนดิ พรอ้ม BBQ เครืJองดืJม เบยีร ์ไวน ์ไมอ่ ั1น 

บนิตรงสูช่โิตเสะสายการบนิ AIR ASIA X เครืJองลําใหญ ่A330-300 
นํ�าหนักกระเป๋า 20 KG บรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์พรอ้มนํ�าดื%มบนเครื%อง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีJยวเพิJม ทีJน ัJง หมายเหต ุ

10-15 เม.ย. 61 46,900  

ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ2 ปี

8,500 34  
11-16 เม.ย. 61 48,900 8,500 34  



                

 

18-23 เม.ย. 61 37,900 (Infant) 7,000 บาท 

 

 

 

 

8,500 34  
24-29 เม.ย. 61 37,900 8,500 34  
25-30 เม.ย. 61 36,900 8,500 34  
2-7 พ.ค. 61 39,900 8,500 34  
8-13 พ.ค. 61 35,900 8,500 34  
9-14 พ.ค. 61  33,900  8,500 34  

 
ไฟลท์บนิ 
Departure DMK – CTS   XJ620 23.55-08.40 
Return CTS – DMK    XJ621 09.55-16.30 

 
วนัทีJหนึJง    ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 
20.30น. � พรอ้มกนัที% ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ั1น 3 ประต ู3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X 

(XJ) เคานเ์ตอร ์4  มเีจา้หนา้ที%ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวก  
23.55น. � นําท่านเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีJปุ่ นโดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA X  เที%ยวบนิที% 

XJ620  (มบีรกิารอาหารรอ้นและนํ 1าดืJมบนเครืJอง )  

 

 
 
 

วนัทีJสอง     สนามบนินวิชโิตเสะ – โนโบรเิบทส ึ- จโิกคดุาน ิโชวะชนิซงั ปารค์ – ฟารม์หมสีนํี 1าตาล – ฮาโกดาเตะ –  
                  โกดงัคาเนโมร ิ- ข ึ1นกระเชา้จดุชมววิเมา้ทฮ์าโกดาเตะ      �  อาหารกลางวนั,เย็น                                                                        
 
08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั%วโมงกรุณา

ปรับนาฬกิาของทา่นเพอืค่วามสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร สําคญั!!! 
ประเทศญีJปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื1อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมี
โทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตัว นําท่านเดนิทาง
สู ่เมอืงโนโบรเิบทส ึเมอืงตากอากาศที%มชี ื%อเสยีงแหง่หนึ%งของเกาะฮอกไก
โดอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิี%งดงามไม่ว่าจะเป็นตน้ไม,้ ทะเลสาบ,
หนองบงึและแหลมรปูร่างแปลกตามากมาย จากนั�นนําท่านชม หุบเขานรก
จโิกคดุาน ิ(Jigokudani) เกดิจากภเูขาไฟซึ%งยงัไมด่ับจงึกอ่ใหเ้กดินํ�าพุรอ้น
และบอ่โคลนเดอืด อนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี%ยังคงอยูช่ั%วกัลป์ นํ�า
รอ้นในลําธารของหบุเขาแห่งนี�มแีร่ธาตุกํามะถันซึ%งเป็นแหล่งตน้นํ�าของยา่น
บ่อนํ�ารอ้นโนโบรเิบทส ึมองเห็นควันจากนํ�าพุรอ้นพุ่งขึ�นมาตลอดเวลาให ้
ทา่นถา่ยภาพตามอธัยาศัย 

เทีJยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื1อทีJ1)  
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ โชวะชนิซงั ปารค์ (Showa Shinzan Park) นําท่านชมแหล่งอนุรกัษ ์หมสีนํี 1าตาลหรอื

เรยีกวา่ ฮกิุมะ (รวมค่าเขา้ชมแลว้) เป็นพันธุห์มทีี%หาไดย้ากในปัจจุบัน ซึ%ง
จะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคารนิ และหมูเ่กาะคูรนิเท่านั�น ให ้
ท่านตื%นตา  กับความน่ารักของนอ้งหมี  ตัวเล็กที%มอีาย ุตั �งแต่ 2 ขวบ จนถงึ
หมตีัวโตอาย ุ12 ขวบ และประหลาดใจกับหมแีสนรูท้ี%ทําท่าทางตลกๆ ให ้
ทา่นชม เชน่ ยกมอืไหวข้อ หรอื นอนยกขารอขอแอ๊ปเปิ�ล หรอืกวักมอืเรยีก
ขอเพื%อแลกกับการไดก้นิแอปเปิ�ลหรอืคุกกี� ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับความ
น่ารักของเหลา่หมสีนํี�าตาล พรอ้  มบนัทกึภาพความน่ารักตามอัธยาศัย หรอื
ทา่นสามารถซื�อของที%ระลกึ ของฝากที%รา้นค่าบรเิวณโวะซนิซงัปารค์ไดต้าม
อธัยาศัย จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาโกดาเตะ เมอืงที%อยูท่างดา้นทศิ
ใตข้องเกาะฮอกไกโดที%เจรญิรุง่เรอืงที%สดุ จนไดช้ื%อวา่เป็น ประตสููฮ่อกไกโด นอกจากนี�ยังเป็นเมอืงที%ผสมผสาน
กันระหว่างวัฒนธรรมญี%ปุ่ นและตะวันตกดว้ย ใหท้่านไดเ้ดนิเลือกซื�อสนิคา้ ณ โกดงัคาเนโมร ิRed Brick 
Warehouse จะเป็นอาคารใหมท่ี%ถกูสรา้งขึ�นมาทดแทนอาคารหลังเกา่ซึ%งถูกไฟไหมค้รั �งใหญ่เผาทําลายไปเมื%อปี 
1907 แต่ยังคงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดั%งเดมิ ใหค้วามรูส้กึคลา้ยสิ%งปลูกสรา้งของ
ยโุรปตั �งอยูเ่รยีงรายอยูร่มิอา่ว ปัจจบุนัไดด้ัดแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นเสื�อผา้ กิbฟชอ้ป และรา้นอาหาร อสิระใหท้่านได ้



                

 

บันทกึภาพความงาม หรอืเลอืกซื�อสนิคา้ของฝากของที%ระลกึตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลา นําท่านน ัJงกระเชา้ 
Mt.Hakodate Ropeway สู่จุดชมววิบนภูเขาฮาโกดาเตะ (ขอสงวนสทิธิcไม่ขึ�นกระเชา้ในกรณีอากาศไม่
เอื�ออํานวยโดยจะใชร้ถบสัขึ�นแทน) ทา่นจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศของเมอืงฮาโกดาเตะในยามคํ%าคนื ที%มแีสงไฟเรยีง
รายเปลง่แสงระยบิระยบัดั%งแสงของเพชรซึ%งนับว่าเป็นไฮไลทข์องเมอืงฮาโกดาเตะ และนับเป็นจุดชมววิตดิอัน
ดัน 1 ใน 3 สถานที%ที%ดทีี%สดุของญี%ปุ่ นดว้ย รว่มกบัภเูขาอนิาซะที%นางาซาก ิและภเูขารอคโค ที%โกเบ และยงัเป็นจดุ
ชมววิกลางคนืที%สวยงามที%สดุเป็นอนัดับ 3 ของโลกรองของฮอ่งกงและเมอืงเนเปิลสข์องประเทศอติาล ีใหท้า่นชม
บรรยากาศและถา่ยภาพเป็นที%ระลกึตามอธัยาศัย 

 
คํJา � รบัประทานอาหารคํJา ณ ภตัตาคาร (มื1อทีJ2) 

หลังอาหารนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี%พัก   Route Inn Grantia Hakodateหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

�ทีJพกั: Route Inn Grantia Hakodate หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื%อโรงแรมที%ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

 
 
 
 
 
 

วนัทีJสาม     ตลาดเชา้เมอืงฮาโกดาเตะ – ป้อมดาวโงเรยีวกาค ุ- สวนโอนมุะ – ทะเลสาบโทยะ –  
                  จดุชมววิโซโล                    � อาหารเชา้,กลางวนั ,เย็น  
 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มื1อทีJ3 ) 

นําท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ(Hakodate Morning 
Market) ตลาดที%ใหญ่ตดิหนึ%งในสามของฮอกไดโดที%มรีา้นคา้จะเปิดขาย
สนิคา้นานาชนดิ อาท ิอาหารทะเล, ผัก, ผลไมส้ด รวมถงึเสื�อผา้ และขา้ว
ของเครื%องใชท้ี%จําเป็นในชวีติประจําวันของชาวเมอืงเรยีงรายไปบนถนนกว่า 
360 รา้นซึ%งนับเป็นตลาดที%มีชื%อเสียงและมีสินคา้ใหเ้ลือกมากมาย
หลากหลายชนดิแห่งหนึ%งของเกาะฮอกไกโด  จากนั�นนําท่านไป ป้อมโง
เรยีวกาค ุ(Fort Goryokaku) หรอืเรยีกอกีชื%อหนึ%งว่า ป้อมดาว 5 แฉก 
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าขึ�นหอคอย) บริเวณนั�นเป็นพื�นที%ขนาดใหญ่รูปดาว
เนื%องจากตอ้งการเพิ%มพื�นที%ในการวางปืนใหญ่นั%นเอง ซึ%งจะมองเห็นไดจ้าก
มุมสูง ป้อมสรา้งตามสไตลต์ะวันตก 
สรา้งขึ�นในปีสุดทา้ยของสมัยเอโดะ
เพื%อป้องกนัเมอืงฮาโกดาเตะจากการ
คุกคามจักรวรรดินิยมที% เก ิดจาก
มหาอํานาจตะวันตก ไม่กี%ปีต่อมา 
ป้อมแหง่นี�กลายเป็นฐานของสงคราม
กลางเมืองระหว่างกองทัพผูสํ้าเร็จ
ราชการ และกองกําลังของรัฐบาลเม
จทิี%จัดตั �งขึ�นใหม ่ หลังจากป้อมแหง่นี�
ไมไ่ดใ้ชง้านแลว้ จงึถูกดัดแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในชว่งปี 1910 ปลูกตน้ซากุระกวา่ 100 ตน้ตาม
แนวคนํู 1า ใหเ้ป็นจดุชมดอกซากรุะทีJสวยงามในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิ

เทีJยง �รบัประทานอาหารกลางวนั ณ 

ภตัตาคาร  (มื1อทีJ4)  
บา่ย นําท่านเดินทางขึ�นเหนือสู่บริเวณ

ทะเลสาบโทยะ ระหว่างทางแวะชม 
สวนโอนุมะ (Onuma Koen) เป็น
พื�นที%สวนสาธารณะและทะเลสาบ 
ตั �งอยู่ทางทิศเหนือของฮาโกดาเตะ 
นับเป็นอุทยานแห่งชาติระดับจังหวัด บริเวณสวนมีภูเขาไฟโคมางาตาเกะ 
(Komagatake) และทะเลสาบ 2 แห่งคอื ทะเลสาบโคนุมะ (Lake Konuma)
และทะเลสาบโอนุมะ (Onuma) กรณีมเีวลาสามารถปั%นจักรยานหรอืเดนิตาม
เสน้ทางรอบๆ เนื%องจากพื�นที%แห่งนี�กวา้งขวางมาก (ไมร่วมค่าจักรยาน) จากนั�น
นําท่านเดนิทางต่อสู่โทยะ (ใชเ้วลาการเดนิทางประมาณ 3ชม.) นําท่านสู่ จุด



                

 

ชมววิไซโล Sairo View Point เป็นจุดชมววิที%สามารถชมทะเลสาบโทยะไดส้วยที%สุด จากน ั1นนําทา่นเดนิ
ทางเขา้สูท่ ีJพกั 

คํJา � รบัประทานอาหารคํJา ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มื1อทีJ5) 
 หลังอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่ 1าแรธ่รรมชาต ิแชอ่อนเซ็น เพื%อผอ่นคลายความเมื%อยลา้และจะทํา

ให ้ผวิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 
 

�ทีJพกั: Toya Kohantei Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื%อโรงแรมที%ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

วนัทีJส ีJ        โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงงานเครืJองแกว้โอตาร ุ- โรงงานช็อกโกแลต – 
                 รา้น Joy One ดวิตรี1ฟร ี– ทําเนยีบรฐับาลเกา่ – หอนาฬกิา - ชอ้ปปิ1 งซูซูกโินะ 
                 � อาหารเชา้,กลางวนั ,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป ู3 ชนดิ และ BBQ Yakiniku ไมอ่ ั1น) 
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มื1อทีJ 6 ) 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ เมอืงท่าเจรญิรุ่งเรืองในฐานะที%เป็นเมอืงคา้ขาย
ในชว่งปลายศตวรรษที% 19 ถงึ 20 เมอืงทา่เล็กๆที%มบีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึ%ง
มรีา้นขายของอยูต่ลอดสองขา้งทางดว้ยบรรยากาศ
โดยรอบ รวมถงึการตกแต่งของบา้นเรือนนั�นส่วน
ใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นตะวันตกเนื%องจากในอดีต 
เมืองโอตารุไดรั้บอิทธิพลมาจากการทําการคา้
ระหว่างประเทศญี%ปุ่ นเองและประเทศในแถบยุโรป
หลายประ เทศ นําท่ าน เที%ย วชม คลองสาย
วฒันธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมเีสน่ห์
ชวนใหค้น้หา ดว้ยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวถีชีวีติ 
2 ฝั%งคลองที%ยังคงความเป็นญี%ปุ่ นแบบดั �งเดมิ คลองโอตารุสรา้งเพื%อใหเ้รอื
เล็กลําเลยีงสนิคา้จากท่าเรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดังที%อยู่ตามรมิคลอง เมื%อ
วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรือใหญ่จงึเปลี%ยนไปเขา้ท่าที%ใหญ่และขนส่งเขา้
โกดัง ไดง้่ายขึ�น ตึกเก่าเก็บสนิคา้ริมคลองเหล่านี� จึงถูกดัดแปลงเป็น
รา้นอาหารสไตลต์่างๆ และพพิธิภัณฑ ์ นําท่านเที%ยวชม ชมเครืJองแกว้โอ
ตารุ แหล่งทําเครื%องแกว้ที%มชี ื%อเสยีงที%สุด ชมความสวยงามของแกว้หลาก
สสีนัดังอยูใ่นโลกของจนิตนาการ แหลง่เครื%องแกว้ชื%อดังของโอตารุ และยัง
มเีครื%องแกว้หลากหลายใหท้า่นชื%นชม และเลอืกซื�อได ้เมอืงนี�มชี ื%อเสยีงในดา้น  การทําเครื%องแกว้ต่างๆ  จากนั�น
นําท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้่านไดท้่องไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรี
และบทกว ีที%แสนออ่นหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตร ี(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและ
งดงามที%จะทําใหท้่านผ่อนคลายอยา่งดเียี%ยม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไป
หมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึท่านยังสามารถเลอืกทํากล่องดนตรแีบบที%ท่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเ  
ลอืกกลอ่งใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกนั มบีรกิารนําเพลงกลอ่งดนตรทีั �งเพลงญี%ปุ่ นและเพลงสากลมา
อัดเป็นซดีโีปสการด์ส่งไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้่านไดส้ัมผัสและชื%นชมกล่องดนตรน่ีารักมากมาย ให ้
ทา่นไดทํ้ากลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบที%ทา่นชื%นชอบดว้ยตัวทา่นเอง 

เทีJยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื1อทีJ 7) 
 นําท่านเดนิทางสู่ซปัโปโร ระหว่างทางนําท่านไป โรงงานช็อกโกแลตอชิิ

ยะ (ไม่รวมการเขา้ชมการผลติดา้นใน) แหล่งผลติช็อคโกแลตที%มชี ื%อเสยีงของ
ญี%ปุ่ น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขึ�นในสไตล์ยุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวน
ดอกไม ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อเป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนั�นนําท่านไป รา้น
Joy One ดวิตรี1ฟร ีใหท้่านเลอืกซื�อของฝากราคาถูก อาทเิชน่ ขนม เครื%อง  
สําอาง เครื%องไฟฟ้า ผลติภัณฑจ์ากนํ�ามันมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภูเขาไฟ 
ผลติภณัฑแ์บรนด ์4GF หรอืวติามนิบํารงุรา่งกาย และยาของดร.โนงูจ ิซึ%งเป็น
นักวจัิยชื%อดังของชาวญี%ปุ่ น จากนั�นนําท่านไปชม ตกึทําเนยีบรฐับาลเก่า 
หรอื อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี%ปุ่ นแปลว่า อฐิสแีดง เริ%มก่อสรา้ง
เมื%อปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตลน์โีอบาร็อคอเมรกิา โดยลอกแบบมาจาก
อาคารทําเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไป
จํานวนมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ตกึแดงหลังนี�ใชเ้ป็นที%ทําการรัฐบาลฮอกไกโด
ตั �งแต่ปี พ.ศ.2429 ซึ%งผูว้่าราชการคนแรกที%ไดทํ้างานในตกึนี�คอื มจิโิตช ิอิ
วามรูะ (Michitoshi Iwamura) แลว้ใชง้านต่อเนื%องยาวนานถงึ 80 ปี กอ่นที%
จะยา้ยไปที%ทําการหลังใหมเ่ป็นอาคารทันสมยัสงู 10 ชั �นซึ%งตั �งอยูด่า้นหลังตกึ 
ผา่นชม สวนโอโดร ิเป็นสวนที%ไดถ้กูปรับปรงุเปลี%ยนแปลงกลายเป็นเทศกาลที%ย ิ%งใหญ่ สามารถดูดนักท่องเที%ยว
ทํารายไดใ้หแ้กฮ่อกไกโดมากมาย มหีมิะที%งดงามและการแกะสลักนํ�าแข็งที%สามารถดงึดูดนักท่องเที%ยวจากญี%ปุ่ น
และทั%วโลกไดม้ากกวา่ 2 ลา้นคน และหอนาฬกิาซปัโปโร เป็นสถานที%ทอ่งเที%ยวซึ%งเป็นอาคารที%สรา้งขึ�นจากไม ้



                

 

ออกแบบดว้ยศลิปะแบบอเมรกิันเป็นที%รูจั้กในฐานะสัญลักษณ์ของเมอืง และเป็นที%สนใจของนักท่องเที%ยวทั �งใน
และตา่งประเทศแทบทกุคนซึ%งนาฬกิาบนหอยงัคงเดนิอยา่งเที%ยงตรงและมเีสยีงระฆงัในทกุชั%วโมง 

คํJา � รบัประทานอาหารคํJา ทีJ ภตัตาคาร (มื1อทีJ8) 
 พเิศษ บฟุเฟ่ตข์าป ู3 ชนดิ พรอ้ม BBQ เครืJอมดืJม เบยีร ์ไวนแ์บบไมอ่ ั1น 
 
 
 
 

 
หลงัอาหารนําท่านเดนิทางเขา้ทีJพกัแรมพกัผ่อนตามอธัยาศยั ห รื อ ท่ า น
สามารถเดนิไปชอ้ปปิ1 ง ยา่นซูซูกโินะ จากบรเิวณรอบ ๆ สถานรีถไฟ ใตด้ินซูซูกโินะ 
อยู่ถัดลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดร ิถอืเป็นย่านที%คกึคักมชีวีติชวีาที%สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในเวลาคํ%าคนืที%
บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่ง ๆ เปิดไฟสลับสแีขง่ขันประชนัสนิคา้กัน รอบ ๆ บรเิวณนี�มรีา้นอาหาร ภัตตาคาร 
สถานบนัเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทั �งไนตค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกันมากกว่า 4,000 รา้น ตั �งอยู่
ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยู่ในตกึตอ้งขึ�นลฟิตไ์ป แต่ก็มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิาร
ของรา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด  

�ทีJพกั: karaksa hotel Sapporo / Premia Cabin Sapporo Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื%อโรงแรมที%ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

วนัทีJหา้        ตลาดปลาโจไก (มรีถ ไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอืทา่นสามารถอสิระทอ่งเทีJยวตามอธัยาศยั                                               
                 � อาหารเชา้ 
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มื1อทีJ 9) 

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%ตา่งๆของออกไกโด และท่านสามารถซื�ออาหารทะเลและของฝากต่างๆไดท้ี%นี% โดยทางรา้นจะทําแพ็คเก็จ
อยา่งดไีปสง่ที%โรงแรมของเชา้วันเดนิทางกลับ (อสิระอาหารเทีJยงตามอธัยาศยั ใหท้า่นเลอืกชมิอาหารทะเล
สดๆ)  จนไดเ้วลานําทา่นมาสง่ที%โรงแรมและหรอื JR ทาวนเ์วอร ์อสิระใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ�ง หรอืเดนิทางสูส่ถานที%
ทอ่งเที%ยวอื%น ๆ ตามอธัยาศัยอาทเิชน่  
- สวนโอโดร ิเป็นสวนที%ไดถู้กปรับปรุงเปลี%ยนแปลงกลายเป็นเทศกาลที%ย ิ%งใหญ่ สามารถดูดนักท่องเที%ยวทํา
รายไดใ้หแ้กฮ่อกไกโดมากมาย มหีมิะที%งดงามและการแกะสลักนํ�าแข็งที%สามารถดงึดดูนักทอ่งเที%ยวจากญี%ปุ่ นและ
ทั%วโลกไดม้ากกวา่ 2 ลา้นคน  
 - อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึที%สงูที%สดุในซปัโปโร ตั �งอยูต่ดิกับสถานีเจอารซ์ปัโปโร เป็นทั �ง
หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีรา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดิจิตอล, 
เครื%องใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสื�อผา้แฟชั%นวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครื%องสําอาง อาคาร JR TOWER มจีุดชมววิตั �งอยูท่ี%ชั �น 38 เรยีกว่า T38 (Tower Three 
Eight) ที%ระดับ ความสูง 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศน์เหนือเมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั �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) 
- ยา่นทานุกโิคจ ิ(Tanuki Koji) เป็นย่านชอ้ปปิ�ง โดยสรา้งหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน ยาว 1 กโิลเมตร
(ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถงึแม่นํ�า Sosei สองขา้งทางเต็มไปดว้ย
รา้นคา้กว่า 200 รา้น ขายของที%ระลกึ ขนม ของเล่น เครื%องสําอาง 
ช็อคโกแลต เสื�อผา้ ขา้วของเครื%องใชต้่างๆ และรา้นอาหารใหเ้ลอืก
รับประทานมากมาย 
- มติซุยเอาทเ์ล็ท (Mitsui Outlet) เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ�งสนิคา้
มากมายแบรนดด์ังระดับโลก และแบรนดญ์ี%ปุ่ น อาท ิMK MICHEL 
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE 
TESSILE ฯลฯ เลอืกซื�อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, 
DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดูเครื%องประดับ และนาฬกิาหรูอยา่ง TAG HEUER, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั%น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, 



                

 

HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซื�อสนิคา้สําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสนิคา้อื%นๆอกี
มากมายในราคาลด 30-80% ซึ%งภายในยงัมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ สําหรับใหท้า่นไดนั้%งผอ่นคลายอกีดว้ย 
วธิเีดนิทาง 
• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi Station ประมาณ 19 นาทโีดยรถประจําทาง 
ลงที%ป้าย “Inter-Village Omagari”.  
• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Tozai Line Oyachi Station ประมาณ 25 นาทโีดยรถประจําทาง ลง
ที%ป้าย “Mitsui Outlet Park Entrance”  
• (เสารอ์าทติยแ์ละวันหยดุ) จากบรเิวณ Tokyu-Ura Boarding Area หนา้สถานี Sapporo Station ประมาณ 40 
โดยรถประจําทางโดยตรง ลงที%ป้าย “Mitsui Outlet Park Entrance”     
(อาหารเทีJยงและเย็นอสิระตามอธัยาศยั) 

�ทีJพกั: karaksa hotel Sapporo / Premia Cabin Sapporo Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื%อโรงแรมที%ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

วนัทีJหก      ซปัโปโร  - สนามบนิชโิตะเซะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                    
                  � เชา้ 
 
เชา้ �  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีJพกั (มื1อทีJ 10) 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพืJอเช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั 
 

09.55 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการAIR ASIA X เทีJยวบนิทีJ XJ621 
(มบีรกิารอาหารรอ้นและนํ 1าดืJมบนเครืJอง ) 
 
 
 
 
 

 
16.30 น.    เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีJยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืJองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีJปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีJยนโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพืJอใหท้า่นทอ่งเทีJยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสันําเทีJยวญีJปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีJปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัJวโมง มอิาจเพิJมเวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ}ในการปรบัเปลีJยนเวลาทอ่งเทีJยวตาม
สถานทีJในโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลีJยน 100 เยน เทา่กบั 30 บาท 
กรณีอตัราแลกเปลีJยนปรบัสงูขึ1น บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิJมขึ1น 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พืJอการทอ่งเทีJยวเทา่น ั1น คา่ทวัรท์ ีJจา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีJตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ั1นหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีJปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ั1งคา่ต ั�ว
เครืJองบนิใหแ้กท่า่น  
 
เงืJอนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ั1งนี1จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึ1นไป กรณีไมถ่งึ  

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

2. ในกรณีทีJลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีJของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ั1ง มฉิะน ั1นทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั1งสิ1น  
3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที%เหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
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 ขอสงวนสทิธิcที%จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น  รวมถงึ เมื%อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้



                

 

ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ%ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิc ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 
 5.อตัราคา่บรกิารนี1 � 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 ้ 
 
ทีJน ัJง Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีJยว 
เป็นที%นั%งที%มพีื�นที%วา่งที%มากกวา่ที%นั%งมาตรฐาน ดว้ยพื�นที%วางขาที%กวา้งเป็นพเิศษ มพีื�นที%พอที%จะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ท ีJน ัJงพรเีมีJยม ทีJน ัJง Hot Seat ทีJน ัJงมาตรฐาน โซนปลอดเสยีง ประตทูางออก ทีJน ัJงทารก หอ้งนํ 1า 

2. �คา่ที%พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที%ระบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. �คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที%ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. �เจา้หนา้ที%บรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. � คา่นํ 1าหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครืJองที%สายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึ1นเครืJองไมเ่กนิ7กก. 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 ัJงซื1อประกนัสุขภาพ
เพิJมได ้
7. อตัราคา่บรกิารนี1⌧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. ⌧คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีJมหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
รายละเอยีดเกี%ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี%ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที%จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีJปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีJประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั1นในประเทศญีJปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืJอการทอ่งเทีJยว เยีJยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืJนเอกสารในข ั1นตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพืJอยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีJปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี1 
1.ตั�วเครื%องบนิขาออกจากประเทศญี%ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิ%งที%ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที%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)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีJปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีJปุ่ 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 ั1งหมดกอ่นทําการจอง เพืJอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมืJอทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ั1งหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงืJอนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ั1งหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ}ท ีJจะเลืJอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ1นในกรณีทีJมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิcการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ%ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิcในการเปลี%ยนเที%ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื%องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ%งของผดิกฎหมาย ซึ%งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ%งของสญูหาย อนัเนื%องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที%ยวเอง  
6. เมื%อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื%อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  
7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที%ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั �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 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั�น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื%องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที%ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที%ยว อนัเนื%องมาจากการกระทําที%สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื%น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี%ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ%ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี%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 จงึขอสงวนสทิธิcในการปรับเปลี%ยนเวลาท่องเที%ยวตามสถานที%ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที%บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที%ยว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเที%ยว เทา่นั�น  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื%อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื%อท่านชําระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซื�อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั%วไป และควรศึกษาเงื%อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื%องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที%ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที%ยว อนัเนื%องมาจากการกระทําที%สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื%น ๆ  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


