
                

 

 

CODE: XJ97 Hokkaido Special ซปัโปโร โอตาร ุโซอนึเคยีว  ฟรูาโน ่บเิอะ 6วนั 4คนื       

 

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Hokkaido Special ทวัรฮ์อกไกโด 6วนั 4คนื 
ซปัโปโร  โอตาร ุ โซอนุเคยีว ฟรูาโน ่บเิอะ 

ซปัโปโร ตกึทําเนยีบรัฐบาล สวนโอโดร ิ หอนาฬกิา โรงงานชอ็กโกแลตอชิยิะ โซอนุเคยีวออนเซน็ โทมติะฟารม์ เมอืงบเิอะ 
บอ่นํ'าสฟ้ีา ฟารม์ชกิไิซโนะโอกะ Patchwork road โอตาร ุคลองโอตาร ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีโรงงานเครื9องแกว้โอตาร ุมติ
ซยุ เอา้ทเ์ล็ท ชอ้ปปิ'งซซูกูโินะและทานุกโิคจ ิตลาดปลาโจไก อสิระทอ่งเที9ยวตามอธัยาศัยฟรเีดย ์1 วัน 

พกัโซอนุเคยีว ออนเซ็น 1 คนื อาซาฮคิาวา่ 1 คนื ซปัโปโร 2 คนื 

แชอ่อนเซ็น + บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์เขา้ชม โทมติะ ฟารม์ และ ชกิไิซ โนะโอกะ 

บนิตรงสูช่โิตเสะสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) เครืIองลาํใหญ ่ 
นํ Nาหนกักระเป๋า 20 KG บรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์พรอ้มนํ NาดืIมบนเครืIอง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีIยวเพิIม ทีIน ัIง หมายเหต ุ

5 – 10 ม.ิย. 61 28,888 

ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ2 ปี (Infant) 

7,000 บาท 

 

9,500 34  

12 – 17 ม.ิย. 61 29,888 9,500 34  
19 – 24 ม.ิย. 61 29,888 9,500 34  
20 – 25 ม.ิย. 61 29,888 9,500 34  
26 ม.ิย. – 1 ก.ค. 61 29,888 9,500 34  
27 ม.ิย. – 2 ก.ค. 61 29,888 9,500 34  

 
 

ไฟลท์บนิ 



                

 

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

 

วนัทีIหนึIง    กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 
20.30น. � พรอ้มกนัที9 ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัNน 3 ประต ู3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X 

(XJ) เคานเ์ตอร ์4  มเีจา้หนา้ที9ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวก  
23.55น. � นําท่านเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีIปุ่ นโดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA X  เที9ยวบนิที9 

XJ620  (มบีรกิารอาหารรอ้นและนํ NาดืIมบนเครืIอง )  

 

 
 

วนัทีIสอง      สนามบนินวิชโิตเสะ - ซปัโปโร – ตกึทําเนยีบรฐับาล – สวนโอโดร ิ- หอนาฬกิา - โรงงาน  
                   ช็อกโกแลตอชิยิะ - รา้น Alexander ดวิตีNฟร ี– โซอนุเคยีว ออนเซ็น     
                   � อาหารกลางวนั,เย็น(บฟุเฟ่ตข์าป)ู 
 
08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั9วโมงกรุณา

ปรับนาฬกิาของทา่นเพอืค่วามสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร สําคญั!!! 
ประเทศญีIปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนืNอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมี
โทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตัว จากนั'นนําท่านขึ'นรถ
โคช้ปรับอากาศเดนิทางเขา้สู ่เมอืงซปัโปโร (Sapporo) เมอืงหลวงของภมูภิาคฮ
อกไกโด และมพีื'นที9ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของญี9ปุ่ น มชีื9อเสยีงระดับโลกในปี 
1972 คอืชว่งจัดแขง่ขันกฬีาโอลมิปิกเกมสฤ์ดูหนาว และเป็นเมอืงที9รูจั้กกันดใีน
การจัดเทศกาลหมิะ ราเมน และเบยีร ์นําท่านเดนิทางสู ่ตกึทําเนยีบรฐับาลเกา่ 
หรอื อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี9ปุ่ นแปลว่า อฐิสแีดง เริ9มกอ่สรา้งเมื9อปี 
พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมรกิา โดยลอกแบบมาจากอาคาร
ทําเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไ  ปจํานวน
มากกว่า 2.5 ลา้นกอ้น ตกึแดงหลังนี'ใชเ้ป็นที9ทําการรัฐบาลฮอกไกโดตั 'งแต่ปี 
พ.ศ.2429 ซึ9งผูว้่าราชการคนแรกที9ไดทํ้างานในตึกนี'คือ มิจิโตช ิอิวามูระ 
(Michitoshi Iwamura) แลว้ใชง้านต่อเนื9องยาวนานถงึ 80 ปี กอ่นที9จะยา้ยไปที9

ทําการหลังใหมเ่ป็นอาคารทันสมยัสงู 10 ชั 'นซึ9งตั 'งอยู่
ดา้นหลังตกึ นําท่านเดนิทางสู ่สวนสาธารณะโอโด
ร ิ(Odori Park) ตั 'งอยูใ่จกลางเมอืงซปัโปโร ซึ9งแยก
เมืองออกเป็นสองฝั9 ง คือทางทิศเหนือและทิศใต ้
ในชว่งฤดรูอ้นจะเป็นพื'นที9สเีขยีวที9งดงาม และชว่งตน้
เดอืนกมุภาพันธจ์ะเป็นสถานที9หลักในการจัดเทศกาล
หิมะซัปโปโร สามารถดูดนักท่องเที9ยวทํารายได ้
ใหแ้ก่ฮอกไกโดมากมาย นําท่านถ่ายรูป หอนาฬิกาซปัโปโระ เป็นสถานที9
ทอ่งเที9ยวซึ9งเป็นอาคารที9สรา้งขึ'นจากไม ้ออ  กแบบดว้ยศลิปะแบบอเมรกิันเป็นที9
รูจั้กในฐานะสัญลักษณ์ของเมอืง และเป็นที9สนใจของนักท่องเที9ยว ทั 'งในและ
ต่างประเทศแทบทุกคน ซึ9งนาฬกิาบนหอยังคงเดนิอย่างเที9ยงตรง และมเีสยีง
ระฆงัในทกุชั9วโมง 

เทีIยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืNอทีI1) 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (ไม่รวมการเขา้ชมการผลติดา้นใน) 

แหลง่ผลติชอ็คโกแลตที9มชี ื9อเสยีงของญี9ปุ่ น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขึ'นใน
สไตล์ยุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้่านไดเ้ลือกซื'อเป็นของฝากตาม
อัธยาศัย จากนั'นนําท่านไป รา้น Alexander ดวิตีNฟร ีใหท้่านเลอืกซื'อของฝาก
ราคาถูก อาทเิช่น เครื9องสําอางค์ เครื9องไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากนํ Nามนัมา้ โฟ
มลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ โฟมลา้งหนา้ชาเขยีวและขา้วญีIปุ่ น ผลติภณัฑแ์บ
รนด ์4GF 5GF และ6GF หรอืวติามนิบํารุงร่างกายอยา่ งNatto สารสกัดจากถั9ว 
หรอืนํ'ามันตับปลาฉลามเป็นตน้ สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ เมอืงโซอุน
เคยีว (Sounkyo) ในเขตคามกิาว่า เป็นส่วนหนึ9งในพื'นที9ทางเหนือของอุทยาน



                

 

แห่งชาตไิดเซ็ตสซึัง สิ9งที9ข ึ'นชื9อของโซอนุเคยีวคอืโกรกธารโซอุนเคยีว ซึ9งมเีมอืงเล็ก ๆ ตั 'งอยู่ และยังมนํี'าตก
และววิภเูขาที9สวยงามมากดว้ย นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีIพกัแรม 

 
เย็น � รบัประทานอาหารคํIา ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืNอทีI 2)  พรอ้มบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์

หลังทานอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื9อผ่อนคลายความเมื9อยลา้และจะทําใหผ้วิพรรณ
สวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย  

�ทีIพกั: Sounkyo Mount View Hotel Onsen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื9อโรงแรมที9ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีIสาม     โซอนุเคยีว – ฟูราโน ่– โทมติะฟารม์ - ฟารม์ชกิไิซโนะ โอกะ - เมอืงบเิอะ - บอ่นํ Nาสฟ้ีา Blue Pond -– 
                  Patchwork road - อาซาฮคิาวา่        � อาหารเชา้,กลางวนั (บฟุเฟ่ต)์ 
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มืNอทีI 3) 

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงฟูราโน ่เมอืงที9ข ึ'นชื9อในเรื9องการชมดอกไม ้นําท่าน
ไปชมโทมติะฟารม์ (Farm Tomita) นําท่านชมดอกไมต้ามฤดูกาลที9เบ่ง
บานสสีันอย่างสวยงาม ที9นี9เป็นฟาร์มลาเวนเดอรแ์ห่งแรกของเมอืงฟรุาโน่ 
ในชว่งที9ลาเวนเดอรบ์านทั 'งทุ่งสมี่วงแข่งกันส่งกลิ9นหอมยวนใจและที9นี9ยังมี
แปลงดอกที9ตั 'งใจปลูกดอกไมท้ั 'งหมด 7ส ี7สายพันธุเ์รยีงรายเป็นแปลงยาว
เปรียบเสมือนสีของสายรุง้ตัดกับสีของทอ้งฟ้า แลดูสวยงามละลานตา 
นอกจากจะเก็บภาพสวยๆของดอกไมแ้ลว้ ที9นี9ยงัมผีลติภณัฑจ์ากลาเวนเดอร์
ทั 'งของใชจํ้าพวกนํ'าหอม  สบูด่อกลาเวนเดอรแ์หง้หรอืของกนิอย่างนํ'ากลิ9น
ลาเวนเดอร ์ พุดดิ'งลาเวนเดอรแ์ละที9พลาดไมไ่ด ้คอืไอศครมีลาเวนเดอรท์ี9
ความหอมหวานจะชว่ยดับรอ้นไดเ้ป็นอย่างด ีรวมถงึของที9ระลกึอื9นๆที9มใีห ้
เลอืกชอ็ปทั9วทกุจดุในฟารม์ จากน ัNนนําทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์ชกิไิซโนะโอ
กะ (Shikisai No Oka) ชมววิทวิทัศน์ที9สวยงามของทุ่งดอกไมใ้ดใ้นแบบพา
โนรามา ใหท้า่นได ้ พลดิเพลนิกบัสสีนัและกลิ9นหอมของมวลดอกไมกว้่า 10 
สายพันธุอ์าท ิทวิลปิ, ซลัเวยีร,์ดอกทานตะวัน  เป็นตน้ ที9จะสลับสับเปลี9ยน
กันอวดสสีัน บานสะพรั9งตามแต่ฤดูกาล หมายเหตุ: ดอกไมน้านาชนดิใน
สวนเป็นดอกไมป้ลูกตามฤดูกาล ทั 'งนี'จะบานหรอืโรยขึ'นอยูก่ับสภาพอากาศ
ในวันเดนิทางบรษัิทฯไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้

 
เทีIยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มืNอทีI4) เมน ูBuffet 
 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบเิอะ เมอืงเล็กๆ ที9ตั 'งอยบ่รูเิวณตอนกลางของเกาะฮ

อกไกโด ที9ไดช้ื9อว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills” เมอืงเล็กๆที9มคีวามสวยงามที9ตั 'งอยูบ่น
เนนิเขา นําทา่นไปชม บอ่นํ Nาสฟ้ีา Blue Pond หรอืสระสฟ้ีา เป็นแหลง่
ท่องเที9ยวทางธรรมชาตทิี9เพิ9งเริ9มมชีื9อเสยีงไดไ้ม่นานของฮอกไกโด 
ตั 'งอยูใ่จกลางเมอืงบเิอะ ชื9อเสยีงที9ทําใหนั้กท่องเที9ยวหลายคนสนใจ
มาเที9ยวชมนั'น เป็นเพราะนํ'าสฟ้ีาที9สดใสเกนิกว่าบ่อนํ'าตามธรรมชาติ
ทั9วไป และตอไมสู้งจํานวนมากที9สะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาที9
แสนพเิศษของนํ'าในบ่อสระสีฟ้านี'เกดิขึ'นดว้ยความบังเอญิหลังการ
สรา้งเขื9อนเพื9อป้องกนัการเกดิโคลนถล่มจากภเูขาไฟบรเิวณใกลเ้คยีง
ที9ไดร้ะเบดิไปแลว้ครั 'งหนึ9ง นํ'าสว่นที9ถกูกั 'นออกจากเขื9อนกกัเก็บรวมกนั
จนเกดิเป็น Blue Pond ในทุก
วั นนี'  โด ย ปัจจุ บั นยั ง ไม่อ า จ
อธบิายถึงที9มาของสีฟ้าของนํ'า
ไดแ้น่ชัด แต่จากการตรวจสอบ
พบแร่ธาตุอลูมิเนียมไฮดรอก
ไซด์ในนํ' าซึ9งสะทอ้นให เ้ ห็น
ความยาวคลื9นที9สั 'นกว่าของแสง
สฟ้ีาเช่นเดียวกับชั 'นบรรยากาศ

โลก จากนั'นนําทา่นชมความงามตลอดเสน้ทางผ่านทางตะวันตกเฉียงเหนือของตัว
เมอืงบเิอะ ท่านสามารถชม Patchwork Road เป็นเสน้ทางชมทุ่งนา เนนิเขาสี
ทองอรา่มสลับกบัสเีขยีงและนํ9าตาล มคีวามสวยงามราวกบัผา้หลายผนืมาตัดปะวาง
ต่อกันเป็นระยะทางยาว จะสวยเป็นพเิศษในช่วงฤดูรอ้น จุดชมววิระหว่างทางที9
น่าสนใจ คอื ตน้เคน และแมรี9 (Ken & Mary Tree) ทวิทัศน์ที9ใชใ้นภาพยนตร์
โฆษณา “สไกไลน”์ ของบรษัิทนสิสนัมอเตอร ์ฉายในยคุทศวรรษ 1970 ทําใหผู้ค้น
ต่างแวะเวยีนมาถ่ายรูปเป็นที9ระลกึ ตน้เซเว่นสตารส์ (Seven Stars Tree) ชื9อสดุคู



                

 

ลแบบนี'ไดม้าเพราะตน้ไมน้ี'ถกูใชเ้ป็นภาพบนซองบหุรี9ยี9หอ้ SEVEN STARS ในปี ค.ศ. 1976 ววิของตน้โอค๊ยกัษ์ที9
ตั 'งอยูบ่นเนนิอยา่งสงา่งาม ตน้พอ่แมล่กู (Parents and Child Tree) เป็นตน้ไมแ้ละเนนิเขาที9โดง่ดังจากภาพยนต์
โฆษณาหลายชิ'น  สองขา้งทางเต็มไปดว้ยยทุง่ขา้วบารเ์ลย่สเีหลอืงทองตัดสลับกับไร่ขา้วโพดและมันฝรั9งสเีขยีว
สด เป็นสถานที9ที9สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปและบันทกึไวน้ความทรงจํา สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสู่อา
ซาฮคิาวา่ ตั 'งอยูใ่นภาคตะวันตกของฮอกไกโด นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ี9พักแรม อสิระอาหารคํ9าตามอัธยาศัย ให ้
ทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอืทา่นสามารถไปชอ้ปปิ'งที9 หา้งเอออน พลาซา่ ได ้

 

 �ทีIพกั: Smile Hotel Asahikawa หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื9อโรงแรมที9ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีIส ีI    โอตาร ุ - คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงงานเครืIองแกว้โอตาร ุ- มติซุย เอา้ทเ์ล็ท –  
             ชอ้ปปิN งซูซูกโินะ   � อาหารเชา้,กลางวนั  
 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มืNอทีI 5)  

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ เมอืงท่าเจรญิรุ่งเรืองในฐานะที9เป็นเมอืงคา้ขาย
ในชว่งปลายศตวรรษที9 19 ถงึ 20 เมอืงทา่เล็กๆที9มบีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึ9ง
มรีา้นขายของอยูต่ลอดสองขา้งทางดว้ยบรรยากาศ
โดยรอบ รวมถงึการตกแต่งของบา้นเรือนนั'นส่วน
ใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นตะวันตกเนื9องจากในอดตี 
เมืองโอตารุไดรั้บอิทธิพลมาจากการทําการคา้
ระหว่างประเทศญี9ปุ่ นเองและประเทศในแถบยโุรป
หลายประเทศ นําท่านเที9ยวชม คลองสาย
วฒันธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมเีสน่ห์

ชวนใหค้น้หา ดว้ยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวถีชีวีติ 2 ฝั9งคลองที9ยังคงความเป็น
ญี9ปุ่ นแบบดั 'งเดมิ คลองโอตารุสรา้งเพื9อใหเ้รอืเล็กลําเลยีงสนิคา้จากท่าเรอืเอามา
เก็บไวใ้นโกดังที9อยูต่ามรมิคลอง เมื9อวทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่จงึเปลี9ยนไป
เขา้ทา่ที9ใหญแ่ละขนสง่เขา้โกดัง ไดง้า่ยขึ'น ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลองเหล่านี' จงึถูก
ดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์่างๆ และพพิธิภัณฑ ์ นําท่านเที9ยวชม ชมเครืIอง
แกว้โอตารุ แหล่งทําเครื9องแกว้ที9มชี ื9อเสยีงที9สุด ชมความสวยงามของแกว้หลาก
สสีนัดังอยูใ่นโลกของจนิตนาการ แหลง่เครื9องแกว้ชื9อดังของโอตารุ และยังมเีครื9อง
แกว้หลากหลายใหท้่านชื9นชม และเลอืกซื'อได ้เมอืงนี'มชี ื9อเสยีงในดา้น  การทํา
เครื9องแกว้ต่างๆ  จากนั'นนําท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้่านไดท้่องไปใน
ดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีละบทกว ีที9แสนอ่อนหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตร ี(MUSIC BOX) อัน
มากมายหลากหลายและงดงามที9จะทําใหท้่านผ่อนคลายอยา่งดเียี9ยม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรมีากมายหลาย
หลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ รวมถงึทา่นยงัสามารถเลอืกทํากลอ่งดนตรแีบบที9ทา่นตอ้งการ
ไดด้ว้ย ทา่นสามารถเ  ลอืกกลอ่งใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มบีรกิารนําเพลงกล่องดนตรทีั 'งเพลง
ญี9ปุ่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้่านไดส้ัมผัสและชื9นชมกล่อง
ดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้า่นไดทํ้ากลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบที9ทา่นชื9นชอบดว้ยตัวทา่นเอง 

เทีIยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืNอทีI 6) 
 จากนั'นนําทา่นเดนิทางสู ่มติซุย เอา้ทเ์ล็ท (MITSUI OUTLET) เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ'งสนิคา้มากมายแบรนด์

ดังระดับโลก และแบรนดญ์ี9ปุ่ น อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, EL  LE, CYNTHIA ROWLEY, 
DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซื'อกระเป๋าไฮไซ 
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, 
ARMANY ฯลฯ เลอืกดูเครื9องประดับ และนาฬกิาหรู
อยา่ง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 
LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั9น HUSH PUPPIES, 
SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอื
เลอืกซื'อสนิคา้สําหรับคณุหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, 
HAKKA KIDS, และสนิคา้อื9นๆอกีมากมายในราคาลด 
30-80% ซึ9งภายในยงัมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ ใหท้า่นชอ้ปปิ'งตามอธัยาศัย 

 
 

นําทา่นเดนิทางเขา้ทีIพกัแรมพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรอืทา่นสามารถเดนิ
ไปชอ้ปปิN ง ยา่นซูซูกโินะ จากบรเิวณรอบ ๆ สถานีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ อยูถ่ัด
ลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดร ิถือเป็นย่านที9คกึคักมีชวีติชวีาที9สุดของซัปโปโร 
โดยเฉพาะในเวลาคํ9าคืนที9บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึต่าง ๆ เปิดไฟสลับสี
แข่งขันประชันสนิคา้กัน รอบ ๆ บรเิวณนี'มรีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิ
เรงิรมย์ยามราตรี ทั 'งไนต์คลับ บาร์  คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกัน



                

 

มากกวา่ 4,000 รา้น ตั 'งอยูใ่นตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึ'นลฟิตไ์ป แต่ก็มพีนักงานออกมาเรยีก
แขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด อสิระอาหารคํ9าตามอธัยาศัยที9ยา่นซซูกูโินะ 

�ทีIพกั: Sapporo Tokyu Rei Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื9อโรงแรมที9ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

  
วนัทีIหา้        ตลาดปลาโจไก (มรีถ ไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอืทา่นสามารถอสิระทอ่งเทีIยวตามอธัยาศยั                                                                                 
                 � อาหารเชา้ 
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มืNอทีI 7) 

อสิระฟรเีดยท์อ่งเที9ยวตามอธัยาศัยเต็มวันหรอืทา่นสามารถไปชมและชมิอาหารทะเลสดๆที9ตลาดปลาโจไกได ้
หมายเหต:ุ มบีรกิารรถและไกดไ์ปตลาดปลาโจไก กรณีท่านประสงคไ์ปตลาดปลา กรุณาแจง้กับไกดใ์นวันแรก
ของการเดนิทาง เนื9องจากรถมทีี9นั9งกดัไมม่คีา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 
ตลาดปลาโจไก อิจบิะ เป็นตลาด
อาหารทะเลที9ใหญ่ที9สุดในซัปโปโร 
เป็นตลาดที9คกึคักและมากมายไปดว้ย
ของฝากของดีของซัป  โปโรและ
ผลิตภัณฑ์จากทั9 วฮอกไกโด ท่าน
สามารถรับประทานอาหารทะเลแบบ
สดๆ ที9รา้น ราคาไม่แพง ที9สั9งตรงมา
จากที9ต่าง  ๆของออกไกโด และท่าน
สามารถซื'ออาหารทะเลและของ  ฝากต่างๆไดท้ี9นี9 โดยทางรา้นจะทําแพ็คเก็จอยา่งดไีปสง่ที9โรงแรมของเชา้วัน
เดนิทางกลับ (อสิระอาหารเที9ยงตามอัธยาศัย ใหท้่านเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ)  จนไดเ้วลานําท่านมาส่งที9
โรงแรมและหรอื JR ทาวนเ์วอร ์อสิระใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ'ง หรอืเดนิทางสูส่ถานที9ทอ่งเที9ยวอื9น ๆ ตามอธัยาศยัอาทิ
เชน่  
- อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึที9สูงที9สุดในซัปโปโร 
ตั 'งอยู่ตดิกับสถานีเจอาร์ซัปโปโร เป็นทั 'งหา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรง
ภาพยนตร ์และศูนยอ์าหาร มรีา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, 
เครื9องใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสื'อผา้
แฟชั9นวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื9องสําอาง 
อาคาร JR TOWER มจีุดชมววิตั 'งอยูท่ี9  ชั 'น 38 เรยีกว่า T38 (Tower 
Three Eight) ที9ระดับ ความสงู 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศน์เหนือเมอืง
ซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั 'งกลางวัน กลางคนื โดยเฉพาะยามคํ9าคนื
จะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ั 'งอยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จากกลุ่มตกึ 
ยา่นซซูกูโินะ ส่องสว่างที9จุดกลางเมอืงตดิ ๆ กันมตีกึ ESTA ซึ9งที9ชั 'น 10 เป็ น ศูนยร์วมรา้นราเมน ซึ9งมอียู่
ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอรอ่ยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่น ซซูกูโิน่ (ไมร่วมตั�วขึ' น จดุชมววิราคาประมาณ 700-
1000 เยน) 
- ยา่นทานุกโิคจ ิ(Tanuki Koji) เป็นยา่นชอ้ปปิ'ง โดยสรา้งหลังคาคลุม
ยาวตามแนวถนน ยาว 1 กโิลเมตร(ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถงึแม่นํ'า 
Sosei สองขา้งทางเต็มไปดว้ย  รา้นคา้กวา่ 200 รา้น ขายของที9ระลกึ ขนม
ของเล่น เครื9องสําอาง ช็อคโกแลต เสื'อผา้ ขา้วของเครื9องใชต้่างๆ และ
รา้นอาหารใหเ้ลอืกรับประทานมากมาย 
(อาหารเที9ยงและเย็นอสิระตามอธัยาศัย) 

�ทีIพกั: Sapporo Tokyu Rei Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื9อโรงแรมที9ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

วนัทีIหก      ซปัโปโร  - สนามบนิชโิตะเซะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                    
                  � เชา้ 
 
เชา้ �  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีIพกั (มืNอทีI 8) 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพืIอเช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั 
 

09.55 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ THAI AIR ASIA X เทีIยวบนิทีI XJ621 
(มบีรกิารอาหารรอ้นและนํ NาดืIมบนเครืIอง ) 
 
 
 
 
 



                

 

 
 
16.30 น.    เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

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

หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีIยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืIองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีIปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีIยนโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพืIอใหท้า่นทอ่งเทีIยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสันําเทีIยวญีIปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีIปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัIวโมง มอิาจเพิIมเวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิzในการปรบัเปลีIยนเวลาทอ่งเทีIยวตาม
สถานทีIในโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลีIยน 100 เยน เทา่กบั 30 บาท 
กรณีอตัราแลกเปลีIยนปรบัสงูขึNน บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิIมขึNน 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พืIอการทอ่งเทีIยวเทา่น ัNน คา่ทวัรท์ ีIจา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีIตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัNนหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีIปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัNงคา่ต ั~ว
เครืIองบนิใหแ้กท่า่น  
 
เงืIอนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัNงนีNจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึNนไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิทที9มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื9อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีIลูกคา้ตอ้งออกต ั~วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีIของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัNง มฉิะน ัNนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัNงสิNน  
3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที9เหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั'นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื9องจากเป็นราคาตั�วเครื9องบนิโปรโมชั9น เมื9อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื9อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีที9กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 'งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที9ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที9จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั 'งสิ'น  รวมถงึ เมื9อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ9ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 'งสิ'น 
 5.อตัราคา่บรกิารนีN � รวม 
1. � คา่ตั�วโดยสารเครื9องบนิไป-กลับชั 'นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ที9นั9งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี9นั9งได ้
การอพัเกรดที9นั9ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat  สําหรับที9นั9งBusiness/Premium ตั�วกรุ๊ปทวัรไ์มส่ามารถอพัที9นั9งได ้ 
 
ทีIน ัIง Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีIยว 
เป็นที9นั9งที9มพีื'นที9วา่งที9มากกวา่ที9นั9งมาตรฐาน ดว้ยพื'นที9วางขาที9กวา้งเป็นพเิศษ มพีื'นที9พอที9จะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที9 
 
 
 
 
 
 
 
2. �คา่ที9พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที9ระบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. �คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที9ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. �เจา้หนา้ที9บรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. � คา่นํ Nาหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครืIองที9สายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึNนเครืIองไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครื9องบนิตามเงื9อนไขของแตล่ะสายการบนิที9มกีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื'อนํ'าหนักเพิ9ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นั'นพรอ้มชําระคา่นํ'าหนัก** 

- ซื'อนําหนักเพิ9ม 5 กก. ชําระเพิ9ม 600  บาท /เพิ9ม10กก. ชําระเพิ9ม 1,000 บาท 
- เพิ9ม20กก. ชําระเพิ9ม 2,000 บาท  



                

 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื9อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัIงซืNอประกนัสุขภาพ
เพิIมไดจ้ากบรษิทั ประกนัท ัIวไป 
7. อตัราคา่บรกิารนีN⌧ไมร่วม 
1. ⌧คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. ⌧คา่ใชจ้า่ยอื9นๆที9นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื9องดื9มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. ⌧คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ⌧คา่ภาษีนํ'ามนัที9สายการบนิเรยีกเก็บเพิ9มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื9องบนิ 
5. ⌧คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที9จา่ย 3% 
6. ⌧คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. ⌧คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีIมหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
รายละเอยีดเกี9ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี9ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที9จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีIปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีIประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัNนในประเทศญีIปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืIอการทอ่งเทีIยว เยีIยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืIนเอกสารในข ัNนตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพืIอยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีIปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีN 
1.ตั�วเครื9องบนิขาออกจากประเทศญี9ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิ9งที9ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที9อาจเกดิขึ'นในระหว่างที9พํานักในประเทศญี9ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชื9อ ที9อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที9พํานักในประเทศญี9ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งที9พํานักในประเทศญี9ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีIปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีIปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่9ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ที9จะกระทําในประเทศญี9ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ9งที9ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั 'น 
 3.ในขั 'นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี9ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี9ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี9จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัNงหมดกอ่นทําการจอง เพืIอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมืIอทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัNงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงืIอนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัNงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิzท ีIจะเลืIอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึNนในกรณีทีIมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ9ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ'นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี9ยนเที9ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื9องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 'งสิ'น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ9งของผดิกฎหมาย ซึ9งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 'งสิ'น หากเกดิสิ9งของสญูหาย อนัเนื9องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที9ยวเอง  
6. เมื9อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ั 'งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื9อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั 'งหมด  
7. รายการนี'เป็นเพยีงขอ้เสนอที9ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั 'งหนึ9ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที9พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ9งอาจจะปรับเปลี9ยนตามที9ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื9องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที9เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี9 / ปลอดบหุรี9
ได ้โดยอาจจะขอเปลี9ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี9พัก 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 ไดเ้นื9องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที9ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที9ยว อนัเนื9องมาจากการกระทําที9สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื9น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี9ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ9ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี9ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การท่องเที9ยวและ ชอ้ปปิ'งแต่ละสถานที9นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ9งอาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั 'งที9ตอ้งเรง่รบี เพื9อใหไ้ดท้อ่งเที9ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ'าดื9มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริ9มในวันที92ของการเดนิทางถงึวันที94ของการเดนิทางรวมจํานวน 3 ขวด 



                

 

15. การบรกิารของรถบสันําเที9ยวญี9ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี9ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั9วโมง อาทเิชน่ เริ9มงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั'น มอิาจเพิ9มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั 'งนี'ข ึ'นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั'นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี9ยนเวลาท่องเที9ยวตามสถานที9ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที9บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที9ยว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเที9ยว เทา่นั'น  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื9อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื9อท่านชําระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื'อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั9วไป และควรศึกษาเงื9อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั 'งสิ'นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั'น  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื9องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที9ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที9ยว อนัเนื9องมาจากการกระทําที9สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื9น ๆ  

 
 


