
 

XJ91 Hokkaido กนิป ูดหูม ีซปัโปโร โอตาร ุโทยะ โนโบรเิบทส ึ5วนั 3คนื  

 

Hokkaido กนิป ูดหูม ี>> ซปัโปโร โอตาร ุโทยะ โน
โบรเิบทส ึ5วนั 3คนื เทีย่วฮอกไกโดท ัง้ท ีจดัใหค้รบ!!! 

กนิป ู3 ชนดิ ดหูมสีนี า้ตาล แชอ่อนเซ็น 

โปรโมช ัน่สดุคุม้!!  โนโบรเิบทส ึหุบเขานรกจโิกคดุาน ิภเูขาไฟโชวะชนิซงั น ัง่กระเชา้อสุุ
ซงั (Usuzan Ropeway) ชมฟารม์หมสีนี า้ตาล จดุชมววิโซโล  ทะเลสาบโทยะ โอตาร ุ

คลองโอตาร ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีโรงงานเครือ่งแกว้โอตาร ุซบัโปโร โรงงาน
ช็อกโกแลต ท าเนยีบรฐับาลเกา่ หอนาฬกิาซปัโปโร  ชอ้ปป้ิงซูซูกโินะและทานกุโิคจ ิเทีย่ว

ตลาดปลาโจไกลิม้ลองอาหารทะเลสดใหม ่อสิระฟรเีดย1์วนั 

พกัออนเซ็นทะเลสาบโทยะ 1คนื ซปัโปโร 2คนื 

++ ฟร ีWifi on bus ++ แชอ่อนเซ็น ++ บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์3 

ชนดิ และ BBQ Yakiniku 

บนิตรงสูซ่โิตเสะสายการบนิ AIR ASIA X เครือ่งล าใหญ ่A330-300 น า้หนกั
กระเป๋า 20 KG บรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์พรอ้มน า้ดืม่บนเครือ่ง 



 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  สนามบนินวิชโิตเสะ - โนโบรเิบทส ึ– จโิกคดุาน ิ– กระเชา้อุสุซงั – ภเูขาไฟโชวะชนิ
ซงั – ฟารม์หมสีนี า้ตาล – จดุชมววิโซโล – ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น 

3  
โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- โรงงานเครือ่งแกว้โอตาร ุ– 
โรงงานช็อกโกแลต –รา้นJoy One ดวิตรีฟ้ร ี- ท าเนยีบรฐับาลเกา่ – หอนาฬกิา – ช้

อปป้ิงซูซูกโินะ 

4  ตลาดปลาโจไก (มรีถไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอืทา่นสามารถอสิระทอ่งเทีย่วตาม
อธัยาศยั 

5  ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

14 - 18 Apr 2018  45,900  45,900 45,900 7,000 8,500 

21 - 25 Apr 2018  34,900  34,900 34,900 7,000 8,500 

28 Apr - 02 May 2018  35,900  35,900 35,900 7,000 8,500 

10 - 14 May 2018  32,900  32,900 32,900 7,000 8,500 

12 - 16 May 2018  29,900  29,900 29,900 7,000 8,500 

17 - 21 May 2018  31,900  31,900 31,900 7,000 8,500 

19 - 23 May 2018  29,900  29,900 29,900 7,000 8,500 

24 - 28 May 2018  32,900  32,900 32,900 7,000 8,500 

26 - 30 May 2018  32,900  32,900 32,900 7,000 8,500 

31 May - 04 Jun 2018  31,900  31,900 31,900 7,000 8,500 

02 - 06 Jun 2018  29,900  29,900 29,900 7,000 8,500 

07 - 11 Jun 2018  31,900  31,900 31,900 7,000 8,500 



 

09 - 13 Jun 2018  29,900  29,900 29,900 7,000 8,500 

14 - 18 Jun 2018  31,900  31,900 31,900 7,000 8,500 

16 - 20 Jun 2018  28,900  28,900 28,900 7,000 8,500 

21 - 25 Jun 2018  31,900  31,900 31,900 7,000 8,500 

23 - 27 Jun 2018  29,900  29,900 29,900 7,000 8,500 

28 Jun - 02 Jul 2018  31,900  31,900 31,900 7,000 8,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

20.30  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัน้ 3 ประตู 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 
THAI AIR ASIA X (XJ) เคานเ์ตอร ์4 มีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯคอยอ านวยความ
สะดวก 

23.55  น าท่านเดินทางสู่สนามบนินวิชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่ นโดยสายการบิน THAI AIR 
ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ620 (มบีรกิารอาหารรอ้นและน า้ดืม่บนเครือ่ง) 

วนัที ่2 สนามบนินวิชโิตเสะ - โนโบรเิบทส ึ– จโิกคดุาน ิ– กระเชา้อุสุซงั – ภเูขาไฟโชวะ
ชนิซงั – ฟารม์หมสีนี า้ตาล – จดุชมววิโซโล – ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น 

08.40  เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ท่าอากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่า
เมอืงไทย 2 ชัว่โมงกรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพอื่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า 
อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั
และปรบั รับกระเป๋าเรียบรอ้ยและท าภารกจิส่วนตัว น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโนโบ
รเิบทส ึเมืองตากอากาศที่มีชือ่เสยีงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไปดว้ย
ธรรมชาตทิี่งดงามไม่ว่าจะเป็นตน้ไม ,้ ทะเลสาบ, หนองบงึและแหลมรูปร่างแปลกตา
มากมาย จากนัน้น าท่านชม หุบเขานรกจโิกคุดาน ิ(Jigokudani) เกดิจากภูเขาไฟ
ซึง่ยังไม่ดับจงึกอ่ใหเ้กดิน ้าพุรอ้นและบอ่โคลนเดอืด อันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ทีย่ังคงอยูช่ัว่กลัป์ น ้ารอ้นในล าธารของหบุเขาแหง่นี้มแีรธ่าตกุ ามะถันซึง่เป็นแหลง่ตน้น ้า
ของย่านบอ่น ้ารอ้นโนโบรเิบทส ึมองเห็นควันจากน ้าพุรอ้นพุ่งขึน้มาตลอดเวลา ใหท้่าน
ถา่ยภาพตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)  

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู ่โชวะชนิซงั ปารค์ (Showa Shinzan Park) น าท่านน่ังกระเชา้
อุสุซงั (Usuzan Ropeway) สูภู่เขาไฟอุส ึ(Mt. Usuzan)(ขอสงวนไม่ขึน้ในกรณี
ทีอ่ากาศไม่เอือ้อ านวย) ชมภูเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa Shinzan) เป็นภูเขาไฟที่
เกดิขึน้ใหมม่อีายนุอ้ยทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น เกดิขึน้จากการเกดิแผน่ดนิไหวและกอ่ตวัขึน้



 

บนพื้นที่ราบทุ่งขา้วสาล ีสงู 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 สมัยจักรรพรรดโิชวะ 
ปัจจุบันยังคงมีควันก ามะถันลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟ ตัง้อยู่ใกลก้ับภูเขาไฟอุส ุ
ปัจจุบนัอยูใ่นความดแูลของรัฐบาลในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาตแิหง่พเิศษ ใหท้า่น
ชมและบันทกึภาพเป็นที่ระลกึ จากนั้นอสิระน าท่านชมแหล่งอนุรกัษ ์หมสีนี า้ตาล
หรอืเรยีกวา่ ฮกิุมะ (รวมคา่เขา้ชมแลว้) เป็นพันธุห์มทีีห่าไดย้ากในปัจจบุนั ซึง่จะพบ
เฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคารนิ และหมู่เกาะครูนิเท่านัน้ ใหท้่านตืน่ตา กบัความ
น่ารักของนอ้งหมี  ตัวเล็กที่มีอายุ ตัง้แต่ 2 ขวบ จนถึงหมีตัวโตอายุ 12 ขวบ และ
ประหลาดใจกบัหมแีสนรูท้ีท่ าท่าทางตลกๆ ใหท้่านชม เชน่ ยกมอืไหวข้อ หรอื นอนยก
ขารอขอแอป๊เป้ิล หรอืกวักมอืเรยีกขอเพือ่แลกกบัการไดก้นิแอปเป้ิลหรอืคกุกี ้ใหท้า่นได ้
เพลดิเพลนิกับความน่ารักของเหล่าหมีสนี ้าตาล พรอ้  มบันทึกภาพความน่ารักตาม
อัธยาศัย หรอืท่านสามารถซือ้ของที่ระลกึของฝากที่รา้นค่าบรเิวณโวะซนิซังปารค์ได ้
ตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ หรอืโทยะโกะ ทีอ่ยู่ในอทุยาน
ชโิกะทสโึทยะ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมีคนมาเยี่ยมชมปีละ 4 ลา้นคน น าท่าน
เดนิทางไป จุดชมววิโซโล Sairo View Point เป็นจุดชมววิทะเลสาบโทยะจากมุม
สงู สามารถมองเห็นทัศนียภาพของทะเลสาบโทยะ รวมถงึเกาะนาคาจมิะ เขาอสุ ุเขาโช
วะชนิซัง ย่านโทยะโกะออนเซ็นและปากปล่องภูเขาไฟนิชยิามะ นอกจากนี้ยังสามารถ
มองเห็นเขาโยเทยซ์ ึง่ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นภเูขาฟจูแิหง่เอโซะทางทศิตะวันตก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที2่) 

หลังอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการแชน่ ้าแร่ธรรมชาตแิช่ออนเซ็น เพือ่ผ่อนคลาย
ความเมือ่ยลา้และจะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกี
ดว้ย 

ทีพ่กั: Yutoriro Toyako Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวัน
เดนิทาง) 

 

วนัที ่3 
โอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี- โรงงานเครือ่งแกว้โอตารุ – 
โรงงานช็อกโกแลต –รา้นJoy One ดวิตรีฟ้ร ี- ท าเนยีบรฐับาลเกา่ – หอนาฬกิา 
– ชอ้ปป้ิงซูซูกโินะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3) 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ เมอืงท่าเจรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่ง
ปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20 เมอืงท่าเล็กๆทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึง่มรีา้นขาย
ของอยู่ตลอดสองขา้งทางดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแต่งของบา้นเรอืนนัน้



 

สว่นใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดตี เมอืงโอตารไุดร้ับอทิธพิลมาจาก
การท าการคา้ระหว่างประเทศญีปุ่่ นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ น าท่าน
เที่ยวชม คลองสายวฒันธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมเีสน่หช์วนใหค้น้หา 
ดว้ยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชวีติ 2 ฝ่ังคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่ นแบบดัง้เดมิ 
คลองโอตารุสรา้งเพือ่ใหเ้รอืเล็กล าเลยีงสนิคา้จากท่าเรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดังทีอ่ยูต่าม
รมิคลอง เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่จงึเปลีย่นไปเขา้ท่าทีใ่หญ่และขนสง่เขา้
โกดัง ไดง้่ายขึน้ ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลองเหล่านี้ จงึถูกดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตล์
ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ น าท่านเที่ยวชมเครือ่งแกว้โอตารุ แหล่งท าเครื่องแกว้ที่มี
ชือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีันดังอยู่ในโลกของจนิตนาการ แหล่ง
เครือ่งแกว้ชือ่ดังของโอตารุ และยังมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้่านชืน่ชม และเลอืกซือ้
ได ้เมืองนี้มีชือ่เสยีงในดา้น การท าเครื่องแกว้ต่างๆ จากนั้นน าท่านชม พพิธิภณัฑ์
กล่องดนตรี Otaru Music Box Museum ใหท้่ านไดท้่องไปในดินแดนแห่ง
เสยีงดนตรแีละบทกว ีที่แสนอ่อนหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตร ี(MUSIC 
BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะท าใหท้า่นผ่อนคลายอยา่งดเียีย่ม ทา่นจะ
ไดช้มกล่องดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ 
รวมถงึทา่นยังสามารถเลอืกท ากลอ่งดนตรแีบบทีท่า่นตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเ  ลอื
กกลอ่งใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มบีรกิารน าเพลงกลอ่งดนตรทีัง้เพลง
ญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้่าน
ไดส้มัผัสและชืน่ชมกลอ่งดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้า่นไดท้ ากลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบที่
ทา่นชืน่ชอบดว้ยตวัทา่นเอง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่)  

บา่ย  น าท่านเดนิทางสูซ่ปัโปโร ระหวางทางน าท่านไปชม โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (ไม่
รวมการเขา้ชมการผลติดา้นใน) แหลง่ผลติช็อคโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตัวอาคาร
ของโรงงานถูกสรา้งขึน้ในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้
เป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านไป รา้นJoy One ดวิตรีฟ้ร ีใหท้่านเลอืกซือ้
ของฝากราคาถูก อาทเิช่น ขนม เครือ่ง  ส าอาง เครือ่งไฟฟ้า ผลติภัณฑจ์ากน ้ามันมา้ 
โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภูเขาไฟ ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF หรอืวติามนิบ ารุงร่างกาย และยา
ของดร.โนงูจ ิซึง่เป็นนักวจัิยชือ่ดังของชาวญี่ปุ่ น จากนั้นน าท่านไปชม ตกึท าเนยีบ
รฐับาลเก่า หรอื อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่ นแปลว่า อิฐสีแดง เริ่ม
กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิา โดยลอกแบบมาจาก
อาคารท าเนียบรัฐบาลแหง่รัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจ านวนมากกว่า 
2.5 ลา้นกอ้น ตกึ แดงหลงันี้ใชเ้ป็นทีท่ าการรัฐบาลฮอกไกโดตัง้แตปี่ พ.ศ.2429 ซึง่ผูว้่า
ราชการคนแรกทีไ่ดท้ างานในตกึนี้คอื มจิโิตช ิอวิามูระ (Michitoshi Iwamura) แลว้ใช ้

งานต่อเนื่องยาวนานถงึ 80 ปี กอ่นทีจ่ะยา้ยไปทีท่ าการหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสงู 
10 ชัน้ซึง่ตัง้อยูด่า้นหลงัตกึ ผา่นชมสวนโอโดร ิเป็นสวนทีไ่ดถู้กปรับปรุงเปลีย่นแปลง
กลายเป็นเทศกาลทีย่ ิง่ใหญ ่สามารถดดูนักทอ่งเทีย่วท ารายไดใ้หแ้กฮ่อกไกโดมากมาย 
มหีมิะที่งดงามและการแกะสลักน ้าแข็งที่สามารถดงึดูดนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่ นและทั่ว
โลกไดม้ากกว่า 2 ลา้นคน และหอนาฬิกาซปัโปโระ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึง่เป็น
อาคารทีส่รา้งขึน้จากไมต้ัง้อยู่ในเขตจโูอ เมอืงซปัโปะโระ เมอืงใหญท่ีส่ดุของจังหวัดฮก
ไกโด ทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่ น ออกแบบดว้ยศลิปะแบบอเมรกิันเป็นที่รูจั้กใน
ฐานะสญัลักษณ์ของเมอืง และเป็นทีส่นใจของนักท่องเทีย่วทัง้ในและตา่งประเทศแทบ
ทกุคนซึง่นาฬกิาบนหอยังคงเดนิอยา่งเทีย่งตรงและมเีสยีงระฆังในทกุชัว่โมง 



 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที5่) พเิศษ บฟุเฟ่ตข์าป ู3 ชนดิ พรอ้ม 
BBQ เครือ่มดืม่ เบยีร ์ไวนแ์บบไมอ่ ัน้ 

หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กัแรมพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรอืทา่นสามารถ
เดนิไปชอ้ปป้ิง ยา่นซูซูกโินะ จากบรเิวณรอบ ๆ สถานีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ อยู่ถัดลง
มาทางใตจ้ากสวนโอโดร ิถอืเป็นยา่นทีค่กึคักมชีวีติชวีาทีส่ดุของซปัโปโร โดยเฉพาะใน
เวลาค ่าคนืที่บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึต่าง ๆ เปิดไฟสลับสแีข่งขันประชันสนิคา้กัน 
รอบ ๆ บรเิวณนี้มรีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทัง้ไนตค์ลับ บาร ์
คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกันมากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย บาง
รา้นก็ซอ่นอยู่ในตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แตก็่มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิาร
ของรา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด 

 ทีพ่กั: karaksa hotel Sapporo / Premia Cabin Sapporo Hotel  หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวัน
เดนิทาง)   

 

วนัที ่4 ตลาดปลาโจไก (มรีถไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอืทา่นสามารถอสิระทอ่งเทีย่ว
ตามอธัยาศยั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่6) 

อสิระฟรเีดยท์่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันหรอืท่านสามารถไปชมและชมิอาหารทะเล
สดๆทีต่ลาดปลาโจไกได ้

หมายเหตุ: มีบรกิารรถและไกดไ์ปตลาดปลาโจไก กรณีท่านประสงค์ไปตลาดปลา 
กรณุาแจง้กับไกดใ์นวันแรกของการเดนิทาง เนื่องจากรถมทีีน่ั่งกัดไม่มคีา่ใชจ้่ายในการ
เดนิทาง 

ตลาดปลาโจไก อจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในซัปโปโร เป็นตลาดที่
คกึคกัและมากมายไปดว้ยของฝากของดขีองซปั  โปโรและผลติภัณฑจ์ากทั่วฮอกไกโด 
ท่านสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ที่รา้น ราคาไม่แพง ที่สั่งตรงมาจากที่
ตา่งๆของออกไกโด และทา่นสามารถซือ้อาหารทะเลและของฝากตา่งๆไดท้ีน่ี่ โดยทาง
รา้นจะท าแพ็คเก็จอยา่งดไีปสง่ทีโ่รงแรมของเชา้วนัเดนิทางกลบั (อสิระอาหารเทีย่งตาม
อธัยาศัย ใหท้่านเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ)  จนไดเ้วลาน าท่านมาสง่ทีโ่รงแรมและหรอื 
JR ทาวน์เวอร ์อสิระใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ตาม



 

อธัยาศยัอาทเิชน่ 

- สวนโอโดร  ิเป็นสวนที่ไดถู้กปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ ่
สามารถดูดนักท่องเที่ยวท ารายไดใ้หแ้ก่ฮอกไกโดมากมาย มีหมิะที่งดงามและการ
แกะสลกัน ้าแข็งทีส่ามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากญีปุ่่ นและทั่วโลกไดม้ากกวา่ 2 ลา้นคน 

 - อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตัง้อยู่ตดิกับ
สถานีเจอารซ์ปัโปโร เป็นทัง้หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศูนยอ์าหาร มี
รา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100
เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชั่นวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เครือ่งส าอาง อาคาร JR TOWER มจีดุชมววิตัง้อยูท่ีช่ัน้ 38 เรยีกวา่ T38 (Tower Three 
Eight) ทีร่ะดับ ความสงู 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศน์เหนือเมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกล
สวยงามทัง้กลางวัน กลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยู่กลาง
สวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จากกลุม่ตกึ ย่านซซูกูโินะ สอ่งสว่างทีจุ่ดกลางเมอืงตดิ ๆ กัน
มตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็ น ศูนยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียู่ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิ
อร่อยไม่แพต้รอกราเมนในย่าน ซูซูกโิน่ (ไม่รวมตั๋วขึ ้น จุดชมววิราคาประมาณ 700-
1000 เยน) 

- ยา่นทานุกโิคจ ิ(Tanuki Koji) เป็นย่านชอ้ปป้ิง โดยสรา้งหลังคาคลมุยาวตามแนว
ถนน ยาว 1 กโิลเมตร(ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถงึแมน่ ้า Sosei สองขา้งทางเต็มไปดว้ย
รา้นคา้กว่า 200 รา้น ขายของทีร่ะลกึ ขนม ของเลน่ เครือ่งส าอาง ช็อคโกแลต เสือ้ผา้ 
ขา้วของเครือ่งใชต้า่งๆ และรา้นอาหารใหเ้ลอืกรับประทานมากมาย 

- มติซุยเอาทเ์ล็ท (Mitsui Outlet) เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายแบรนด์
ดงัระดบัโลก และแบรนดญ์ีปุ่่ น อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 
ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, 
GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรู
อย่ า ง  TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ  รองเท ้า
แฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซื้อ
สินคา้ส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสินคา้อื่นๆอีก
มากมายในราคาลด 30-80% ซึง่ภายในยังมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ ส าหรับใหท้่านไดน่ั้ง
ผอ่นคลายอกีดว้ย 

วธิเีดนิทาง 

• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi Station ประมาณ 19 
นาทโีดยรถประจ าทาง ลงทีป้่าย “Inter-Village Omagari”.  

• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Tozai Line Oyachi Station ประมาณ 25 
นาทโีดยรถประจ าทาง ลงทีป้่าย “Mitsui Outlet Park Entrance”  

• (เสาร์อาทิตย์และวันหยุด) จากบริเวณ Tokyu-Ura Boarding Area หนา้สถานี 
Sapporo Station ประมาณ 40 โดยรถประจ าทางโดยตรง ลงที่ป้าย “Mitsui Outlet 



 

Park Entrance”    

(อาหารเทีย่งและเย็นอสิระตามอธัยาศยั) 

ทีพ่กั: karaksa hotel Sapporo / Premia Cabin Sapporo Hotel  หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วนัที ่5 ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที7่) 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพือ่เชค็อนิเตรยีมเดนิทาง
กลบั 

09.55  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ621 
(มบีรกิารอาหารรอ้นและน า้ดืม่บนเครือ่ง ) 

16.30  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , 
การเมือง, สายการบนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวันหยุดของญี่ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชน์ของท่านเป็นหลกั เพือ่ใหท้่านท่องเทีย่ว
ไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถ
ใหบ้รกิารวันละ10 ชั่วโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อัตรา
ค่าบรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอัตราแลกเปลีย่น 100 เยน เท่ากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลีย่นปรับ
สงูขึน้ บรัษัทฯขอสงวสทิธใินการปรับอตัราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็น
การช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระ
ขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศ



 

ไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ
ใหแ้กท่า่น 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้กอ่น
การเดนิทาง 10 วนั 
 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น

ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การช าระค่าบรกิาร  ช าระเงนิค่าจองทวัรท์่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระก่อนการ
เดนิทาง 35 วัน 

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนบัจาก
วนัเดนิทางไป-กลบั*) 

กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั้นทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่าน
ตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมืองท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรือส่ง
พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวร์
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื 
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ที่น่ังเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไม่สามารถเลือกระบุที่น่ังได ้การอัพเกรดที่น่ัง สามารถ
อพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat ส าหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตัว๋กรุ๊ปทัวรไ์มส่ามารถอพัทีน่ั่งได ้

ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีย่ว เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่าง
ขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่



 

 

 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดทา่นละไม่
เกนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไข
ของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

**กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืก่อนเดนิทาง10วันเท่านั้น
พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท / เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท / เพิม่20กก. ช าระ
เพิม่ 2,000 บาท 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนั
สุขภาพทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพเพิม่ได ้

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจ
จากทา่น 
 
 
 



 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ 
จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศ
ญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.ส ิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ า่กวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิาร
พ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

7.หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกันระหว่างท่านลูกคา้และบรษัิท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทาง
บรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วม
คณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 



 

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่ักในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง
นอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั ้งสิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสิทธิในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คือ 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดี่ยว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ
ตดิ อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์
และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันทีท่ าทวัรเ์ต็มวัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมจ านวน
2ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12
ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ



 

ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จาก
บรษัิทประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู จั้ด ไม่มีส ิทธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั ้งสิ้นแทนผู ้
จัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

 


