
 

 

XJ111 Hokkaido Autumn ซปัโปโร โอตาร ุโนโบรเิบทส ึ5วนั 3คนื  

 

Hokkaido Autumn ซปัโปโร โอตาร ุโนโบ
รเิบทส ึ5วนั 3คนื 

ซปัโปโร ศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด ถกูสรา้งข ึน้บนพืน้ฐานแบบอเมรกิา
เหนอื มกีารสรา้งระบบถนนแบบสีเ่หลีย่มผนืผา้ ครบครนัท ัง้แหลง่ทอ่งเทีย่ว ชอ้ปป้ิง รา้นน ัง่
ด ืม่ โอตาร ุเมอืงทา่เรอืเล็กๆ สดุนา่รกั มเีสนห่ข์องความโรแมนตกิชวนใหห้ลงใหล โนโบ
รเิบทส ึเมอืงข ึน้ชือ่เร ือ่งน า้พรุอ้น ออนเซนธรรมชาตขิองญีปุ่่ น บอ่จโิกคดุาน ิบอ่ทีง่ดงามมี
ชือ่เสยีง ภเูขาไฟโชวะชนิซงั ภเูขาไฟทีเ่กดิข ึน้ใหมข่องฮอกไกโด มคีวามไมธ่รรมดาตรงที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัวา่มอีายนุอ้ยทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น 

พกัยบูาร/ิโทยะ ออนเซ็น 1 คนื ซปัโปโร 2 คนื อสิระ
ทอ่งเทีย่วฟรเีดย ์1 วนั 

พกัออนเซ็น ทานบฟุเฟ่ตข์าป ูชาบหูม ูไมอ่ ัน้!!! 

  



วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  สนามบนินวิชโิตเสะ – ซปัโปโร – ท าเนยีบรฐับาลเกา่ – ผา่นชมสวนโอโดร ิ- โอตาร ุ
– คลองโอตาร ุ– ชมเครือ่งแกว้โอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี

3  
โนโบรเิบทส ึ– จโิกคดุาน ิ– น ัง่กระเชา้ Usuzan Ropeway – ภเูขาไฟโชวะชนิซงั – 
จดุชมววิไซโล - โรงงานช็อกโกแลต – Joy One ดวิตีฟ้ร ี– ซปัโปโร - ชอ้ปป้ิงทานุกิ
โคจ ิ

4  ตลาดปลาโจไก (มรีถ ไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอือสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอื
ซือ้Option Tour 

5  ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

อตัราคา่บรกิาร 

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

22 - 26 Sep 2018  26,888  26,888 26,888 7,000 8,500 

27 Sep - 01 Oct 2018  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

06 - 10 Oct 2018  27,888  27,888 27,888 7,000 8,500 

11 - 15 Oct 2018  35,888  35,888 35,888 7,000 8,500 

13 - 17 Oct 2018  35,888  35,888 35,888 7,000 8,500 

20 - 24 Oct 2018  35,888  35,888 35,888 7,000 8,500 

24 - 28 Oct 2018  32,888  32,888 32,888 7,000 8,500 

26 - 30 Oct 2018  27,888  27,888 27,888 7,000 8,500 

30 Oct - 03 Nov 2018  27,888  27,888 27,888 7,000 8,500 

01 - 05 Nov 2018  27,888  27,888 27,888 7,000 8,500 

07 - 11 Nov 2018  27,888  27,888 27,888 7,000 8,500 

09 - 13 Nov 2018  27,888  27,888 27,888 7,000 8,500 

14 - 18 Nov 2018  27,888  27,888 27,888 7,000 8,500 



21 - 25 Nov 2018  27,888  27,888 27,888 7,000 8,500 

23 - 27 Nov 2018  27,888  27,888 27,888 7,000 8,500 

30 Nov - 04 Dec 2018  29,888  29,888 29,888 7,000 8,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

20.30  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัน้ 3 ประต ู3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 
THAI AIR ASIA X (XJ) เคานเ์ตอร ์4 มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความ
สะดวก 

23.55  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ THAI AIR 
ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ620 (มบีรกิารอาหารรอ้นและน า้ดืม่บนเครือ่ง) 

วนัที ่2 สนามบนินวิชโิตเสะ – ซปัโปโร – ท าเนยีบรฐับาลเกา่ – ผา่นชมสวนโอโดร ิ- โอ
ตาร ุ– คลองโอตาร ุ– ชมเครือ่งแกว้โอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี

08.40  เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา่
เมอืงไทย 2 ชัว่โมงกรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืค่วามสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า 
อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั
และปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตวั น าทา่นเดนิทางสูซ่ปัโปโร 
ศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด เดนิทางสูท่ าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด 
หรอื อะคะเร็งงะ(Akarenga) ในภาษาญีปุ่่ นแปลวา่ อฐิสแีดง กอ่สรา้งเมือ่ปีค.ศ. 
1888  เป็นอาคารในสไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิาโดยถอดแบบมาจากอาคารท าเนยีบ
รัฐบาลแหง่รัฐแมสซาซเูซตส ์ประเทศสหรัฐอเมรกิา สรา้งจากอฐิจ านวนกวา่ 2.5 ลา้น
กอ้น ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศยัและน าทา่นผา่นชมสวนโอโดร ิ
สวนสาธารณะขนาดใหญท่ีม่เีหลา่พนัธุไ์มแ้ละแปลงดอกไมแ้ตง่แตม้สสีนัตลอดทกุ 
ฤดกูาลเป็นทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจของชาวเมอืงซปัโปโร ในฤดใูบไมผ้ลมิเีทศกาลดอกไล
แล็ค ฤดรูอ้นมเีทศกาล YOSAKOI โซรันและเบยีรก์ารเ์ดน้ ฤดใูบไมร้ว่งมเีทศกาลออทั่ม
เฟสซึง่รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดหูนาวมเีทศกาลหมิะซึง่พัฒนา
มาเป็นเทศกาลระดบัโลก จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุเมอืงทา่เจรญิรุง่เรอืง
ในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20 เมอืงทา่เล็กๆทีม่ี
บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึง่มรีา้นขายของอยูต่ลอดสองขา้งทางดว้ยบรรยากาศ
โดยรอบ รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืนนัน้สว่นใหญไ่ดถ้กูออกแบบเป็นตะวันตก
เนื่องจากในอดตี เมอืงโอตารไุดร้ับอทิธพิลมาจากการท าการคา้ระหวา่งประเทศญีปุ่่ น
เองและประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)  

บา่ย  น าทา่นเทีย่วชม คลองสายวฒันธรรมโอตาร ุคลองสายวฒันธรรมอนัมเีสน่หช์วนให ้
คน้หา ดว้ยความเป็นเอกลกัษณ์แหง่วถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่ังคงความเป็นญีปุ่่ นแบบ
ดัง้เดมิ คลองโอตารสุรา้งเพือ่ใหเ้รอืเล็กล าเลยีงสนิคา้จากทา่เรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดงัที่
อยูต่ามรมิคลอง เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญจ่งึเปลีย่นไปเขา้ทา่ทีใ่หญแ่ละ



ขนสง่เขา้โกดงั ไดง้า่ยขึน้ ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลองเหลา่นี้ จงึถกูดดัแปลงเป็น
รา้นอาหารสไตลต์า่งๆ และพพิธิภัณฑ ์น าทา่นเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้โอตาร ุแหลง่ท า
เครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนัดงัอยูใ่นโลกของ
จนิตนาการ แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดงัของโอตาร ุและยงัมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้า่นชืน่
ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนี้มชีือ่เสยีงในดา้นการท าเครือ่งแกว้ตา่งๆ จากนัน้น าทา่นชม 
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้า่นไดท้อ่งไปในดนิแดน
แหง่เสยีงดนตรแีละบทกว ีทีแ่สนออ่นหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกลอ่งดนตร ี
(MUSIC BOX) อนัมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะท าใหท้า่นผอ่นคลายอยา่งดี
เยีย่ม ทา่นจะไดช้มกลอ่งดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 
3,000 แบบ รวมถงึทา่นยังสามารถเลอืกท ากลอ่  งดนตรแีบบทีท่า่นตอ้งการไดด้ว้ย 
ทา่นสามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุก๊ตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกนั มบีรกิารน าเพลง
กลอ่งดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอดัเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทาง
พพิธิภัณฑ ์ใหท้า่นไดส้มัผสัและชืน่ชมกลอ่งดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้า่นไดท้ ากลอ่ง
ดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่า่นชืน่ชอบดว้ยตวัทา่นเอง สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทพ่กั หลงั
อาหารน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัยบูาร/ิโทยะ ออนเซ็น 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที2่)  

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชอ่อนเซ็น เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้และ
จะท าให ้ผวิพรรณสวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

ทีพ่กั: Yubari Hotel Shuparo/Jozankei Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วนัที ่3 
โนโบรเิบทส ึ– จโิกคดุาน ิ– น ัง่กระเชา้ Usuzan Ropeway – ภเูขาไฟโชวะชนิ
ซงั – จดุชมววิไซโล - โรงงานช็อกโกแลต – Joy One ดวิตีฟ้ร ี– ซปัโปโร - ช้

อปป้ิงทานุกโิคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3) 

เดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบทส ึ(Noboribetsu) เมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่
ของเกาะฮอกไกโดอดุมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามไมว่า่จะเป็นตน้ไม,้ทะเลสาบ,
หนองบงึและแหลมรปูรา่งแปลกตามากมาย จากนัน้น าทา่นชมหบุเขานรกจโิกคดุาน ิ
(Jigokudani) เกดิจากภเูขาไฟซึง่ยังไมด่บัจงึกอ่ใหเ้กดิน ้าพรุอ้นและบอ่โคลนเดอืด
อนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่ังคงอยูช่ัว่กลัป์ น ้ารอ้นในล าธารของหบุเขาแหง่นี้มี
แรธ่าตกุ ามะถันซึง่เป็นแหลง่ตน้น ้าของยา่นบอ่น ้ารอ้นโนโบรเิบทส ึมองเห็นควันจากน ้าพุ
รอ้นพุง่ขึน้มาตลอดเวลา ใหท้า่นถา่ยภาพตามอธัยาศยั 



เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่)  

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่โชวะชนิซงั ปารค์ (Showa Shinzan Park) น าทา่นน ัง่กระเชา้
อุสุซงั (Usuzan Ropeway) (ขอสงวนไมข่ึน้ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวยโดยจะ
เปลีย่นเขา้ฟารม์หมแีทน) ชมภเูขาไฟอสุแึละใกลก้นั ภเูขาไฟโชวะชนิซนั เป็นภเูขาไฟที่
เกดิขึน้ใหมม่อีายนุอ้ยทีส่ดุใน ประเทศญีปุ่่ น เกดิขึน้จากการเกดิแผน่ดนิไหวและกอ่ตวั
ขึน้บนพืน้ทีร่าบทุง่ขา้วสาล ีสงู 290 เมตร ในระหวา่งปี 1943-1945 สมัยจักรรพรรดโิช
วะ ปัจจบุนัยังคงมคีวันก ามะถันลอยอยูเ่หนือปลอ่งภเูขาไฟ ตัง้อยูใ่กลก้บัภเูขาไฟอสุ ุ
ปัจจบุนัอยูใ่นความดแูลของรัฐบาลในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาตแิหง่พเิศษอสิระให ้
ทา่นชมและบนัทกึภาพเป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศยั หรอืทา่นสามารถชมแหลง่อนุรักษ์หมสีี

น ้าตาลหรอืเรยีกวา่ ฮกิมุะ (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่เขา้ชมฟารม์หมปีระมาณ 850 เยน) เป็น
พันธุห์มทีีห่าไดย้ากในปัจจบุนั ซึง่จะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคารนิ และหมู่
เกาะครูนิเทา่นัน้ใหท้า่นตืน่ตากบัความน่ารักของนอ้งหมตีวัเล็กทีม่อีายตุัง้แต ่2 ขวบ
จนถงึหมตีวัโตอาย ุ12 ขวบ เป็นหมแีสนรูท้ีท่ าทา่ทางตลกๆและอสิระใหท้า่นสามารถซือ้
ของทีร่ะลกึของฝากทีร่า้นคา่บรเิวณโวะซนิซงัปารค์ไดต้ามอธัยาศยั จากนัน้น าทา่น 
เดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ หรอืโทยะโกะ ทีอ่ยูใ่นอทุยานชโิกะทสโึทยะ เป็นทีน่ยิม
ของนักทอ่งเทีย่วมคีนมาเยีย่มชมปีละ 4 ลา้นคน น าทา่นเดนิทางไป จดุชมววิไซโล 
Sairo View Point เป็นจดุชมววิทะเลสาบโทยะจากมมุสงู สามารถมองเหน็
ทัศนียภาพของทะเลสาบโทยะ รวมถงึเกาะนาคาจมิะ เขาอสุ ุเขาโชวะชนิซงั ยา่นโท
ยะโกะออนเซน็และปากปลอ่งภเูขาไฟนชิยิามะ นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นเขาโยเทย์
ซึง่ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นภเูขาฟจูแิหง่เอโซะทางทศิตะวันตก น าทา่นเดนิทางสูซ่ปั
โปโร ระหวางทางน าทา่นไปชม โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (คา่ทวัรไ์มร่วมการเขา้ชม
การผลติดา้นใน) แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตวัอาคารของโรงงานถกู
สรา้งขึน้ในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากตาม
อธัยาศยั จากนัน้น าทา่นไป  Joy one ดวิตีฟ้ร ีใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากราคาถกู อาทิ
เชน่ เครือ่งส าอางค ์เครือ่งไฟฟ้า ผลติภัณฑจ์ากน ้าม ั นมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิ 
ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF 5GF และ6GF หรอืวติามนิบ ารงุรา่งกายอยา่ง Natto สารสกดั
จากถั่ว หรอืน ้ามันตบัปลาฉลาม ยาของดร.โนงจุ ิเป็นตน้ น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั
แรม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ที ่ภตัตาคาร (มือ้ที5่) เมนูบฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูม ู 

หลงัอาหารเย็นอสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิกจ ิเป็นยา่นทีค่กึคกัมชีวีติชวีติ
โดยเฉพาะในเวลาค า่คนืทีบ่รรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่งๆ เปิดไฟสลบัสแีขง่ขนั
ประชนัสนิคา้กนัรอบๆ บรเิวณนี้มรีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบนัเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทัง้
ไนทค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ รวมกนัมากกวา่ 4,000 รา้น ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอย บางรา้น
ก็ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แตก็่มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของ
รา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด บรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงยา่นซซูกูโินะ
ได ้จากนัน้เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ักแรม 

ทีพ่กั: APA HOTEL & Resort Sapporo/Quintessa Hotel Sapporo/Vessel 
Inn Sapporo Nakajima หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 



 

วนัที ่4 ตลาดปลาโจไก (มรีถ ไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอือสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 
หรอืซือ้Option Tour 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่6) 

อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืทา่นสามารถไปชมตลาดปลาโจ
ไกได ้

หมายเหต:ุ มบีรกิารรถและไกดไ์ปตลาดปลาโจไก กรณีทา่นประสงคไ์ปตลาด
ปลา กรณุาแจง้กบัไกดใ์นวนัแรกของการเดนิทาง เนือ่งจากรถมทีีน่ ัง่กดัไมม่ ี
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 

ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุในซปัโปโร เป็นตลาดทีค่กึคกั
และมากมายไปดว้ยของฝากของดขีองซปั  โปโรและผลติภัณฑจ์ากทัว่ฮอกไกโด ทา่น
สามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น ราคาไมแ่พง ทีส่ัง่ตรงมาจากทีต่า่งๆ
ของออกไกโดและทา่นสามารถซือ้อาหารทะเลและของฝากตา่งๆไดท้ีน่ี ่(อสิระอาหาร
เทีย่งตามอธัยาศยั ใหท้า่นเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ) จนไดเ้วลาน าทา่นมาสง่ที่
โรงแรมและหรอื JR ทาวนเ์วอร ์อสิระใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานที่
ทอ่งเทีย่วอืน่ ๆ ตามอธัยาศยัอาทเิชน่ 

อาคารเจอารท์าวเวอร(์JR TOWER) เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซปัโปโร ตัง้อยูต่ดิกบัสถานี
เจอารซ์ปัโปโร เป็นทัง้หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศนูยอ์าหาร มรีา้น 
BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน
,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วยัรุน่,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เครือ่งส าอาง อาคาร JR TOWER มจีดุชมววิตัง้อยูท่ีช่ัน้ 38 เรยีกวา่ T38 (Tower Three 
Eight) ทีร่ะดบั ความสงู 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศนเ์หนือเมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกล
สวยงามทัง้กลางวัน กลางคนื โดยเฉพาะยามค า่คนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยูก่ลาง
สวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จากกลุม่ตกึ ยา่นซซูกูโินะ สอ่งสวา่งทีจ่ดุกลางเมอืงตดิ ๆ กนั
มตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็ น ศนูยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียูป่ระมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิ
อรอ่ยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่น ซซูกูโิน่ (ไมร่วมตัว๋ขึน้จดุชมววิราคาประมาณ 700-1000 
เยน)  

ยา่นซูซูกโินะ ตัง้อยูใ่นบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ เมอืงซปัโปโร โดยอยู่
ถัดลง มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็ นยา่นทีค่กึคกั
และม ีชวีติชวีาทีส่ดุของซปัโปโร โดยเฉพาะในยามค า่คนืทีม่กีารเปิ ดไฟตามป้ายไฟ
โฆษณาสสีนั ตา่งๆ บนตกึทีต่ัง้อยูใ่นยา่นแหง่นี้ นอกจากนัน้ยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง 
รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบนัเทงิเรงิรมยย์ามราตรตีา่งๆ ทัง้ไนทค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ 
สถานอาบอบนวด มากกวา่ 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไมแ่ปลกทีนั่กทอ่งเทีย่ว
จะนยิมมา ณ สถานทีแ่หง่นี - ทานุกโิคจเิป็นแหลง่ชอ้ปป้ิ งอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่ี



หลงัคามงุบงัแดดบงัฝนและหมิะ ม ีความยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้เรยีงรายอยูก่วา่ 
200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยูร่ะหวา่งสถานี Subway Odori และ 
Susukin เพือ่ไมเ่ป็ นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตาม
อธัยาศยั  

มติซุยเอาทเ์ล็ท Mitsui Outlet เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายแบรนดด์งั
ระดบัโลก และแบรนดญ์ีปุ่่ น อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 
ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, 
GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดบั และนาฬกิาหรู
อยา่ง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้
แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้
สนิคา้ส าหรับคณุหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสนิคา้อืน่ๆอกี
มากมายในราคาลด 30-80% ซึง่ภายในยังมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ ส าหรับใหท้า่นไดน่ั้ง
ผอ่นคลายอกีดว้ย วธิไีป 

• 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” 

• (เสารอ์าทติยแ์ละวนัหยดุ) จากบรเิวณ Tokyu-Ura Boarding Area หนา้สถาน ี
Sapporo Station ประมาณ 40 โดยรถประจ าทางโดยตรง ลงทีป้่าย “Mitsui Outlet 
Park Entrance” 

เลอืกซือ้Option Tour  (มบีสัและไกด)์ หมายเหต:ุ รายการทัวรเ์สรมินี้เป็นการเสนอ
ขายทัวรเ์สรมิวันฟรเีดยเ์บือ้งตน้ ทางบรษัิทและไกดไ์มส่ามารถบงัคบัซือ้ใดๆทัง้ส ิน้ 
ขึน้อยูก่บัความสมัครใจและความตอ้งการเดนิทางของลกูคา้แตล่ะทา่นเทา่นัน้ 

อตัราคา่บรกิาร /ทา่น 

เดนิทาง 15-20 ทา่น ราคา 3,000 บาท/ทา่น 

เดนิทาง 21-25 ทา่น ราคา 2,500 บาท/ทา่น 

เดนิทาง 26-30 ทา่น  ราคา 2,000 บาท/ทา่น 

เดนิทาง 31 ทา่นขึน้ไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น 

Option Tour 

ฟูราโน ่- โทมติะฟารม์ - ฟารม์ชกิไิซโนะโอกะ - เมอืงบเิอะ - Patchwork road 
– บอ่น า้สฟ้ีา Blue Pond - ชอ้ปป้ิง Mitsui Outlet Park – ซปัโปโร  

(อาหารเทีย่งและเย็นอสิระตามอธัยาศยั) 



ทีพ่กั: APA HOTEL & Resort Sapporo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวัน
เดนิทาง)   

 

วนัที ่5 ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่7) 

หมายเหต:ุ กรณีหอ้งอาหารเชา้ทีโ่รงแรมไมส่ามารถเปิดบรกิารชว่ง 06.00น.ได ้เพือ่
ระยะเวลาการเดนิทางมาสนามบนิทางบรษัิทขอปรับเป็น Set Box แทน) 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพือ่เช็คอนิเตรยีม
เดนิทางกลบั 

09.55  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการAIR ASIA X 
เทีย่วบนิที ่XJ621 (มบีรกิารอาหารรอ้นและน ้าดืม่บนเครือ่ง) 

16.30  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ:  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่ว
ไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถ
ใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัรา
คา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรับ
สงูขึน้ บรัษัทฯขอสงวสทิธใินการปรับอตัราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็น
การช าระแบบจา่ยช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระ
ขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  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 าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่น
การเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การช าระคา่บรกิาร  ช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการ
เดนิทาง 20วัน 

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจาก
วนัเดนิทางไป-กลบั*) 

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่น
ตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่
พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวร์
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื 
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้การอพัเกรดทีน่ั่ง สามารถ
อพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat ส าหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตัว๋กรุ๊ปทัวรไ์มส่ามารถอพัทีน่ั่งได ้

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

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 



4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

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

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้
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. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนั
สุขภาพทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพเพิม่ได ้

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจ
จากทา่น 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ 
จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศ
ญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ 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.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทาง
บรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

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

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 



9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง
นอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ
ตดิ อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวนัทีท่ าทัวรเ์ตม็วัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมจ านวน
2ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12
ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
บรษัิทประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผู ้
จัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

 


