
 

 

 

 

 

CODE: TG-JH90 Hokkaido Beyond ซปัโปโร โอตาร ุฮาโกดาเตะ โนโบรเิบทส ึ6วนั4คนื 

  

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

H o k k a i d o  B e y o n d 6 วนั 4 คนื 

ซปัโปโร  โอตาร ุ ฮาโกดาเตะ โนโบรเิบทส ึโทยะ น ัง่กระเชา้ Mt.Hakoda 

 ٭٭ % บนิหร ูบนิตรงสูช่โิตเสะโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) สะสมไมลไ์ด ้50٭٭

● โนโบรเิบทส ึจโิกคดุาน ิฮาโกดาเตะ ยา่นโมโตมาจ ิโกดงัอฐิแดง น ัง่กระเชา้สูจ่ดุชมววิภเูขาฮาโกดาเตะ 

● เนนิเขาฮาจมินัซากะ ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ ทะเลสาบโทยะ Sairo View Point 

● โอตาร ุคลองโอตาร ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีเครือ่งแกว้โอตาร ุโรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ 

● ตกึท าเนยีบรฐับาลเกา่ สวนโอโดร ิหอนากาซปัโปโร 

● ตลาดปลาโจไก หรอืเลอืกอสิระทอ่งเทีย่วฟรเีดย1์วนัชอ้ปป้ิงถา่ยรปูตามอธัยาศยั 

◊พกัออนเซ็น 2คนื◊Wifi on bus◊แชอ่อนเซ็น◊บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ3์ชนดิ+BBQ พรอ้มซอฟดริง้ เบยีร ์ไวนไ์มอ่ ัน้   

พกัฮาโกดาเตะ 1คนื (ออนเซ็น) ทะเลสาบโทยะ 1คนื(ออนเซ็น) ซปัโปโร 2คนื 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

(หอ้ง SGL) 

ทีน่ ัง่ จอง 

3-8 ต.ค. 45,900  

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant ไมเ่กนิ 2 ขวบ 9,000 บาท 

10,900 30  

4 -9  ต.ค. 46,900 10,900 30  

11-16 ต.ค. 48,900 10,900 30  

12-17 ต.ค. 48,900 10,900 30  

22-27 ต.ค. 47,900 10,900 30  

23-28 ต.ค. 46,900 10,900 30  

24-29 ต.ค. 47,900 10,900 30  

27ต.ค. – 1 พ.ย. 46,900  10,900 30  

30ต.ค. – 4 พ.ย.  46,900  10,500 30  

3-8 พ.ย. 42,900  10,900 30  

9-14 พ.ย.  42,900  10,900 30  

14-19 พ.ย.  42,900  10,900 30  

24-29 พ.ย.  43,900  10,500 30  

 

วนัทีห่นึง่   สนามบนิสวุรรณภมู ิ    

 
20.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ขาออกช ัน้ 4 โซน D  เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย (TG) 

       มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสานรและตดิแท็คกระเป๋า 
23.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตะเสะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG670 
 
วนัทีส่อง   สนามบนิชโิตะเสะ – โนโบรเิบทส ึ– จโิกคดุาน ิ- เมอืงฮาโกดาเตะ - ยา่นโมโตมาจ ิโกดงัอฐิแดง -  
                น ัง่กระเชา้สูจ่ดุชมววิภเูขาฮาโกดาเตะ     กลางวนั, เย็น 
 
08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด 

(เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมงกรณุาปรับนาฬกิาเพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไม่
อนุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หาก
ฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตัว  จากนัน้น า
ทา่นขึน้รถโ  คช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่จโิกคดุาน ิหรอื หุบเขานรก เกดิจากภเูขา
ไฟซึง่ยังไม่ดับจงึก่อใหเ้กดิน ้าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืด อันเป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาตทิีย่งัคงอยูช่ัว่กลัป์ อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บบนัทกึภาพทีส่วยงาม 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่1) 
บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงฮาโกดาเตะ ซึง่อยู่ทางดา้นทศิใตข้องเกาะฮอกไกโดยที่

เจรญิรุ่งเรืองที่สุดจนไดช้ือ่ว่าเป็นประตูสู่ฮอกไกโด นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่
ผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมญีปุ่่ นและตะวันตกอกีดว้ย น าท่านเดนิทางสู ่ยา่น
โมโตมาจ ิ(Motomachi) ใหท้่านไดเ้ดนิเลือกซือ้สนิคา้ที่ Red Brick 
Warehouse หรอื โกดงัคาเนโมร ิแมอ้าคารทีเ่ห็นจะเป็นอาคารใหม่ทีถู่กสรา้ง
ขึน้มาทดแทนอาคารหลังเกา่ทีถ่กูไฟไห  มค้รัง้ใหญเ่ผา  ท าลายไปเมือ่ปี 1907 แต่
ยงัคงเอกลักษณ์และความโดดเดน่ของสถาปัตยกรรมแบบดั่งเดมิทีท่ าใหค้วามรูส้กึ 

ยังคลา้ยสิ่งปลูกสรา้งของยุโรป
ตัง้อยู่เรยีงรายอยูร่มิอ่าว ปัจจุบันได ้
ดัดแปลงเป็นรา้นคา้ ร า้นเสื้อผา้ 
กิ๊ฟชอ้ป และรา้นอาหาร อสิระให ้
ท่านไดบ้ันทึกภาพความงามหรือ
เลอืกซือ้สนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึ
และเลือกชมิขนมที่รา้นดิวตี้ฟรีได ้
ตามอธัยาศัย สมควรแกเ่วลาน าท่าน
เดนิทางสู่จุดชมววิบนภูเขาฮาโก  
ดาเตะ ทา่นจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของเมอืงฮาโกดาเตะในยามค ่าคนืทีม่แีสงไฟเรยีงรายเปล่งแสงระยบิระ  ยับดั่ง
แสงของเพชรซึง่นับว่าเป็นไฮไลทข์องฮาโกดาเตะ เป็นจุดชมววิกลางคนืสวยเป็นอนัดบั 3 ของโลก รองจาก
ฮอ่งกงและเมอืงเนเปิลส ์ประเทศอติาล ีจากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที ่2) 



 

หลังอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน ้าแรธ่รรมชาต ิเพือ่สขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น า้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ น
ทีม่สีแีละแรธ่าตทุีแ่ตง่ตา่งกนัไปในแตล่ะพืน้ที ่ใหท้า่นไดล้งไปแชใ่นบอ่น ้ารอ้นธรรมชาตดิว้ยร่างการเปลอืยเปล่า เพือ่
เพิม่ความผ่อนคลายใหร้่ายการและบ ารุงผวิพรรณใหดู้เปล่งปลั่ง เรยีบเนียน และยังมสีว่นชว่ยในเรือ่งของการบรรเทา
อาการเจ็บป่วยตา่งๆไดอ้กีดว้ย 

ทีพ่กั: Yunokawa Kanko Hotel Shoen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
วนัทีส่าม   ยา่นโมโตมาช ิเชงิเขาฮาโกดาเตะ – ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – ทะเลสาบโทยะ Sairo View Point                         
                เชา้, กลางวนั, เย็น  
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที ่3 ) 

น าท่านเดนิทางไปชม ยา่นโมโตมาจ ิ(Motomachi)  คอืบรเิวณเชงิเขาฮาโกดาเตะ หรอื เนนิฮาจมินัซากะ 
(Hachimanzaka Slope) ตัง้แต่สถานีรถราง Jujigai ถงึ Suehiro-Cho 
ณ บรเิวณนีเ้ป็นเนนิลาดเอยีงขึน้ไปตามเชงิเขา เมือ่มองลงมาจากถนนทีต่ัด
ขึน้สู่ดา้นบนจะท าใหเ้ห็นววิทวิทัศน์ของท่าเรอืในอดตีแถบนี้เป็นทีอ่ยูอ่าศัย
ของพ่อคา้ต่างชาตทิี่เขา้มาท าการคา้ขายกับญี่ปุ่ น จงึเกดิชมชุนต่างชาติ
ขึน้มา สิง่ก่อสรา้งบรเิวณนี้จงึมทีัง้โบสถ ์
วัด สถานกงสุลเก่ารวมทัง้อาคารรา้นคา้
บา้นเรอืนทีก่อ่สรา้งในแบบสถาปัตยกรรม
แบบยุโรป จงึท าใหย้่านมักมคีู่รักมาเดนิ
เล่นจูงมือกันตลอด จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสู ่ตลาดเชา้เมอืงฮาโกดาเตะ ตลาดทีใ่หญต่ดิหนึง่ในสามของฮอกไดโด
ทีม่รีา้นคา้จะเปิดขายสนิคา้นานาชนดิ อาท ิอาหารทะเล, ผัก, ผลไมส้ด รวมถงึเสือ้
ผ ้  า และขา้วของเครือ่งใชท้ีจ่ าเป็นในชวีติประจ าวันของชาวเมอืงเรยีงรายไปบน
ถนนกว่า 360 รา้นซึง่นับเป็นตลาดที่มีชือ่เสียงและมีสนิคา้ใหเ้ลือกมากมาย
หลากหลายชนดิแหง่หนึง่ของเกาะฮอกไกโด 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่4) 
 
บา่ย น าท่านเดนิทาขึน้เหนือสู่บรเิวณทะเลสาบโทยะ ใชเ้วลาการเดนิทางประมาณ 3

ชม. น าท่านสูจุ่ดชมววิทะเลสาบโทยะ ที ่Sairo View Point เป็นจุดชมววิที่
สามารถชมทะเลสาบโทยะไดส้วยทีส่ดุ จนสมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี่
พกั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที ่5) 
หลังอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน ้าแรธ่รรมชาต ิเพือ่สขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น า้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ น
ทีม่สีแีละแรธ่าตทุีแ่ตง่ตา่งกนัไปในแตล่ะพืน้ที ่ใหท้า่นไดล้งไปแชใ่นบอ่น ้ารอ้นธรรมชาตดิว้ยร่างการเปลอืยเปล่า เพือ่
เพิม่ความผ่อนคลายใหร้่ายการและบ ารุงผวิพรรณใหดู้เปล่งปลั่ง เรยีบเนียน และยังมสีว่นชว่ยในเรือ่งของการบรรเทา
อาการเจ็บป่วยตา่งๆไดอ้กีดว้ย 

ทีพ่กั: Toya Kohantei Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัทีส่ ี ่  โทยะ – โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครือ่งแกว้โอตาร ุ- โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ –  
            ตกึท าเนยีบรฐับาลเกา่ – สวนโอโดร ิ– หอนาฬกิาซปัโปโร      เชา้, กลางวนั, เย็น  
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที ่6 ) 
 
 
 
 
 
 
 



 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ เมอืงท่าเจรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็น
เมืองคา้ขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถงึ 20 เมืองท่าเล็กๆที่มี
บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิซึง่มรีา้นขายของอยูต่ลอดสองขา้งทาง
ดว้ยบรรยากาศโดยรอบรวมถงึการตกแต่งของบา้นเรอืนนัน้สว่นใหญ ่
ไดถู้กออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมอืงโอตารุไ   ดรั้บ
อทิธพิลมาจาก การท าการคา้ระหว่างประเทศญีปุ่่ นเองและประเทศ
ในแถบยโุรปหลายประเทศ น าท่านเทีย่วชม คลองสายวฒันธรรม
โอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมเีสน่ห์ชวนใหค้น้หา ดว้ยความเป็น
เอกลักษณ์แหง่วถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่งัคงความเป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ 
คลองโอตารสุรา้งเพือ่ใหเ้รอืเล็กล าเลยีงสนิคา้จากท่าเรอืเอามาเก็บ

ไวใ้นโกดังทีอ่ยูต่ามรมิคลอง เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญจ่งึเปลีย่นไปเขา้ทา่ทีใ่หญแ่ละขนสง่เขา้โกดัง ไดง้า่ย
ขึน้ ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลองเหล่านี้ จงึถูกดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์่างๆ และพพิธิภัณฑ ์ น าท่านเทีย่วชม ชม
เครือ่งแกว้โอตารุ แหล่งท าเครื่องแกว้ที่มีชือ่เสยีงที่สุด ชมความสวยงามของแกว้หลากสีสันดังอยู่ในโลกของ
จนิตนาการ แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดังของโอตารุ และยังมี
เครื่องแกว้หลากหลายใหท้่านชืน่ชม และเลือกซือ้ได ้
เมืองนี้มีชื่อเสียงในดา้นการท า  เครื่องแกว้ต่างๆ 
จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีใหท้่านได ้
ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ที่แสน
ออ่นหวาน ชวนใหน่้าหลงใหลดว้ยกลอ่งดนตร ี(MUSIC 
BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะท าให ้
ท่านผ่อนคลายอย่างดเียีย่ม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรี
มากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 
3,000 แบบ รวมถงึท่านยังสามารถเลอืกท า  กล่อง
ดนตรีแบบที่ท่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลือก
กล่องใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มบีรกิารน าเพลงกล่องดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอัดเป็น
ซดีโีปสการด์ส่งไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้่านไดส้ัมผัสและชืน่ชมกล่องดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้่านไดท้ า
กลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่า่นชืน่ชอบดว้ยตัวทา่นเอง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7) 
 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ซปัโปโร ระหว่างทางน าท่านไปชม 

โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ แหล่งผลติช็อคโกแลตทีม่ี
ชือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขึน้ใน
สไตล์ยุโรป แวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้่านได ้
เลือกซือ้ช็อคโกแลตเป็นของฝากและถ่ายรูปโดยรอบ
ตามอธัยาศัย น าทา่นเดนิทางสู ่ตกึท าเนยีบรฐับาลเกา่ 
หรอื อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญีปุ่่ นแปลว่า 
อฐิสแีดง เริม่ก่อสรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารใน
สไตล์นีโอบาร็อคอเมรกิา โดยลอกแบบมาจากอาคาร
ท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมรกิา 
โดยใชอ้ฐิไปจ านวนมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้น ตกึแดงหลัง
นี้ใชเ้ป็นที่ท าการรัฐบาลฮอกไกโดตัง้แต่ปี พ.ศ.2429 

ซึง่ผูว้่าราชการคนแรกทีไ่ดท้ างานในตกึนี้คอื มจิโิตช ิอิ
วามูระ (Michitoshi Iwamura) แลว้ใชง้านต่อเนื่อง
ยาวนานถงึ 80 ปี กอ่นทีจ่ะยา้ยไปทีท่ าการหลังใหมเ่ป็น
อาคารทันสมัยสงู 10 ชัน้ซ ึง่ตัง้อยูด่า้นหลังตกึ น าท่าน
เดินทางสู่  สวนโอโดริ เ ป็นสวนที่ไดถู้กปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกลายเป็นเทศกาลที่ย ิง่ใหญ่ สามารถดูด
นักทอ่งเทีย่วท ารายไดใ้หแ้กฮ่อกไกโดมาก  มาย มหีมิะ
ที่งดงามและการแกะสลักน ้ าแข็งที่สามารถดึงดูด
นักทอ่งเทีย่วจากญีปุ่่ นและทั่วโลกไดม้ากกวา่ 2 ลา้นคน 
ชมหอนาฬกิาซปัโปโระ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วซึง่เป็นอาคารทีส่รา้งขึน้จากไม ้ตัง้อยู่ในเขตจูโอ เมอืงซัปโปะโระ 
เมอืงใหญ่ทีส่ดุของจังหวัดฮกไกโด ทางตอน เหนือของประเทศญีปุ่่ น ออกแบบดว้ยศลิปะแบบอเมรกิันเป็นทีรู่จั้กใน
ฐานะสญัลักษณ์ของเมอืง และเป็นทีส่นใจของนักทอ่งเทีย่ว ทัง้ในและต่างประเทศแทบทุกคน ซึง่นาฬกิาบนหอยังคง
เดนิอยา่งเทีย่งตรง และมเีสยีงระฆงัในทกุชัว่โมง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที ่8 )  
เมนบูฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์3 ชนดิ+BBQ พรอ้มเครือ่งดืม่ซอฟดริง้ เบยีร ์ไวน ์แบบไมอ่ ัน้ 
 
 
 



 

หลังอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Vessel Inn Sapporo Nakajima Park หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)   
  
วนัทีห่า้   ตลาดปลาโจไก (มรีถ ไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอืทา่นสามารถอสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัไดเ้ต็มวนั                                                                                  

             เชา้ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที ่9) 

อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศัยเต็มวันหรอืทา่นสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได ้
หมายเหตุ: มบีรกิารรถและไกด์ไปตลาดปลาโจไก กรณีท่าน
ประสงค์ไปตลาดปลา กรุณาแจง้กับไกด์ในวันแรกของการ
เดนิทาง เนือ่งจากรถมทีีน่ั่งกดัไมม่คีา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 
ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุในซปั
โปโร เป็นตลาดทีค่กึคักและมากมายไปดว้ยของฝากของดขีอง
ซัป  โปโรและผลิตภัณฑ์จากทั่วฮอกไกโด ท่านสามารถ
รับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น ราคาไมแ่พง ทีส่ัง่ตรงมาจากทีต่า่งๆของออกไกโดและท่านสามารถซือ้อาหาร
ทะเลและของฝากตา่งๆไดท้ีน่ี่ (อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั ใหท้า่นเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ) จนไดเ้วลาน า
ท่านมาส่งทีโ่รงแรมและหรอื JR ทาวน์เวอร ์อสิระใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสู่สถานทีท่่องเทีย่วอืน่ ๆ ตาม
อธัยาศัยอาทเิชน่ 
อาคารเจอารท์าวเวอร(์JR TOWER) เป็นตกึที่สูงทีสุ่ดในซัปโปโร ตัง้อยู่ตดิกับสถานีเจอาร์ซัปโปโร เป็นทัง้
หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศูนยอ์าหาร มรีา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า
และอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เครือ่งส าอาง อาคาร JR TOWER มจีดุชมววิตัง้อยูท่ีช่ัน้ 38 เรยีกวา่ T38 (Tower Three Eight) ทีร่ะดับ ความสงู 160 
เมตร จงึมองเห็นทวิทัศน์เหนือเมอืงซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค ่าคืนจะ
มองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จากกลุ่มตกึ ยา่นซซูกูโินะ สอ่งสว่างทีจุ่ดกลางเมอืงตดิ ๆ 
กันมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็ น ศูนยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียูป่ระมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไมแ่พต้รอกราเมนใน
ยา่น ซซูกูโิน่ (ไมร่วมตั๋วขึน้จดุชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน) 
 
ยา่นซูซูกโินะ ตัง้อยูใ่นบรเิวณรอบๆ สถานรีถไฟใตด้นิซซูกูโินะ เมอืง
ซปัโปโร โดยอยูถ่ัดลง มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 
500 เมตร ซึง่ถอืเป็ นย่านทีค่กึคักและม ี ชวีติชวีาทีส่ดุของซปัโปโร 
โดยเฉพาะในยามค ่าคนืทีม่กีารเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีนั ตา่งๆ 
บนตึกที่ตั ้งอยู่ ในย่านแห่งนี้  นอกจากนั้นยังเ ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง 
รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมย์ยามราตรีต่างๆ ทัง้
ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 รา้น 
ตามตรอกซอกซอย จงึไม่แปลกทีนั่กท่องเทีย่วจะนยิมมา ณ สถานที่
แหง่น ี- ทานุกโิคจเิป็นแหลง่ชอ้ปป้ิ งอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลังคา
มงุบังแดดบังฝนและหมิะ ม ีความยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้เรยีง
รายอยู่กว่า 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยู่
ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin เพือ่ไมเ่ป็ นการรบกวน
เวลาของทา่น อสิระอาหารกลางวันและอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
 
มติซุยเอาทเ์ล็ท Mitsui Outlet เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้
มากมายแบรนดด์ังระดับโลก และแบรนดญ์ีปุ่่ น อาท ิMK MICHEL 
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE 
TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, 
DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดูเครือ่งประดับ และ
นาฬกิาหรูอยา่ง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 
LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH 
GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ส าหรับ
คุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมายในราคาลด 30-80% ซึง่ภายในยังมี
รา้นอาหาร รา้นกาแฟ ส าหรับใหท้า่นไดน่ั้งผอ่นคลายอกีดว้ย วธิไีป  
• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi Station ประมาณ 19 นาทโีดยรถประจ าทาง ลงที่
ป้าย “Inter-Village Omagari” 
• จากสถาน ีSapporo Municipal Subway Tozai Line Oyachi Station ประมาณ 25 นาทโีดยรถประจ าทาง ลงทีป้่าย 
“Mitsui Outlet Park Entrance” 
• (เสารอ์าทติยแ์ละวันหยดุ) จากบรเิวณ Tokyu-Ura Boarding Area หนา้สถานี Sapporo Station ประมาณ 40 โดย
รถประจ าทางโดยตรง ลงทีป้่าย “Mitsui Outlet Park Entrance” (อาหารเทีย่งและเย็นอสิระตามอธัยาศัย) 



 

ทีพ่กั: Vessel Inn Sapporo Nakajima Park หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)    
 

วนัทีห่ก   ซปัโปโร - สนามบนิชโิตเสะ   - สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                     

               เชา้  

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่10) 

     ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเสะ เพือ่เดนิทางกลบั 
10.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG671 
15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++     

หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ,การจราจรและวนัหยดุของญีปุ่่ น เป็นตน้โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เนือ่งจากชว่งเวลาการเดนิทาง

เป็นชว่ง High Season ของ Hokkaido  บรษิทัฯขอสงวนสมิธใินการสลบัปรบัเปลีย่นโรงแรมตามโรงแรมและเมอืง

ทีจ่องได ้ซึง่โรงแรมท ัง้หมด confirm แลว้ และรวมถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วทีร่ะบุในรายการอาจจสลบัปรบัเปลีย่นเพือ่

ความเหมาะสม  โดยทา่นยงัจะไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรมท ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่ ประมาณ 100 เยน เทา่กบั 32.50 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- หรอืสง่จอยทัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ25ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ จองเผือ่เวลาอยา่งนอ้ย3-4ช ัว่โมงกอ่นเดนิทาง 
3.การช าระคา่บรกิาร  
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง  

 
**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ)  
**กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออก
และเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 
กรณีทา่นมเีลขบตัรสมาชกิ Royal Orchid Plus รบกวนแจง้พรอ้มสง่ส าเนาพาสปอรต์ สะสมไมลไ์ด5้0% 
4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน



 

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5. อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้  
 ตั๋วกรุ๊ปคลาสประหยดัไมส่ามารถอพัเกรดทีน่ั่งชัน้ธรุกจิได ้
 2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่  
 3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
 4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  
 5. ค่าน ้าหนักสัมภาระท่านละไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม และ ค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีาร
เรยีกเก็บ  
 6. คา่ประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
6. อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
 4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ  
 5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
 7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยน ตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ  
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
          เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
          เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  
 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  



 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง รวมจ านวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10-12ช ัว่โมง อาทิ
เช่น เร ิม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนัน ัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร
เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง  
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 
  

 

 
 

 

 

 


