
 

 

 

 

 

CODE: TG-JH92 Hokkaido Fin snow ซปัโปโร คชุโิระ โอตาร ุโซอนุเคยีว 6วนั 4คนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hokkaido Fin snow ซปัโปโร คชุโิระ โอตาร ุโซอนุเคยีว 6วนั 4คนื 

ซปัโปโร โอบฮิโิระ เมอืงคชุโิระ ศนูยน์กกระเรยีนนานาชาตอิาคงั พพิธิภณัฑอ์าคงัโคฮนัอโีค ่ทะเลสาบอะคงั 

หมูบ่า้นชาวไอน ุ พพิธิภณัฑธ์ารน า้แข็ง โซอนุเคยีว ออนเซ็น น า้ตกกงิกะ น า้ตกรวิเซ โอตาร ุคลองโอตาร ุ

เครือ่งแกว้โอตาร ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี โรงงานช็อคโกแลต  ตกึทีท่ าการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด ตลาปลาโจไก 

พกัออนเซ็น 2คนื (อะคงั,โซอนุเคยีว) และซปัโปโร 2 คนื 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกักบัผูใ้หญ)่ 

พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

9 - 14 มกราคม 61 44,900 ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant ไมเ่กนิ 2 ขวบ 9,500 บาท 

9,500 25  

12 - 17 มกราคม 61 44,900 9,500 25  

 

วนัทีห่นึง่       สนามบนิสวุรรณภมู ิ  

 
20.00 น.   พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ขาออกช ัน้ 4 โซน D  เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ 

THAI AIRWAY (TG) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและ
ตดิแท็กกระเป๋า  

23.55 น.  ออกเดนิทางสู ่เดนิทางสู่สนามบนิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิไทย

เทีย่วบนิที ่TG670  

 

 



 

วนัทีส่อง        สนามบนิชโิตะเสะ –โอบฮิโิระ – เมอืงคชุโิระ – ศนูยน์กกระเรยีนนานาชาตอิาคงั –  
                     พพิธิภณัฑอ์ะกงัโคฮนัอโีค ่- ออนเซ็น      กลางวนั,เย็น 
08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง

กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพอืค่วามสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หาก
ฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตัว น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอบฮิโิระ เป็น
เมอืงเอกของจังหวัดโทะกะช ิในจังหวัดฮอกไกโด ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 3ชัว่โมง น าท่านทานอาหาร
กลางวัน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคุชโิระ เมอืงที่เป็นที่ตัง้ของอุทยานแห่งชาตคิุชโิระ ชสิเึงนที่มชี ือ่เสยีง ไดถู้ก

ก าหนดใหเ้ป็นอทุยานแหง่ชาตขิองฮอกไกโดในปี 1987 เพือ่รักษาพืน้ทีชุ่ม่น ้าทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ รวมไป
ถงึที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆของญี่ปุ่ นที่ใกลจ้ะสูญพันธุ์ น าท่านไปชม ศูนยน์กกระเรยีนนานาชาตอิะคงั 
(Kushiro-shi Akan-cho) มชี ือ่เป็นทางการว่า Akan International Crane Center เป็นศูนยก์าร
ศกึษาวจัิยและอนุรักษ์นกกระเรยีนพันธุท์ันโจพันธุม์งกฏุแดงซึง่เป็นสัตวห์ายากในประเทศญีปุ่่ น  ทีน่ี่จะท าการ
ขยายพันธุแ์ละดแูลเลีย้งดนูกกระเรยีน  โดยสามารถมาเทีย่วชมนกกระเรยีนตามธรรมชาตอิยา่งใกลช้ดิไดพ้รอ้ม
ทัง้มกีารจัดแสดงเกีย่วกบัประวัตขิองสตัว ์และระบบนเิวศ การชมนกทีฮ่อกไกโดนัน้  เป็นทีน่ยิมในหมูค่นรักนก
มาเป็นเวลานาน เพราะสามารถหาชมหรอืศกึษานกไดทุ้กที ่ย ิง่ฮอกไกโดในชว่งหนา้หนาวทีม่หีมิะสขีาวปก
คลุมเป็นทุ่งกวา้ง นับเป็นเอกลักษณ์แสนสวยทีท่ าใหเ้หล่าคนรักนก รวมถงึชา่งภาพ ไดเ้ก็บภาพความงดงาม
ของธรรมชาตนิีไ้ดอ้ยา่งมากมาย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่กแรม และบรเิวณใกลโ้รงแรมไกดน์ าทา่น
เดนิทางชม พพิธิภณัฑอ์ะคงัโคฮนัอโีค ่(Akankohan Eco Museum) ซึง่เป็นศูนยใ์หข้อ้มูลประจ า
อทุยานแหง่ชาตอิะคัง  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที2่)  
 หลังอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน ้าแร่ธรรมชาต ิเพือ่สขุภาพ/ ออนเซน็ (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์

ญีปุ่่ นทีม่ ี  สแีละแร่ธาตุทีแ่ต่งต่างกันไปในแต่ละพืน้ที ่ใหท้่านไดล้งไปแชใ่นบอ่น ้ารอ้นธรรมชาตดิว้ยร่างการ
เปลอืยเปลา่ เพือ่เพิม่ความผอ่นคลายใหร้า่ยการและบ ารงุผวิพรรณใหด้เูปลง่ปลั่ง เรยีบเนียน และยังมสีว่นชว่ย
ในเรือ่งของการบรรเทาอาการเจ็บป่วยตา่งๆไดอ้กีดว้ย 

 ทีพ่กั: Hotel Akan Kosou หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
วนัทีส่าม          ทะเลสาบอะคงั – หมูบ่า้นชาวไอน ุ– พพิธิภณัฑธ์ารน า้แข็ง Okhotsk Drift Ice Museum –   
  โซอนุเคยีว – ออนเซ็น    เชา้,กลางวนั ,เย็น  
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3)  

น าทา่เดนิทางสู ่ทะเลสาบอะคงั (Akan Lake) เป็นทะเลสาบทีอ่ยูใ่นสว่นหนึง่ของอทุยานแห่งชาตอิะคัง มี
ความกวา้งทัง้หมด13.28 ตารางกโิลเมตร และเสน้โดยรอบ 30 กโิลเมตร ความลกึของน ้าชว่งทีล่กึทีส่ดุ 45 
เมตร เป็นทะเลสาบน ้าตืน้ทีจ่ะกลายเป็นผนืน ้าแข็งทัง้หมดในชว่งฤดูหนาว ทัศนียภาพทีเ่ปลีย่นแปลงในทุก
ฤดกูาลเป็นทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งความงดงาม ท าใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงตลอด  ทัง้ปี กจิกรรมทีน่่าสนใจคอื 
การลอ่งเรอืชมทัศนยีภาพทะเลสาบอะคงั แตใ่นฤดหูนาวเมือ่พืน้ผวิทะเลสาบกลายเป็นน ้าแข็ง บนพืน้ทีเ่รยีกได ้
ว่า Iceland Akan จะมกีจิกรรมบนลานน ้าแข็งอันหลากหลาย ท ัง้Snow Mobile, Banana Boat, 
Wheel Buggy โดยเฉพาะกจิกรรมทีน่ยิมกนัก็คอื Wakasaki Ice Fishing หรอืการเจาะน า้แข็งเพือ่
ตกปลาวากาซาก ิ มบีรกิารจัดอปุกรณ์และเตน้ทก์นัลมหนาวใหต้กปลาบนทะเลสาบน ้าแข็ง(ราคาอปุกรณ์ตก
ปลาเซต็ละประมาณ1500-2000เยน) และส าหรับคนทีไ่มเ่คยมปีระสบการณ์การตกปลามากอ่นก็จะมเีจา้หนา้ที่
คอยสอนให ้ ปลาวากาซากทิีต่กมาจะมบีรกิารในการท าเทมปรุะไวใ้หรั้บประทาน  ป  ลาทีต่กไดใ้นฤดหูนาวนัน้
จะไมม่รีสขมของดปีลาท าใหค้นทีไ่มช่อบปลาก็สามารถรับประทานได ้คา่ทัวรย์งัไมร่วมคา่อปุกรณ์และกจิกรรม
ตา่งๆ จากนัน้น าท่านสู ่หมูบ่า้นชาวไอนุ (Ainu Kotan) เป็นสถานทีจ่ัดแสดงวัฒนธรรมของชาวพืน้ถิน่ไอนุ
ของฮอกไกโด  ตัง้อยูร่มิทะเลสาบอะคัง ภายในหมูบ่า้นมโีรงละคร ไอนุเธยีเตอร ์อโิคโร ทีจ่ะมกีารแสดงระบ า
โบราณของชาวไอนุและละครหุ่น  มอีาคารจัดแสดงวถิชีวีติของชาวไอนุ  นอกจากนี้ยังมรีา้นจ าหน่ายของที่
ระลกึอกีหลายรา้น  รวมถงึรา้นอาหารไอนุใหไ้ดท้ดลองลิม้รสอาหารพืน้เมอืงแท ้ๆ  อกีดว้ย 
 
 
 
 



 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที4่)  
บา่ย น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑธ์ารน า้แข็ง Okhotsk Drift Ice Museum ตัง้อยูใ่นเมอืงอะบะชริ ิเมอืงแห่ง

น ้าแข็งทีต่ัง้อยูต่ามแนวทะเลโอคอตสค ์และทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขา Tento-zan สงู 207 เมตร ซึง่จัดเป็นสถานที่
ชมววิยอดนิยม ไดส้ัมผัสและรับรูถ้งึบรรยากาศทีถู่กรายลอ้มดว้ยธารน ้าแข็งอันหนาวเย็นในโลกความจรงิที่
อณุหภมู ิ-15℃ ชมธารน ้าแข็งทีดู่เหมอืนมชีวีติชวีาไดจ้ากดา้นในเธยีเตอร ์Glacial Illusions Theater หรอื 

มองเขา้ไปใกล ้ๆ  “clione” เจา้แห่งทอ้งทะเลทีม่องเห็นเป็น “นางฟ้าธารน ้าแข็ง” มอีกีหลายอยา่งทีน่ี่ทีน่่า
สนุกสนานทัง้ส าหรับเด็กและผูใ้หญ่ จุดเด่นของพพิธิภัณฑน์ี้คอืการจัดแสดงกอ้นธารน ้าแข็งของจริงน ้าหนัก 
120 ตันในหอ้ง“Hands-on Drift Ice Activity Room” ทีน่ี่ผูเ้ขา้ชมจะไดจ้ับตอ้งลูบคล า  ธารน ้าแข็งของจรงิ 
และลองเล่นกับผา้ที่จะถูกแช่แข็งทันทีเพียงแค่เหวี่ยงไปมาในอากาศ จากนัน้พาท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืง 
โซอนุเคยีว เมอืงทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งทัศนยีภาพทางธรรมชาตทิีส่วยทีส่ดุ ตัง้อยูบ่นตนีเขาทีม่ชี ือ่เสยีงของฮอกไกโด 
เป็นหนึง่ในจดุทวิทัศนท์ีด่ทีีส่ดุในบรเิวณนี้ และยงัขึน้ชือ่เรือ่งออนเซน็ธรรมชาตอิกีดว้ย 

ค า่   รบัประทานอาหาค า่ทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที ่5)  
หลังอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน ้าแรธ่รรมชาต ิเพือ่สขุภาพ/ ออนเซน็ (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์
ญีปุ่่ นทีม่ ี สแีละแร่ธาตุทีแ่ต่งต่างกันไปในแต่ละพืน้ที ่ใหท้่านไดล้งไปแชใ่นบ่อน ้ารอ้นธรรมชาตดิว้ยร่างการ
เปลอืยเปลา่ เพือ่เพิม่ความผอ่นคลายใหร้า่ยการและบ ารงุผวิพรรณใหด้เูปลง่ปลั่ง เรยีบเนยีน และยังมสีว่นชว่ย
ในเรือ่งของการบรรเทาอาการเจ็บป่วยตา่งๆไดอ้กีดว้ย 

  ทีพ่กั: Soukaku Grand Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
วนัทีส่ ี ่  น า้ตกกงิกะ น า้ตกรวิเซ – โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– เครือ่งแกว้โอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี–  
                      ชอ้ปป้ิง ดวิตีฟ้ร ี- โรงงานช็อคโกแลต อชิยิะ – ตกึทีท่ าการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด 
                       เชา้,กลางวนั ,เย็น (บฟุเฟ่ต ์BBQ ขาป ู3ชนดิ ไมอ่ ัน้)                                                                                                                                                                                         
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่6)  

น าท่านชมน า้ตกกงิกะ สมญา น ้าตกเสน้ดา้ย ที่มีความงดงามตาม
ธรรมชาต ิดว้ยความสงู 120 เมตร ท าใหส้ายน ้าไหลบา่ตกลงสูเ่บือ้งลา่ง
มคีวามแรงกระจายเป็นเสน้บางใสคลา้ยเสน้ดา้ยสวยงามมาก ชว่งฤดู
หนาวน ้าจะกลายเป็นน ้าแข็ง (Frozen Waterfall) มคีวามสวยงามแสน
มหัศจรรย  ์  ยิง่นัก บรเิวณใกล ้ๆ กัน น าท่านชม น า้ตกรวิเซ สมญา 
น ้าตกดาว อกีความงดงามตามธรรมชาตทิีไ่มแ่พ ้กันความสงู 90 เมตร 
สายน ้าที่ไหลออกจากซอกผาตก–ลงเบือ้งล่างกระทบแสงอาทติย์ดู
วาววับจับตางามราวกับดวงดาวที่ตกลง มาจากฝากฟ้าที่ท่านไม่อาจ
ปฏเิสธความงามแสนประทับใจไดอ้ย่างแน่นอน น ้าตกสองแห่งนี้ไดรั้บ

สมญา น ้าตกคูส่าม–ีภรรยา ใหท้า่นถา่ยภาพตามอธัยาศัย 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที7่)  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ เมอืงท่าเจรญิรุ่งเรอืงในฐานะที่
เป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20เมอืงทา่เล็กๆ
ทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิซึง่มรีา้นขายของอยูต่ลอดสอง
ขา้งทางดว้ยบรรยากาศโดยรอบรวมถึงการตกแต่งของ
บา้นเรอืนนัน้สว่นใหญ ่ไดถ้กูออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากใน
อดีต เมอืงโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจากการท าการคา้ระหว่าง
ประเทศญี่ปุ่ นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ น า
ท่านเที่ยวชม คลองสายวฒันธรรมโอตารุ  คลองสาย
วัฒนธรรมอันมเีสน่ห์ชวนใหค้น้หา ดว้ยความเป็นเอกลักษณ์
แห่งวีถชีวีติ 2 ฝ่ังคลองที่
ยังคงความเป็นญี่ปุ่ นแบบ
ดัง้เดมิ คลองโอตารุสรา้ง
เพื่อใหเ้รือเล็กล าเลียง
สินคา้จากท่าเรือเอามา
เก็บไวใ้นโกดังที่อยู่ตาม
ริมคลอง เมื่อวิทยาการ
เจรญิกา้วหนา้เรือใหญ่จงึ



 

เปลีย่นไปเขา้ท่าที่ใหญ่และขนส่งเขา้โกดังไดง้่ายขึน้ ตกึเก่าเก็บสนิคา้รมิคลองเหล่านี้ จงึถูกดัดแปลงเป็น
รา้นอาหารสไตลต์่างๆ และพพิธิภัณฑ ์น าท่านเทีย่วชม เครือ่งแกว้โอตารุ แหล่งท าเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีง
ทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนัดังอยูใ่นโลกของจนิตนาการ แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดังของโอตารุ และ
ยังมเีครื่องแกว้หลากหลายใหท้่านชืน่ชมและเลือกซือ้ได ้เมืองนี้มชี ือ่เสยีงในดา้นการท าเครื่องแกว้ต่างๆ 
จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีใหท้่านไดท้่องไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีละบทกวี ทีแ่สน
ออ่นหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตร ี(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะท าให ้
ท่านผ่อนคลายอย่างดเียีย่ม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 
3,000 แบบ รวมถงึทา่นยงัสามารถเลอืกท ากลอ่งดนตรแีบบทีท่่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลอืกกล่องใส ่
ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกนั มบีรกิารน าเพลงกลอ่งดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีี
โปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้่านไดส้ัมผัสและชืน่ชมกล่องดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้่านได ้
ท ากล่องดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่่านชืน่ชอบดว้ยตัวท่านเอง จากนัน้พาทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีJTC 
Duty Free Shop จากนัน้จะน าท่านชมโรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ แหล่งผลติช็อคโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของ
ญีปุ่่ น ตัวอาคารของโรงงานถกูสรา้งขึน้ในสไตลย์โุรป แวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้
ชอ็คโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน่ี่คอืใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากตามอัธยาศัย 
(ทัวรน์ าชมดา้นนอกไม่เขา้ชมการผลติ) จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ตกึทีท่ าการ
รฐับาลเกา่ฮอกไกโด สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูซ่ปัโปโร อสิระใหช้อ้ปป้ิง
ย่าน ทานุก ิโกจิ เป็นย่านที่ค ึกคักมี
ชวีติชวีาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะ
ในเวลาค ่าคืนที่บรรดาป้ายไฟโฆษณา
บนตึกต่าง ๆ เ ปิดไฟสลับสีแข่งขัน
ประชันสินค า้กั น รอบๆ  บริ เ วณนี้ มี
รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิง
เรงิรมยย์ามราตร ีทัง้ไนท์คลับ บาร ์คา
ราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,000 รา้น 
ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่น
อยูใ่นตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แตก่็มพีนักงาน
ออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด บรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปช ้

อปป้ิงยา่นซซูกูโินะได ้
 

ค า่    รบัประทานอาหาค า่ทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที ่8)  
                   พเิศษ BBQ YAKINIKU ขาป ู3 ชนดิ เครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวนแ์บบไมอ่ ัน้ 
 
 
 
 
 
 
 


ทีพ่กั: Daiwa Roynet Sapporo-Susukino หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีห่า้         ตลาดปลาโจไก (มรีถ ไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอืทา่นสามารถอสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั                                                                                  

                  เชา้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที9่) 
อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศัยเต็มวันหรอืทา่นสามารถไปชมตลาด
ปลาโจไกได ้
หมายเหต:ุ มบีรกิารรถและไกดไ์ปตลาดปลาโจไก กรณีท่านประสงคไ์ป
ตลาดปลา กรุณาแจง้กับไกดใ์นวันแรกของการเดนิทาง เนื่องจากรถมทีี่
น่ังกดัไมม่คีา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 
ตลาดปลาโจไก อจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในซัปโปโร 
เป็นตลาดทีค่กึคักและมากมายไปดว้ยของฝากของดขีองซปั  โปโรและ
ผลติภัณฑจ์ากทั่วฮอกไกโด ท่านสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบ
สดๆ ทีร่า้น ราคาไมแ่พง ทีส่ั่งตรงมาจากทีต่่างๆของออกไกโด และท่าน
สามารถซือ้อาหารทะเลและของฝากต่างๆไดท้ีน่ี่ โดยทางรา้นจะท าแพ็ค
เก็จอย่างดไีปส่งทีโ่รงแรมของเชา้วันเดนิทางกลับ (อสิระอาหารเทีย่ง
ตามอธัยาศยั ใหท้า่นเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ)  จนไดเ้วลาน าท่าน
มาสง่ทีโ่รงแรมและหรอื JR ทาวน์เวอร ์อสิระใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง หรอื

หรือท่านสามารถเดนิทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ตาม



 

อธัยาศยัดว้ยตวัทา่นเอง อาทเิชน่  

สวนโอโดร ิเป็นสวนทีไ่ดถู้กปรับปรุงเปลีย่นแปลงกลายเป็นเทศกาลทีย่ ิง่ใหญ่ สามารถดูดนักท่องเทีย่วท า
รายไดใ้หแ้กฮ่อกไกโดมากมาย มหีมิะทีง่ดงามและการแกะสลักน ้าแข็งทีส่ามารถดงึดูดนักท่องเทีย่วจากญีปุ่่ น
และทั่วโลกไดม้ากกวา่ 2 ลา้นคน  
หอนาฬกิาซปัโปโระ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วซึง่เป็นอาคารทีส่รา้งขึน้จากไม ้ตัง้อยูใ่นเขตจูโอ เมอืงซปัโปะโระ 
เมอืงใหญท่ีส่ดุของจังหวัดฮกไกโด ทางตอน เหนือของประเทศญีปุ่่ น  ออกแบบดว้ยศลิปะแบบอเมรกิันเป็นที่
รูจั้กในฐานะสัญลักษณ์ของเมอืง และเป็นที่สนใจของนักท่องเทีย่ว ทัง้ในและต่างประเทศแทบทุกคน ซึง่
นาฬกิาบนหอยงัคงเดนิอยา่งเทีย่งตรง และมเีสยีงระฆงัในทกุชัว่โมง 
อาคารเจอารท์าวเวอร(์JR TOWER) เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซปัโปโร ตัง้อยูต่ดิกับสถานีเจอาร์ ซปัโปโร เป็ 
นทัง้หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศูนยอ์าหาร มรีา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอาง อาคาร JR TOWER มจีดุชมววิตัง้อยูท่ีช่ัน้ 38 เรยีกว่า T38 (Tower Three 
Eight) ทีร่ะดับ ความสงู 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศน์เหนือเมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวัน 
กลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จากกลุ่มตกึ ยา่น
ซซูกูโินะ สอ่งสวา่งทีจ่ดุกลางเมอืงตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็ น ศนูยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียูป่ระมาณ 
10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอรอ่ยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่น ซซูกูโิน่ (ไมร่วมตั๋วขึ ้น จุดชมววิราคาประมาณ 700-1000 
เยน) 
ยา่นซูซูกโินะ ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ เมอืงซปัโปโร โดยอยูถ่ัดลง มาทางใตข้อง
สวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็ นย่านที่
คกึคักและม ี ชวีติชวีาทีส่ดุของซปัโปโร โดยเฉพาะในยามค ่า
คนืทีม่กีารเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีัน ต่างๆ บนตกึที่
ตั ้งอยู่ ในย่านแห่งนี้  นอกจากนั้นยัง เ ป็ นแหล่งช อ้ป ป้ิ ง 
รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรตี่างๆ ทัง้
ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 
รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไมแ่ปลกทีนั่กท่องเทีย่วจะนยิมมา 
ณ สถานทีแ่หง่น ี- ทานุกโิคจเิป็นแหลง่ชอ้ปป้ิ งอาเขตบนถนน
คนเดนิทีม่หีลังคามุงบังแดดบังฝนและหมิะ มี ความยาว 7 
บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้เรยีงรายอยูก่ว่า 200 รา้นคา้ตัง้ขวางใน
แนว ตะวันออก-ตะวันตก อยูร่ะหว่างสถานี Subway Odori 
และ Susukin เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น (อาหารเทีย่งและเย็นอสิระตามอธัยาศยั) 

ทีพ่กั: Daiwa Roynet Sapporo-Susukino หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัทีห่ก            ซปัโปโร - สนามบนิชโิตเสะ         เชา้ 

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่10) 
    ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเสะเพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบั   
10.00  น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG671   
15.50 น    เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++     

หมายเหต:ุ  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุของญีปุ่่ นเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้  

อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 31.50 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ 
บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และ
ผูจั้ดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอื
ใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 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  



 

3.การช าระคา่บรกิาร  
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

  
**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ)  
**กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 
กรณีทา่นมเีลขบตัรสมาชกิ Royal Orchid Plus รบกวนแจง้พรอ้มสง่ส าเนาพาสปอรต์ สะสมไมลไ์ด5้0% 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ
ไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะ
แลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร
และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิสายการบนิไทยไป-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. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง 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 าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจจากทา่น  
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 มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
          เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษัิท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
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 อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ 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 10วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวด/คน/วัน ในวันท าทัวรเ์ต็มวันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง รวมจ านวน
2ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เท่านัน้  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 ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


