
                

 

 

 

 

 

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

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Hokkaido Special ทวัรฮ์อกไกโด 6วนั 4คนื 

ซปัโปโร  โอตาร ุ โซอนุเคยีว ฟรูาโน ่บเิอะ 
ซปัโปโร ตกึท ำเนยีบรัฐบำล สวนโอโดร ิ หอนำฬกิำ โรงงำนชอ็กโกแลตอชิยิะ โซอนุเคยีวออนเซน็ โทมติะฟำรม์ เมอืงบเิอะ 

บอ่น ้ำสฟ้ีำ ฟำรม์ชกิไิซโนะโอกะ Patchwork road โอตำร ุคลองโอตำร ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีโรงงำนเครือ่งแกว้โอตำร ุมติ

ซยุ เอำ้ทเ์ล็ท ชอ้ปป้ิงซซูกูโินะและทำนุกโิคจ ิตลำดปลำโจไก อสิระทอ่งเทีย่วตำมอธัยำศัยฟรเีดย ์1 วัน 

พกัโซอนุเคยีว ออนเซ็น 1 คนื อาซาฮคิาวา่ 1 คนื ซปัโปโร 2 คนื 

แชอ่อนเซ็น + บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์เขา้ชม โทมติะ ฟารม์ และ ชกิไิซ โนะโอกะ 

บนิตรงสูช่โิตเสะสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) เครือ่งล าใหญ ่ 

น า้หนกักระเป๋า 20 KG บรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์พรอ้มน า้ดืม่บนเครือ่ง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

5 – 10 ม.ิย. 61 28,888 

ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ2 ปี (Infant) 

7,000 บาท 

 

9,500 34  

12 – 17 ม.ิย. 61 29,888 9,500 34  

19 – 24 ม.ิย. 61 29,888 9,500 34  

20 – 25 ม.ิย. 61 29,888 9,500 34  

26 ม.ิย. – 1 ก.ค. 61 29,888 9,500 34  

27 ม.ิย. – 2 ก.ค. 61 29,888 9,500 34  

 

 



                

 

ไฟลท์บนิ 
Departure  DMK – CTS   XJ620 23.55-08.40 

Return       CTS – DMK    XJ621 09.55-16.30 

 

วนัทีห่นึง่    กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

20.30น.  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัน้ 3 ประต ู3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X 
(XJ) เคานเ์ตอร ์4  มเีจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ ำนวยควำมสะดวก  

23.55น.  น ำท่ำนเดนิทำงสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสำยกำรบนิ THAI AIR  ASIA X  เทีย่วบนิที ่

XJ620  (มบีรกิารอาหารรอ้นและน า้ดืม่บนเครือ่ง )  

 

 
 

วนัทีส่อง      สนามบนินวิชโิตเสะ - ซปัโปโร – ตกึท าเนยีบรฐับาล – สวนโอโดร ิ- หอนาฬกิา - โรงงาน  
                   ช็อกโกแลตอชิยิะ - รา้น Alexander ดวิตีฟ้ร ี– โซอนุเคยีว ออนเซ็น     
                    อาหารกลางวนั,เย็น(บฟุเฟ่ตข์าป)ู 

 
08.40 น. เดนิทำงถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตขิองฮอกไกโด (เวลำเร็วกวำ่เมอืงไทย 2 ชัว่โมงกรุณำ

ปรับนำฬกิำของทำ่นเพอืค่วำมสะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) ผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร ส าคญั!!! 
ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมี
โทษจบัและปรบั รับกระเป๋ำเรยีบรอ้ยและท ำภำรกจิสว่นตัว จำกนัน้น ำท่ำนขึน้รถ
โคช้ปรับอำกำศเดนิทำงเขำ้สู ่เมอืงซปัโปโร (Sapporo) เมอืงหลวงของภมูภิำคฮ
อกไกโด และมพีืน้ทีข่นำดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของญีปุ่่ น มชีือ่เสยีงระดับโลกในปี 
1972 คอืชว่งจัดแขง่ขันกฬีำโอลมิปิกเกมสฤ์ดูหนำว และเป็นเมอืงทีรู่จ้ักกันดใีน
กำรจัดเทศกำลหมิะ รำเมน และเบยีร์ น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ตกึท าเนยีบรฐับาลเกา่ 
หรอื อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภำษำญีปุ่่ นแปลว่ำ อฐิสแีดง เริม่กอ่สรำ้งเมือ่ปี 
พ.ศ.2416 เป็นอำคำรในสไตล์นีโอบำร็อคอเมรกิำ โดยลอกแบบมำจำกอำคำร
ท ำเนียบรัฐบำลแห่งรัฐแมสซำซูเซตส์ สหรัฐอเมรกิำ โดยใชอ้ฐิไ  ปจ ำนวน
มำกกว่ำ 2.5 ลำ้นกอ้น ตกึแดงหลังนี้ใชเ้ป็นที่ท ำกำรรัฐบำลฮอกไกโดตัง้แต่ปี 
พ.ศ.2429 ซึ่งผูว้่ำรำชกำรคนแรกที่ไดท้ ำงำนในตึกนี้คือ มิจิโตช ิอิวำมูระ 
(Michitoshi Iwamura) แลว้ใชง้ำนต่อเนื่องยำวนำนถงึ 80 ปี กอ่นทีจ่ะยำ้ยไปที่

ท ำกำรหลังใหมเ่ป็นอำคำรทันสมยัสงู 10 ชัน้ซ ึง่ตัง้อยู่
ดำ้นหลังตกึ น ำท่ำนเดนิทำงสู ่สวนสาธารณะโอโด
ร ิ(Odori Park) ตัง้อยูใ่จกลำงเมอืงซปัโปโร ซึง่แยก
เมืองออกเป็นสองฝ่ัง คือทำงทิศเหนือและทิศใต ้
ในชว่งฤดรูอ้นจะเป็นพืน้ทีส่เีขยีวทีง่ดงำม และชว่งตน้
เดอืนกมุภำพันธจ์ะเป็นสถำนทีห่ลักในกำรจัดเทศกำล
หิมะซัปโปโร สำมำรถดูดนักท่องเที่ยวท ำรำยได ้
ใหแ้ก่ฮอกไกโดมำกมำย น ำท่ำนถ่ำยรูป หอนาฬิกาซปัโปโระ เป็นสถำนที่
ทอ่งเทีย่วซึง่เป็นอำคำรทีส่รำ้งขึน้จำกไม ้ออ  กแบบดว้ยศลิปะแบบอเมรกิันเป็นที่
รูจั้กในฐำนะสัญลักษณ์ของเมอืง และเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ทัง้ในและ
ต่ำงประเทศแทบทุกคน ซึง่นำฬกิำบนหอยังคงเดนิอย่ำงเที่ยงตรง และมเีสยีง
ระฆงัในทกุชัว่โมง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) 
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (ไม่รวมกำรเขำ้ชมกำรผลติดำ้นใน) 

แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตัวอำคำรของโรงงำนถูกสรำ้งขึน้ใน
สไตล์ยุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้่ำนไดเ้ลือกซือ้เป็นของฝำกตำม
อัธยำศัย จำกนัน้น ำท่ำนไป รา้น Alexander ดวิตีฟ้ร ีใหท้่ำนเลอืกซือ้ของฝำก
รำคำถูก อำทเิช่น เครื่องส ำอำงค์ เครื่องไฟฟ้ำ ผลติภณัฑจ์ากน า้มนัมา้ โฟ
มลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ โฟมลา้งหนา้ชาเขยีวและขา้วญีปุ่่ น ผลติภณัฑแ์บ
รนด ์4GF 5GF และ6GF หรอืวติำมนิบ ำรุงร่ำงกำยอยำ่ งNatto สำรสกัดจำกถั่ว 
หรอืน ้ำมันตับปลำฉลำมเป็นตน้ สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงโซอุน
เคยีว (Sounkyo) ในเขตคำมกิำว่ำ เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ทำงเหนือของอุทยำน



                

 

แห่งชำตไิดเซ็ตสซึัง สิง่ทีข่ ึน้ชือ่ของโซอนุเคยีวคอืโกรกธำรโซอุนเคยีว ซึง่มเีมอืงเล็ก ๆ ตัง้อยู่ และยังมนี ้ำตก
และววิภเูขำทีส่วยงำมมำกดว้ย น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

 
เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่2)  พรอ้มบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์

หลังทำนอำหำรใหท้่ำนไดผ้่อนคลำยกับกำร แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลำยควำมเมือ่ยลำ้และจะท ำใหผ้วิพรรณ
สวยงำม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย  
ทีพ่กั: Sounkyo Mount View Hotel Onsen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 

วนัทีส่าม     โซอนุเคยีว – ฟูราโน ่– โทมติะฟารม์ - ฟารม์ชกิไิซโนะ โอกะ - เมอืงบเิอะ - บอ่น า้สฟ้ีา Blue Pond -– 
                  Patchwork road - อาซาฮคิาวา่         อาหารเชา้,กลางวนั (บฟุเฟ่ต)์ 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที ่3) 

 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงฟูราโน ่เมอืงทีข่ ึน้ชือ่ในเรือ่งกำรชมดอกไม ้น ำท่ำน
ไปชมโทมติะฟารม์ (Farm Tomita) น ำท่ำนชมดอกไมต้ำมฤดูกำลทีเ่บ่ง
บำนสสีันอย่ำงสวยงำม ทีน่ี่เป็นฟำร์มลำเวนเดอร์แห่งแรกของเมอืงฟรุำโน่ 
ในชว่งทีล่ำเวนเดอรบ์ำนทัง้ทุ่งสมี่วงแข่งกันส่งกลิน่หอมยวนใจและทีน่ี่ยังมี
แปลงดอกทีต่ัง้ใจปลูกดอกไมท้ัง้หมด 7ส ี7สำยพันธุเ์รยีงรำยเป็นแปลงยำว
เปรียบเสมือนสีของสำยรุง้ตัดกับสีของทอ้งฟ้ำ แลดูสวยงำมละลำนตำ 
นอกจำกจะเก็บภำพสวยๆของดอกไมแ้ลว้ ทีน่ีย่งัมผีลติภณัฑจ์ำกลำเวนเดอร์
ทัง้ของใชจ้ ำพวกน ้ำหอม  สบูด่อกลำเวนเดอรแ์หง้หรอืของกนิอย่ำงน ้ำกลิน่
ลำเวนเดอร ์ พุดดิง้ลำเวนเดอรแ์ละทีพ่ลำดไมไ่ด ้คอืไอศครมีลำเวนเดอรท์ี่
ควำมหอมหวำนจะชว่ยดับรอ้นไดเ้ป็นอย่ำงด ีรวมถงึของทีร่ะลกึอืน่ๆทีม่ใีห ้
เลอืกชอ็ปทั่วทกุจดุในฟำรม์ จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์ชกิไิซโนะโอ
กะ (Shikisai No Oka) ชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงำมของทุ่งดอกไมใ้ดใ้นแบบพำ
โนรำมำ ใหท้ำ่นได ้ พลดิเพลนิกบัสสีนัและกลิน่หอมของมวลดอกไมกว้่ำ 10 
สำยพันธุอ์ำท ิทวิลปิ, ซลัเวยีร,์ดอกทำนตะวัน  เป็นตน้ ทีจ่ะสลับสับเปลีย่น
กันอวดสสีัน บำนสะพร่ังตำมแต่ฤดูกำล หมายเหตุ: ดอกไมน้ำนำชนดิใน
สวนเป็นดอกไมป้ลูกตำมฤดูกำล ทัง้นี้จะบำนหรอืโรยขึน้อยูก่ับสภำพอำกำศ
ในวันเดนิทำงบรษัิทฯไมส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้ได ้

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที4่) เมน ูBuffet 
 
บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงบเิอะ เมอืงเล็กๆ ทีต่ัง้อยบ่รูเิวณตอนกลำงของเกำะฮ

อกไกโด ทีไ่ดช้ ือ่ว่ำ “Small Town Of The Most Beautiful Hills” เมอืงเล็กๆทีม่คีวำมสวยงำมทีต่ัง้อยู่บน
เนนิเขำ น ำทำ่นไปชม บอ่น า้สฟ้ีา Blue Pond หรอืสระสฟ้ีำ เป็นแหลง่
ท่องเทีย่วทำงธรรมชำตทิีเ่พิง่เริม่มชี ือ่เสยีงไดไ้ม่นำนของฮอกไกโด 
ตัง้อยูใ่จกลำงเมอืงบเิอะ ชือ่เสยีงทีท่ ำใหนั้กท่องเทีย่วหลำยคนสนใจ
มำเทีย่วชมนัน้ เป็นเพรำะน ้ำสฟ้ีำทีส่ดใสเกนิกว่ำบ่อน ้ำตำมธรรมชำติ
ทั่วไป และตอไมสู้งจ ำนวนมำกที่สะทอ้นใหเ้ห็นควำมใสแปลกตำที่
แสนพเิศษของน ้ำในบ่อสระสีฟ้ำนี้เกดิขึน้ดว้ยควำมบังเอญิหลังกำร
สรำ้งเขือ่นเพือ่ป้องกนักำรเกดิโคลนถล่มจำกภเูขำไฟบรเิวณใกลเ้คยีง
ทีไ่ดร้ะเบดิไปแลว้ครัง้หนึง่ น ้ำสว่นทีถ่กูกัน้ออกจำกเขือ่นกกัเก็บรวมกนั

จนเกดิเป็น Blue Pond ในทุก
วั นนี้  โดย ปัจจุ บั นยั ง ไม่อ ำ จ
อธบิำยถึงที่มำของสีฟ้ำของน ้ ำ
ไดแ้น่ชัด แต่จำกกำรตรวจสอบ
พบแร่ธำตุอลูมิเนียมไฮดรอก
ไซด์ในน ้ ำซึ่งสะทอ้นให เ้ ห็น
ควำมยำวคลืน่ทีส่ัน้กว่ำของแสง
สฟ้ีำเช่นเดียวกับชัน้บรรยำกำศ

โลก จำกนัน้น ำทำ่นชมควำมงำมตลอดเสน้ทำงผ่ำนทำงตะวันตกเฉียงเหนือของตัว
เมอืงบเิอะ ท่ำนสำมำรถชม Patchwork Road เป็นเสน้ทำงชมทุ่งนำ เนนิเขำสี

ทองอรำ่มสลับกบัสเีขยีงและน ่ำตำล มคีวำมสวยงำมรำวกบัผำ้หลำยผนืมำตัดปะวำง
ต่อกันเป็นระยะทำงยำว จะสวยเป็นพเิศษในช่วงฤดูรอ้น จุดชมววิระหว่ำงทำงที่
น่ำสนใจ คอื ตน้เคน และแมรี ่(Ken & Mary Tree) ทวิทัศน์ทีใ่ชใ้นภำพยนตร์
โฆษณำ “สไกไลน”์ ของบรษัิทนสิสนัมอเตอร ์ฉำยในยคุทศวรรษ 1970 ท ำใหผู้ค้น
ต่ำงแวะเวยีนมำถ่ำยรูปเป็นทีร่ะลกึ ตน้เซเว่นสตำรส์ (Seven Stars Tree) ชือ่สดุคู



                

 

ลแบบนีไ้ดม้ำเพรำะตน้ไมน้ีถ้กูใชเ้ป็นภำพบนซองบหุรีย่ ีห่อ้ SEVEN STARS ในปี ค.ศ. 1976 ววิของตน้โอค๊ยกัษ์ที่
ตัง้อยูบ่นเนนิอยำ่งสงำ่งำม ตน้พอ่แมล่กู (Parents and Child Tree) เป็นตน้ไมแ้ละเนนิเขำทีโ่ดง่ดังจำกภำพยนต์
โฆษณำหลำยชิน้  สองขำ้งทำงเต็มไปดว้ยยทุง่ขำ้วบำรเ์ลย่สเีหลอืงทองตัดสลับกับไร่ขำ้วโพดและมันฝร่ังสเีขยีว
สด เป็นสถำนทีท่ีส่วยงำมเหมำะกับกำรถ่ำยรูปและบันทกึไวน้ควำมทรงจ ำ สมควรแกเ่วลำน ำท่ำนเดนิทำงสูอ่า
ซาฮคิาวา่ ตัง้อยูใ่นภำคตะวันตกของฮอกไกโด น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่กแรม อสิระอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย ให ้
ทำ่นพักผอ่นตำมอธัยำศัยหรอืทำ่นสำมำรถไปชอ้ปป้ิงที ่หา้งเอออน พลาซา่ ได ้

 

 ทีพ่กั: Smile Hotel Asahikawa หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทำง) 
 

วนัทีส่ ี ่   โอตาร ุ - คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงงานเครือ่งแกว้โอตาร ุ- มติซุย เอา้ทเ์ล็ท –  
             ชอ้ปป้ิงซูซูกโินะ    อาหารเชา้,กลางวนั  
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่5)  

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงโอตารุ เมอืงท่ำเจรญิรุ่งเรืองในฐำนะที่เป็นเมอืงคำ้ขำย
ในชว่งปลำยศตวรรษที ่19 ถงึ 20 เมอืงทำ่เล็กๆทีม่บีรรยำกำศสดุแสนโรแมนตกิ ซึง่
มรีำ้นขำยของอยูต่ลอดสองขำ้งทำงดว้ยบรรยำกำศ
โดยรอบ รวมถงึกำรตกแต่งของบำ้นเรือนนัน้ส่วน
ใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจำกในอดีต 
เมืองโอตำรุไดรั้บอิทธิพลมำจำกกำรท ำกำรคำ้
ระหว่ำงประเทศญีปุ่่ นเองและประเทศในแถบยโุรป
หลำยประเทศ น ำท่ำนเที่ยวชม คลองสาย
วฒันธรรมโอตารุ คลองสำยวัฒนธรรมอันมเีสน่ห์

ชวนใหค้น้หำ ดว้ยควำมเป็นเอกลักษณ์แห่งวถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่ังคงควำมเป็น
ญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ คลองโอตำรุสรำ้งเพือ่ใหเ้รอืเล็กล ำเลยีงสนิคำ้จำกท่ำเรอืเอำมำ
เก็บไวใ้นโกดังทีอ่ยูต่ำมรมิคลอง เมือ่วทิยำกำรเจรญิกำ้วหนำ้เรอืใหญ่จงึเปลีย่นไป
เขำ้ทำ่ทีใ่หญแ่ละขนสง่เขำ้โกดัง ไดง้ำ่ยขึน้ ตกึเกำ่เก็บสนิคำ้รมิคลองเหล่ำนี้ จงึถูก
ดัดแปลงเป็นรำ้นอำหำรสไตลต์่ำงๆ และพพิธิภัณฑ์ น ำท่ำนเทีย่วชม ชมเครือ่ง
แกว้โอตารุ แหล่งท ำเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ด ชมควำมสวยงำมของแกว้หลำก
สสีนัดังอยูใ่นโลกของจนิตนำกำร แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดังของโอตำรุ และยังมเีครือ่ง
แกว้หลำกหลำยใหท้่ำนชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนี้มชี ือ่เสยีงในดำ้น  กำรท ำ
เครือ่งแกว้ต่ำงๆ  จำกนัน้น ำท่ำนชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้่ำนไดท้่องไปใน
ดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีละบทกว ีทีแ่สนอ่อนหวำน ชวนใหน่้ำหลงใหล ดว้ยกล่องดนตร ี(MUSIC BOX) อัน
มำกมำยหลำกหลำยและงดงำมทีจ่ะท ำใหท้่ำนผ่อนคลำยอยำ่งดเียีย่ม ท่ำนจะไดช้มกล่องดนตรมีำกมำยหลำย
หลำยแบบน่ำรักๆ เต็มไปหมดมำกกวำ่ 3,000 แบบ รวมถงึทำ่นยงัสำมำรถเลอืกท ำกลอ่งดนตรแีบบทีท่ำ่นตอ้งกำร
ไดด้ว้ย ทำ่นสำมำรถเ  ลอืกกลอ่งใส ่ตุ๊กตำเซรำมกิและเพลงมำประกอบกัน มบีรกิำรน ำเพลงกล่องดนตรทีัง้เพลง
ญีปุ่่ นและเพลงสำกลมำอัดเป็นซดีโีปสกำรด์สง่ไดโ้ดยตรงจำกทำงพพิธิภัณฑ ์ใหท้่ำนไดส้ัมผัสและชืน่ชมกล่อง
ดนตรน่ีำรักมำกมำย ใหท้ำ่นไดท้ ำกลอ่งดนตรน่ีำรักๆในแบบทีท่ำ่นชืน่ชอบดว้ยตัวทำ่นเอง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่6) 
 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่มติซุย เอา้ทเ์ล็ท (MITSUI OUTLET) เพลดิเพลนิกบักำรชอ้ปป้ิงสนิคำ้มำกมำยแบรนด์

ดังระดับโลก และแบรนดญ์ีปุ่่ น อำท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, EL  LE, CYNTHIA ROWLEY, 
DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋ำไฮไซ 
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, 
ARMANY ฯลฯ เลอืกดูเครือ่งประดับ และนำฬกิำหรู
อยำ่ง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 
LONGINES ฯลฯ รองเทำ้แฟชั่น HUSH PUPPIES, 
SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอื
เลอืกซือ้สนิคำ้ส ำหรับคณุหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, 
HAKKA KIDS, และสนิคำ้อืน่ๆอกีมำกมำยในรำคำลด 
30-80% ซึง่ภำยในยงัมรีำ้นอำหำร รำ้นกำแฟ ใหท้ำ่นชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศัย 

 
 

น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กัแรมพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรอืทา่นสามารถเดนิ
ไปชอ้ปป้ิง ยา่นซูซูกโินะ จำกบรเิวณรอบ ๆ สถำนีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ อยูถ่ัด
ลงมำทำงใตจ้ำกสวนโอโดร ิถือเป็นย่ำนที่คกึคักมีชวีติชวีำที่สุดของซัปโปโร 
โดยเฉพำะในเวลำค ่ำคืนที่บรรดำป้ำยไฟโฆษณำบนตกึต่ำง ๆ เปิดไฟสลับสี

แข่งขันประชันสนิคำ้กัน รอบ ๆ บรเิวณนี้มรีำ้นอำหำร ภัตตำคำร สถำนบันเทงิ
เรงิรมย์ยำมรำตรี ทัง้ไนต์คลับ บำร์  คำรำโอเกะ สถำนอำบอบนวด รวมกัน



                

 

มำกกวำ่ 4,000 รำ้น ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอย บำงรำ้นก็ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แต่ก็มพีนักงำนออกมำเรยีก
แขกเสนอเมนูและบรกิำรของรำ้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัยทีย่ำ่นซซูกูโินะ 

ทีพ่กั: Sapporo Tokyu Rei Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทำง)   

  
วนัทีห่า้        ตลาดปลาโจไก (มรีถ ไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอืทา่นสามารถอสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั                                                                                  

                  อาหารเชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที ่7) 

อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตำมอธัยำศัยเต็มวันหรอืทำ่นสำมำรถไปชมและชมิอำหำรทะเลสดๆทีต่ลำดปลำโจไกได ้
หมายเหต:ุ มบีรกิำรรถและไกดไ์ปตลำดปลำโจไก กรณีท่ำนประสงคไ์ปตลำดปลำ กรุณำแจง้กับไกดใ์นวันแรก
ของกำรเดนิทำง เนือ่งจำกรถมทีีน่ั่งกดัไมม่คีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง 
ตลาดปลาโจไก อิจบิะ เป็นตลำด
อำหำรทะเลที่ใหญ่ที่สุดในซัปโปโร 
เป็นตลำดทีค่กึคักและมำกมำยไปดว้ย
ของฝำกของดีของซัป  โปโรและ
ผลิตภัณฑ์จำกทั่ วฮอกไกโด ท่ำน
สำมำรถรับประทำนอำหำรทะเลแบบ
สดๆ ที่รำ้น รำคำไม่แพง ที่สั่งตรงมำ
จำกทีต่่ำง  ๆของออกไกโด และท่ำน
สำมำรถซือ้อำหำรทะเลและของ  ฝำกต่ำงๆไดท้ีน่ี่ โดยทำงรำ้นจะท ำแพ็คเก็จอยำ่งดไีปสง่ทีโ่รงแรมของเชำ้วัน
เดนิทำงกลับ (อสิระอำหำรเทีย่งตำมอัธยำศัย ใหท้่ำนเลอืกชมิอำหำรทะเลสดๆ)  จนไดเ้วลำน ำท่ำนมำส่งที่
โรงแรมและหรอื JR ทำวนเ์วอร ์อสิระใหท้ำ่นอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทำงสูส่ถำนทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ ตำมอธัยำศยัอำทิ
เชน่  
- อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึทีสู่งทีสุ่ดในซัปโปโร 
ตัง้อยู่ตดิกับสถำนีเจอำร์ซัปโปโร เป็นทัง้หำ้งสรรพสนิคำ้ โรงแรม โรง
ภำพยนตร ์และศูนยอ์ำหำร มรีำ้น BIG CAMERA จ ำหน่ำยกลอ้งดจิติอล, 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและอเิล็คทรอนคิส,์รำ้น100เยน,รำ้น UNIQLO ขำยเสือ้ผำ้
แฟชั่นวัยรุ่น,รำ้น MATSUMOTO KIYOSHI ขำยยำและเครือ่งส ำอำง 
อำคำร JR TOWER มจีุดชมววิตัง้อยูท่ี่  ชัน้ 38 เรยีกว่ำ T38 (Tower 
Three Eight) ทีร่ะดับ ควำมสงู 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศน์เหนือเมอืง
ซปัโปโรไดก้วำ้งไกลสวยงำมทัง้กลำงวัน กลำงคนื โดยเฉพำะยำมค ่ำคนื
จะมองเห็นทวีทีำวเวอรต์ัง้อยูก่ลำงสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จำกกลุ่มตกึ 
ยำ่นซซูกูโินะ ส่องสว่ำงทีจุ่ดกลำงเมอืงตดิ ๆ กันมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็ น ศูนยร์วมรำ้นรำเมน ซึง่มอียู่
ประมำณ 10 รำ้น ใหเ้ลอืกชมิอรอ่ยไมแ่พต้รอกรำเมนในยำ่น ซซูกูโิน่ (ไมร่วมตั๋วขึ ้น จดุชมววิรำคำประมำณ 700-
1000 เยน) 
- ยา่นทานุกโิคจ ิ(Tanuki Koji) เป็นยำ่นชอ้ปป้ิง โดยสรำ้งหลังคำคลุม
ยำวตำมแนวถนน ยำว 1 กโิลเมตร(ประมำณ 7-8 บล็อก) จนถงึแม่น ้ำ 
Sosei สองขำ้งทำงเต็มไปดว้ย  รำ้นคำ้กวำ่ 200 รำ้น ขำยของทีร่ะลกึ ขนม
ของเล่น เครือ่งส ำอำง ช็อคโกแลต เสือ้ผำ้ ขำ้วของเครือ่งใชต้่ำงๆ และ
รำ้นอำหำรใหเ้ลอืกรับประทำนมำกมำย 
(อำหำรเทีย่งและเย็นอสิระตำมอธัยำศัย) 

ทีพ่กั: Sapporo Tokyu Rei Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทำง)   
 

วนัทีห่ก      ซปัโปโร  - สนามบนิชโิตะเซะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                    

                   เชา้ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่8) 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพือ่เช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั 
 

09.55 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ621 
(มบีรกิารอาหารรอ้นและน า้ดืม่บนเครือ่ง ) 
 
 
 
 
 



                

 

 
 
16.30 น.    เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

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

หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูข ึ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 ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำร โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช ำระเงนิคำ่จองทัวรท์ำ่นละ 15,000 บำท สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นกำรเดนิทำง 30 วัน 

 
**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (*จะตอ้งมอีำยเุหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืนกอ่นหมดอำยนัุบจำกวันเดนิทำงไป-กลับ*)  
กรณุำตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยแุละด่ำนตรวจปฏเิสธกำรออกและ
เขำ้เมอืงทำ่น*** กรณุำสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมดัจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจำกเป็นรำคำตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิค่ำจองค่ำทัวรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทัวรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้
ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง พรอ้มคณะถอืว่ำท่ำนสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งค่ำบรกิำรและเงนิ
มดัจำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำรบนิไมส่ำมำรถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้
กำรอพัเกรดทีน่ั่ง สำมำรถอพัเกรดไดเ้ฉพำะ Hot Seat  ส ำหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทวัรไ์มส่ำมำรถอพัทีน่ั่งได ้ 
 



                

 

ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีย่ว 
เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่ำ่งทีม่ำกกวำ่ทีน่ั่งมำตรฐำน ดว้ยพืน้ทีว่ำงขำทีก่วำ้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสำมำรถยดืขำไดอ้ยำ่งเต็มที ่
 
 
 
 
 
 
 

2. คำ่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทำ่นตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดับเทยีบเทำ่ 
3. คำ่อำหำรคำ่เขำ้ชมและคำ่ยำนพำหนะทกุชนดิตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 
5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X ก ำหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคำ่ประกนัวนิำศภยัเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ  
**กรณีทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะซือ้น ้ำหนักเพิม่ กรณุำแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทำง10วันเทำ่นัน้พรอ้มช ำระคำ่น ้ำหนัก** 

- ซือ้น ำหนักเพิม่ 5 กก. ช ำระเพิม่ 600  บำท /เพิม่10กก. ช ำระเพิม่ 1,000 บำท 
- เพิม่20กก. ช ำระเพิม่ 2,000 บำท  

6. ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทำ่นละ 500,000 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ
เพิม่ไดจ้ากบรษิทั ประกนัท ัว่ไป 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทยและเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 
2. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบอุำทเิชน่คำ่อำหำรเครือ่งดืม่คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  
4. คำ่ภำษีน ้ำมนัทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คำ่ Vat 7% และคำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
6. คำ่ทปิยกกระเป๋ำทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
รำยละเอยีดเกีย่วกบัมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีอ่ำจเกดิขึน้ในระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทจัดกำรให)้ 
4.ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอือยู ่ไมต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมำย และเขำ้ขำ่ยคณุสมบตักิำรพ ำนักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลำกำรพ ำนักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ และไม ่
    เขำ้ขำ่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทำ่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มนัและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนือ่งจำกสำเหตตุำ่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ,กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, 
กำรกอ่กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น, เกดิจำกกำรโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมดัจำหรอืคำ่ทัวรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตำ่งๆ ทัง้หมด  
7. รำยกำรนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมทีพั่กในต่ำงประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม  



                

 

8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไมส่ำมำรถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณำแจง้บรษัิทฯ อยำ่งนอ้ย 7วันกอ่นกำรเดนิทำง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ไดเ้นือ่งจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง
ไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3ทำ่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินกำร
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่ำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  
13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวันเดนิทำงตรงกบัวันหยดุเทศกำลของญีปุ่่ น หรอื วันเสำรอ์ำทติย ์รถอำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำใน
กำรท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในกำรบรหิำรเวลำ ซึง่อำจจะ
ขอควำมรว่มมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตำมโปรแกรม 
14. บรกิำรน ้ำดืม่ทำ่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของกำรเดนิทำงถงึวันที4่ของกำรเดนิทำงรวมจ ำนวน 3 ขวด 
15. กำรบรกิำรของรถบสัน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวันละ10-12ชัว่โมง อำทเิชน่ เริม่งำน
เวลำ 8.00น.ถงึเวลำ 20.00 น.ในวันนัน้ มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภำพกำรจรำจรในวันเดนิทำงนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเวลำท่องเทีย่วตำมสถำนทีใ่น
โปรแกรมกำรเดนิทำง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกันอบุัตเิหตุจำกกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว 
ตำมพ.ร.บ กำรทอ่งเทีย่ว เท่ำนัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถือว่ำท่ำนไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่ำนช ำระเงนิค่ำทัวร์ (ท่ำนสำมำรถซือ้ประกัน
สุขภำพ ในระหว่ำงกำรเดินทำงได ้จำกบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษำเงื่อนไขควำมคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสัญญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจำกมเีอกสำรลงนำม
โดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ไดเ้นือ่งจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง
ไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 


