
XJ116 Hokkaido Flower Lavender ซปัโปโร โอตาร ุฟูราโน ่บเิอะ 
5D3N  

 

Hokkaido Flower Lavender 
ซปัโปโร โอตาร ุฟรูาโน ่บเิอะ 5วนั 3คนื 

“ชมดอกลาเวนเดอรแ์ละดอกไมใ้นฤดกูาล ณ ฟารม์โทมติะ 
ชมทุง่ดอกไมบ้นเนนิเขา ณ เนนิเขาชกิไิซ Patchwork 
Road เป็นเสน้ทางชมทุง่นาเนนิเขาสทีองอรา่มสลบักบัสี

เขยีงและนํา้ตาล มคีวามสวยงามราวกบัผา้หลายผนืมาตดัปะ
วางตอ่กนั” 

พกัออนเซ็น Kiroro Resort 1 คนื ซปัโปโร 2คนื (ใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิง) 
ทานบฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมไูมอ่ ัน้ เดนิทางโดยสายการบนิ Air Asia X (XJ) 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  
สนามบนินวิชโิตะเสะ – ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด – สวนโอโดร ิ– หอนาฬกิาซปั
โปโร – โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ - Duty Free – โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– 
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– คโิรโระ ออนเซ็น 

3  ฟูราโน ่- โทมติะฟารม์ ทุง่ลาเวนเดอร ์- ฟารม์ชกิไิซโนะ โอกะ – เมอืงบเิอะ - ซปัโป
โร 

4  อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืซือ้บสัเสรมิเทีย่ว 



5  ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

03 - 07 Jul 2019  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

10 - 14 Jul 2019  28,888  28,888 28,888 7,000 9,500 

14 - 18 Jul 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

17 - 21 Jul 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

24 - 28 Jul 2019  31,888  31,888 31,888 7,000 9,500 

14 - 18 Aug 2019  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

28 Aug - 01 Sep 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 9,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

21.00  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI 
AIR ASIA X (XJ) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ติ
กแท็กกระเป๋า 

23.55  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ THAI AIR 
ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ620 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิาร
จําหนา่ย) 

  

 
วนัที ่2 

สนามบนินวิชโิตะเสะ – ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด – สวนโอโดร ิ– หอนาฬกิาซปั
โปโร – โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ - Duty Free – โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– 
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– คโิรโระ ออนเซ็น 

08.40  เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา่
เมอืงไทย 2 ชัว่โมงกรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืค่วามสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผา่นพธิี
การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหนํ้า อาหารสด 
จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋า
เรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตวั จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ตกึทําเนยีบรฐับาลเกา่ หรอื อะคะ
เร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญีปุ่่ นแปลวา่ อฐิสแีดง ตกึทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์แหง่ฮอกไกโด 
เริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิา โดยลอกแบบมาจาก
อาคารทําเนยีบรัฐบาลแหง่รัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจํานวนมากกวา่ 2.5 
ลา้นกอ้น ตกึแดงหลงันี้ใชเ้ป็นทีทํ่าการรัฐบาลฮอกไกโดตัง้แตปี่ พ.ศ.2429 ซึง่ผูว้า่ราชการ
คนแรกทีไ่ดทํ้างานในตกึนีค้อื มจิโิตช ิอวิามรูะ (Michitoshi Iwamura) แลว้ใชง้านตอ่เนื่อง
ยาวนานถงึ 80 ปี กอ่นทีจ่ะยา้ยไปทีทํ่าการหลงัใหมเ่ป็นอาคารทันสมยัสงู 10 ชัน้ซึง่ตัง้อยู่
ดา้นหลงัตกึ นําทา่นเดนิทางสู ่สวนโอโดร ิเป็นสวนทีไ่ดถ้กูปรับปรงุเปลีย่นแปลงกลายเป็น
เทศกาลทีย่ ิง่ใหญ ่สามารถดดูนักทอ่งเทีย่วทํารายไดใ้หแ้กฮ่อกไกโดมาก ในชว่งฤดหุนาวมี
หมิะทีง่ดงามและการแกะสลกัน้ําแข็งทีส่ามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากญีปุ่่ นและทั่วโลกได ้



มากกวา่ 2 ลา้นคน ชว่งใบไมผ้ลจิะไดเ้จอกบัตน้ซากรุะ ดอกบานสชีมพแูละดอกไมฤ้ดใูบไม ้
ผลติา่งๆ บานเรยีงราย ผา่นการจัดสวนอยา่งสวยงาม สามารถชมวถิชีวีติคนเมอืงซปัโปโรได ้
ชมหอนาฬกิาซปัโปโระ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วซึง่เป็นอาคารทีส่รา้งขึน้จากไม ้ตัง้อยูใ่นเขต
จโูอ เมอืงซปัโปะโระ เมอืงใหญท่ีส่ดุของจังหวัดฮกไกโด ทางตอน เหนือของประเทศญีปุ่่ น 
ออกแบบดว้ยศลิปะแบบอเมรกินัเป็นทีรู่จั้กในฐานะสญัลกัษณ์ของเมอืง และเป็นทีส่นใจของ
นักทอ่งเทีย่ว ทัง้ในและตา่งประเทศแทบทกุคน ซึง่นาฬกิาบนหอยังคงเดนิอยา่งเทีย่งตรง 
และมเีสยีงระฆังในทกุชัว่โมง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง(มือ้ที1่)บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมไูมอ่ ัน้ 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุOtaru เมอืงทา่เจรญิรุง่เรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขาย
ในชว่งปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20 เมอืงทา่เล็กๆทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึง่มรีา้นขาย
ของอยูต่ลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืนนัน้สว่น
ใหญ ่ไดถ้กูออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดตี เมอืงโอตารไุดรั้บอทิธพิลมาจาก การทํา
การคา้ระหวา่งประเทศญีปุ่่ นเองและประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ นําทา่นเทีย่วชม 
คลองสายวฒันธรรมโอตาร ุคลองสายวัฒนธรรมอนัมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยความเป็น
เอกลกัษณ์แหง่วถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่ังคงความเป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ คลองโอตารสุรา้ง
เพือ่ใหเ้รอืเล็กลําเลยีงสนิคา้จากทา่เรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดงัทีอ่ยูต่ามรมิคลอง เมือ่วทิยาการ
เจรญิกา้วหนา้เรอืใหญจ่งึเปลีย่นไปเขา้ทา่ทีใ่หญแ่ละขนสง่เขา้โกดงั ไดง้า่ยขึน้ ตกึเกา่เก็บ
สนิคา้รมิคลองเหลา่นี้ จงึถกูดดัแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์า่งๆ และพพิธิภัณฑ ์นําทา่นเทีย่ว
ชม ชมเครือ่งแกว้โอตาร ุแหลง่ทําเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้
หลากสสีนัดงัอยูใ่นโลกของจนิตนาการ แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดงัของโอตาร ุและยงัมเีครือ่งแกว้
หลากหลายใหท้า่นชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนีม้ชี ือ่เสยีงในดา้นการทําเครือ่งแกว้ตา่งๆ 
จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้า่นไดท้อ่ง
ไปในดนิแดนแหง่เสยีงดนตรแีละบทกวทีีแ่สนออ่นหวานชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกลอ่งดนตร ี
(MUSIC BOX) อนัมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะทําใหท้า่นผอ่นคลายอยา่งดเียีย่ม 
ทา่นจะไดช้มกลอ่งดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ 
รวมถงึทา่นยังสามารถเลอืกทํากลอ่งดนตรแีบบทีท่า่นตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลอืก
กลอ่งใส ่ตุก๊ตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกนั มบีรกิารนําเพลงกลอ่งดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ น
และเพลงสากลมาอดัเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้า่นไดส้มัผัสและ
ชืน่ชมกลอ่งดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้า่นไดทํ้ากลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่า่นชืน่ชอบดว้ยตวั
ทา่นเอง จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูซ่ปัโปโร ศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด ระหวาง
ทางนําทา่นไปชม โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (คา่ทวัรไ์มร่วมการเขา้ชมการผลติดา้นใน ทวัร์
นําชมดา้นนอก) แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตวัอาคารของโรงงานถกูสรา้ง
ขึน้ในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากตามอธัยาศยั 
จากนัน้นําทา่นไป ดวิตีฟ้ร ีใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากราคาถกู อาทเิชน่ เครือ่งสาํอางค ์เครือ่ง
ไฟฟ้า ผลติภัณฑจ์ากน้ํามนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิ ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF 5GF และ6GF 
หรอืวติามนิบํารงุรา่งกายอยา่ง Natto สารสกดัจากถ่ัว หรอืน้ํามันตบัปลา เป็นตน้ สมควรแก่
เวลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัคโิรโระรสีอรท์  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที2่)  

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชอ่อนเซ็น เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้และจะทํา
ให ้ผวิพรรณสวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

ทีพ่กั: Kiroro Resort หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวันเดนิทาง) 

 



วนัที ่3 ฟูราโน ่- โทมติะฟารม์ ทุง่ลาเวนเดอร ์- ฟารม์ชกิไิซโนะ โอกะ – เมอืงบเิอะ - 
ซปัโปโร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3) 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟูราโน ่ตัง้อยูใ่จกลางเกาะฮอกไกโด จงึถกูเรยีกขานวา่ "สะดอื
ของฮอกไกโด" เป็นเมอืงทีม่ธีรรมชาตอิดุมสมบรูณ์ รายลอ้มไปดว้ยภเูขาขนาดใหญเ่ชน่
เทอืกเขาโทกาจใินกลุม่ภเูขาไฟไดเซท็สซึนั ภเูขาอาชเิบ็ทส ึและภเูขายบูาร ิเป็นตน้ 
นอกจากนี้ยังมผีูค้นจํานวนมากมาเยอืนฟรูาโน่โดยมเีป้าหมายคอืมาชมทุง่ดอกไมท้ีม่ี
ดอกไมห้ลากชนดิผลดักนับานสะพร่ังในแตล่ะเดอืน และดอกไมท้ีไ่ฮไลทส์ดุๆแหง่เมอืง
ฟรุาโนะเลยก็คอืลาเวนเดอร ์ดอกลาเวนเดอรจ์ะบานสะพร่ังทีส่ดุในชว่งกลางเดอืน
กรกฎาคม (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศแตล่ะปี) ภาพของพรมสมีว่งจากดอกลาเวนเดอร์
ทีป่กคลมุไปทั่วทัง้เมอืงเป็นีทน่่าประทับใจสดุๆของผูท้ีม่าเยอืน นําทา่นไปชมโทมติะ
ฟารม์ (Farm Tomita) ฟารม์ลาเวนเดอร ์แหง่แรกของเมอืงฟรุาโน่ ฟารม์แหง่นี้ข ึน้
ชือ่วา่เป็น “จดุชมดอกลาเวนเดอรท์ีด่ทีีส่ดุของเมอืง” เนื่องจากมวีวิทวิทัศทีส่วยงามจาก
ฉากหลงัเป็นภเูขาโทกะช ิ(Tokachi mountain) ซึง่ทีน่ี่ทา่นจะไดพ้บกบัทุง่ดอกลาเวน
เดอรส์มีว่งแขง่กนัสง่กลิน่หอมยวนใจและตืน่ตาไปกบัแปลงดอกทีต่ัง้ใจปลกูดอกไม ้
ทัง้หมด 7ส ี7สายพันธุเ์รยีงรายเป็นแปลงยาวเปรยีบเสมอืนสขีองสายรุง้ตดักบัสขีอง
ทอ้งฟ้า แลดสูวยงามละลานตา นอกจากจะเก็บภาพสวยๆของดอกไมแ้ลว้ ทีน่ีย่ังมี
ผลติภัณฑจ์ากลาเวนเดอรท์ัง้ของใชจํ้าพวกน้ําหอม  สบูด่อกลาเวนเดอรแ์หง้หรอืของ
กนิอยา่งน้ํากลิน่ลาเวนเดอร ์ พดุดิง้ลาเวนเดอรแ์ละทีพ่ลาดไมไ่ด ้คอืไอศครมีลาเวน
เดอรท์ีค่วามหอมหวานจะชว่ยดบัรอ้นไดเ้ป็นอยา่งด ีรวมถงึของทีร่ะลกึอืน่ๆทีม่ใีหเ้ลอืกช็
อปทั่วทกุจดุในฟารม์ ซึง่ชว่งทีด่อกลาเวนเดอรบ์านสะพร่ังเต็มที ่คอืชว่งกลางเดอืน
กรกฎาคมถงึตน้เดอืนสงิหาคม แตด่อกลาเวนเดอรจ์ะคงบานอยูใ่นกลางสงิหาคม 
นอกจากนี้ยังมดีอกไมอ้กีมากมายหลายชนดิในฤดอูืน่ เชน่ ดอกป๊อปป้ี และดอกลปิูน ใน
เดอืนมถินุายน ดอกลลิลี ่ในเดอืนกรกฎาคม ดอกทานตะวัน ดอกซลัเวยี และคอสมอส 
ในเดอืนสงิหาคมถงึกนัยายน อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปุ ซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สวนชกิไิซโนะโอกะ (Shikisai no oka) เนนิ 4 ฤด ูทีม่โีรลคงุ
และ โรลจัง หุน่ฟางขนาดใหญ ่สญัลกัษณ์ของสวนชกิไิซ โนะ โอกะคอยตอ้นรับ
นักทอ่งเทีย่ว ชมดอกไมน้านาพันธุ ์รวมถงึดอกลาเวนเดอร ์และทุง่ดอกไมห้ลากส ีทีไ่ด ้
รับคํานยิมและคําชมวา่จัดสวนไลส่ไีดส้วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ นอกจากนี้ยังมกีจิกรรม
หลายอยา่งเชน่ ขบัรถ ATV รถไฟชมฟารม์ หรอืฟารม์เลีย้ง Alpaca อกีดว้ย ใหท้า่นได ้
ชมววิทวิทัศนท์ีส่วยงามของทุง่ดอกไมใ้ดใ้นแบบพาโนรามา เ  พลดิเพลนิกบัสสีนัและ
กลิน่หอมของมวลดอกไมกว้า่ 10 สายพันธุอ์าท ิทวิลปิ, ซลัเวยีร,์ดอกทานตะวัน เป็นตน้ 
ทีจ่ะสลบัสบัเปลีย่นกนัอวดสสีนั บานสะพร่ังตามแตฤ่ดกูาล 

หมายเหต:ุ ชว่งทีช่มดอกลาเวนเดอรค์อืชว่งกลางเดอืนกรกฎาคมถงึตน้เดอืนสงิหาคม 
แตด่อกลาเวนเดอรจ์ะคงบานอยูใ่นกลางสงิหาคมและในชว่งเดอืนอืน่ๆจะมดีอกไมน้านา
ชนดิในสวนตามฤดกูาล ทัง้นี้จะบานหรอืโรยขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในวนัเดนิทางบรษัิทฯ
ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบเิอะ เมอืงเล็กๆ ทีต่ัง้อยบ่รูเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด ที่
ไดช้ือ่วา่ “Small Town Of The Most Beautiful Hills” เมอืงเล็กๆทีม่คีวามสวยงามที่
ตัง้อยูบ่นเนนิเขา ตลอดเสน้ทางผา่นทางตะวันตกเฉียงเหนือของตวัเมอืง ทา่นสามารถ
ชม Patchwork Road เป็นเสน้ทางชมทุง่นาเนนิเขาสทีองอรา่มสลบักบัสเีขยีงและ
น้ําตาล มคีวามสวยงามราวกบัผา้หลายผนืมาตดัปะวางตอ่กนัเป็นระยะทางยาว จะสวย
เป็นพเิศษในชว่งฤดรูอ้น จดุชมววิระหวา่งทางทีน่่าสนใจ คอื ตน้เคน และแมรี ่(Ken & 
Mary Tree) ทวิทัศนท์ีใ่ชใ้นภาพยนตรโ์ฆษณา “สไกไลน”์ ของบรษัิทนสิสนัมอเตอร ์
ฉายในยคุทศวรรษ 1970 ทําใหผู้ค้นตา่งแวะเวยีนมาถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ ตน้เซเวน่สตารส์ 
(Seven Stars Tree) ชือ่สดุคลูแบบนี้ไดม้าเพราะตน้ไมน้ี้ถกูใชเ้ป็นภาพบนซองบหุรีย่ีห่อ้ 
SEVEN STARS ในปี ค.ศ.1976 ววิของตน้โอค๊ยักษ์ทีต่ัง้อยูบ่นเนนิอยา่งสงา่งาม ตน้พอ่
แมล่กู (Parents and Child Tree) เป็นตน้ไมแ้ละเนนิเขาทีโ่ดง่ดงัจากภาพยนตโ์ฆษณา
หลายชิน้  สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยยทุง่ขา้วบารเ์ลย่สเีหลอืงทองตดัสลบั กบัไร่ขา้วโพด
และมันฝร่ังสเีขยีวสด เป็นสถานทีท่ีส่วยงามเหมาะกบัการถา่ยรปูและบนัทกึไวน้ความ
ทรงจํา สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูซ่ปัโปโร 



คํา่  นําทา่น ชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิกจ ิเป็นยา่นทีค่กึคกัมชีวีติชวีติโดยเฉพาะในเวลาคํา่คนืที่
บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่ง ๆ เปิดไฟสลบัสแีขง่ขนัประชนัสนิคา้กนัรอบๆ บรเิวณนี้
มรีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบนัเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทัง้ไนทค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ 
รวมกนัมากกวา่ 4,000 รา้น ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึน้ลฟิต์
ไป แตก็่มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไป
หมด บรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงยา่นซูซูกโินะได ้นําทา่นเดนิทางเขา้สู่
ทีพ่ักแรมซปัโปโร อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้สูท่ีพ่ักแรม 

ทีพ่กั: The B Sapporo Susukino หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วนัที ่4 อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืซือ้บสัเสรมิเทีย่ว 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่5) 

อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืทา่นสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได ้

หมายเหต:ุ มบีรกิารรถและไกดไ์ปตลาดปลาโจไก กรณีทา่นประสงคไ์ปตลาดปลา 
กรณุาแจง้กบัไกดใ์นวนัแรกของการเดนิทาง เนือ่งจากรถมทีีน่ ัง่กดัไมม่คีา่ใชจ้า่ยใน
การเดนิทาง 

ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุในซปัโปโร เป็นตลาดทีค่กึคกัและ
มากมายไปดว้ยของฝากของดขีองซปั  โปโรและผลติภัณฑจ์ากทั่วฮอกไกโด ทา่นสามารถ
รับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น ราคาไมแ่พง ทีส่ัง่ตรงมาจากทีต่า่งๆของออกไกโดและ
ทา่นสามารถซือ้อาหารทะเลและของฝากตา่งๆไดท้ีน่ี ่

(อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั ใหท้า่นเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ) จนไดเ้วลานําทา่น
มาสง่ทีโ่รงแรมและหรอื JR ทาวนเ์วอร ์อสิระใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสู่
สถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆ ตามอธัยาศยัอาทเิชน่ 

อาคารเจอารท์าวเวอร(์JR TOWER) เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซปัโปโร ตัง้อยูต่ดิกบัสถานีเจอาร์
ซปัโปโร เป็นทัง้หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศนูยอ์าหาร มรีา้น BIG CAMERA 
จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขาย
เสือ้ผา้แฟชัน่วยัรุน่,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งสาํอาง อาคาร JR 
TOWER มจีดุชมววิตัง้อยูท่ีช่ัน้ 38 เรยีกวา่ T38 (Tower Three Eight) ทีร่ะดบั ความสงู 160 
เมตร จงึมองเห็นทวิทัศนเ์หนือเมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวัน กลางคนื 
โดยเฉพาะยามคํา่คนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จากกลุม่ตกึ 
ยา่นซซูกูโินะ สอ่งสวา่งทีจ่ดุกลางเมอืงตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็ น ศนูยร์วมรา้นรา
เมน ซึง่มอียูป่ระมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอรอ่ยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่น ซซูกูโิน่ (ไมร่วมตัว๋
ขึน้จดุชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน)  

ยา่นซูซูกโินะ ตัง้อยูใ่นบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ เมอืงซปัโปโร โดยอยูถั่ดลง 
มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็ นยา่นทีค่กึคกัและม ีชวีติชวีา
ทีส่ดุของซปัโปโร โดยเฉพาะในยามคํา่คนืทีม่กีารเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีนั ตา่งๆ บน
ตกึทีต่ัง้อยูใ่นยา่นแหง่นี้ นอกจากนัน้ยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบนัเทงิ
เรงิรมยย์ามราตรตีา่งๆ ทัง้ไนทค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา่ 4,000 รา้น 



ตามตรอกซอกซอย จงึไมแ่ปลกทีนั่กทอ่งเทีย่วจะนยิมมา ณ สถานทีแ่หง่นี - ทานุกโิคจเิป็น
แหลง่ชอ้ปป้ิ งอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลงัคามงุบงัแดดบงัฝนและหมิะ ม ีความยาว 7 บล็อก
ถนน มรีา้นคา้ตัง้เรยีงรายอยูก่วา่ 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนว ตะวนัออก-ตะวันตก อยูร่ะหวา่ง
สถานี Subway Odori และ Susukin เพือ่ไมเ่ป็ นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหาร
กลางวันและอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

มติซุยเอาทเ์ล็ท Mitsui Outlet เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายแบรนดด์งัระดบั
โลก และแบรนดญ์ีปุ่่ น อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, 
DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, 
TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดบั และนาฬกิาหรอูยา่ง TAG HEUER, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH 
GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้สาํหรับคณุหนู AIGLE, BANDAI 
ASOBI, HAKKA KIDS, และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมายในราคาลด 30-80% ซึง่ภายในยังมี
รา้นอาหาร รา้นกาแฟ สาํหรับใหท้า่นไดน่ั้งผอ่นคลายอกีดว้ย วธิไีป 

• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi Station ประมาณ 19 นาที
โดยรถประจําทาง ลงทีป้่าย “Inter-Village Omagari” 

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

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

เลอืกซือ้ Bus เสรมิ+Tour (มบีสัและไกด)์ หมายเหต:ุ รายการทวัรเ์สรมิเป็นการเสนอ
ขายบสัเสรมิวนัอสิระ ไกดจ์ะเสนอขายพรอ้มเสน้ทางทวัรห์นา้งาน ทางบรษิทัและไกด์
ไมส่ามารถบงัคบัซือ้ใดๆไดท้ ัง้ส ิน้ ข ึน้อยูก่บัความสมคัรใจและความตอ้งการเดนิทาง
ของลูกคา้แตล่ะทา่นเทา่น ัน้(ตวัอยา่งรายการ เทีย่วโนโบรเิบทส,ึหบุเขานรกจโิกคดุาน,ิอซุุ
ซงั) 

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 

ทีพ่กั: The B Sapporo Susukino หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

 

วนัที ่5 ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบ Set Box (มือ้ที6่) 



เพือ่ความสะดวกในเรือ่งเวลาการเดนิทางไปสนามบนิ จากน ัน้นําทา่นเดนิทางสู ่
สนามบนินวิชโิตเสะ เพือ่เช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั 

09.55  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการAIR ASIA X 
เทีย่วบนิที ่XJ621 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิาร
จําหนา่ย) 

16.30  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

  

 
หมายเหต ุ

หมายเหต ุ:  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีย่นโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่ว
ไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถ
ใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัรา
คา่บรกิารขา้งตน้คาํนวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรับ
สงูขึน้ บรัษัทฯขอสงวสทิธใินการปรับอตัราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 

ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็น
การชําระแบบจา่ยชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระ
ขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ
ใหแ้กท่า่น 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่น
การเดนิทาง 10 วนั 

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

3.การชําระคา่บรกิาร  ชําระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นการ
เดนิทาง 20วัน 

**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผ ูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจาก
วนัเดนิทางไป-กลบั*) 

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่น
ตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่
พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์



เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ 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 ้

 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไม่
เกนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไข
ของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้
พรอ้มชาํระคา่น้ําหนัก** 
- ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชาํระเพิม่ 600  บาท / เพิม่10กก. ชาํระเพิม่ 1,000 บาท / เพิม่20กก. ชาํระ
เพิม่ 2,000 บาท 
(คา่ทวัรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิ
สว่นตวั กรณีเกดิความเสยี บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนั
สุขภาพทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพเพิม่ได ้
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
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2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
4. คา่ภาษีน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่า้ใจ
จากทา่น 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ 
จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศ
ญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่า่กวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิาร
พํานักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง 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 หลงัจากไดส้าํรองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง
นอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
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 อาจทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวนัทีทํ่าทัวรเ์ตม็วัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมจํานวน
2ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12
ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
บรษัิทประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผู ้
จัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 
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