
XJ112 Hokkaido Hakodate Autumn ซปัโปโร โอตาร ุฮาโกดาเตะ 6วนั 4คนื  

 

Hokkaido Hakodate Autumn 

ทวัรฮ์อกไกโด ซปัโปโร โอตาร ุฮาโกดาเตะ 6วนั 4คนื 

พกัฮาโกดาเตะ1คนื ออนเซ็นโทยะ/ยบูาร ิ1คนื ซปัโปโร 2 
คนื 

ฮาโกดาเตะ ไปสมัผสัเสนห่เ์มอืงเหนอืสดุประทบัใจ เมอืงทา่ทีรุ่ง่เรอืงในอดตี มี
ทวิทศันย์ามคํา่คนืสวยงามเป็นอนัดบัตน้ๆ ซปัโปโร ศนูยก์ลางความเจรญิของ
เกาะฮอกไกโด ถกูสรา้งข ึน้บนพืน้ฐานแบบอเมรกิาเหนอื มกีารสรา้งระบบถนน

แบบสีเ่หลีย่มผนืผา้ ครบครนัท ัง้แหลง่ทอ่งเทีย่ว ชอ้ปป้ิง รา้นน ัง่ด ืม่ โอตาร ุเมอืง
ทา่เรอืเล็กๆ สดุนา่รกั มเีสนห่ข์องความโรแมนตกิชวนใหห้ลงใหล โบรเิบทส ึ

เมอืงข ึน้ชือ่เร ือ่งนํา้พรุอ้น ออนเซนธรรมชาตขิองญีปุ่่ น บอ่จโิกคดุาน ิบอ่ทีง่ดงาม
มชีือ่เสยีง 

ทานบฟุเฟ่ตข์าป ูอสิระทอ่งเทีย่วฟรเีดย ์1 วนั 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 



2  สนามบนินวิชโิตเสะ - โนโบรเิบทส ึ– จโิกคดุาน ิ– ฮาโกดาเตะ - โกดงัอฐิแดงคาเนโมร ิ– Hakodate 

Ropeway จุดชมววิภเูขาฮาโกดาเตะ 

3  ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – เนนิชมววิฮาจมินัซากะ –โงเรยีวกาคปุารค์ - โชวะชนิซงั ปารค์ – โทยะ - จุดชมววิ
ไซโล - ออนเซ็นโทยะ/ยบูาร ิ

4  โอตารุ – คลองโอตารุ – เครือ่งแกว้โอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- โรงงานช็อกโกแลต - ซปัโปโร – 
รา้นดวิต ีฟ้ร ี– ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ

5  
ตลาดปลาโจไก (มรีถไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอือสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืซือ้Option Tour 

6  
ซปัโปโร - สนามบนิชโิตะเซะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเด ีย่ว 

25 - 30 Sep 2018  27,888  27,888 27,888 7,000 8,500 

02 - 07 Oct 2018  31,888  31,888 31,888 7,000 8,500 

03 - 08 Oct 2018  31,888  31,888 31,888 7,000 8,500 

09 - 14 Oct 2018  37,888  37,888 37,888 7,000 8,500 

10 - 15 Oct 2018  36,888  36,888 36,888 7,000 8,500 

24 - 30 Oct 2018  57,900  57,900 57,900 7,000 8,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 
ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

20.30  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกชัน้ 3เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) 
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตกิแท็กกระเป๋า 

23.55  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ620 
(มบีรกิารอาหารรอ้นและนํา้ด ืม่บนเครือ่ง) 

วนัที ่2 สนามบนินวิชโิตเสะ - โนโบรเิบทส ึ– จโิกคดุาน ิ– ฮาโกดาเตะ - โกดงัอฐิแดงคาเนโมร ิ– Hakodate 
Ropeway จุดชมววิภเูขาฮาโกดาเตะ 

08.40  เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพอื่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ํา อาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า

ฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตัว นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบทส ึเมอืง
ตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงแหง่หนึง่ของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามไม่ว่าจะเป็นตน้ไม,้ 
ทะเลสาบ, หนองบงึและแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย จากนัน้นําทา่นชม หบุเขานรกจโิกคดุาน ิ
(Jigokudani) เกดิจากภูเขาไฟซึง่ยังไม่ดับจงึกอ่ใหเ้กดิน้ําพุรอ้นและบอ่โคลนเดอืด อันเป็นปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาตทิียั่งคงอยู่ชัว่กลัป์ น้ํารอ้นในลําธารของหบุเขาแหง่นี้มแีร่ธาตุกํามะถนัซึง่เป็นแหล่งตน้น้ําของย่านบอ่น้ํา
รอ้นโนโบรเิบทส ึมองเห็นควันจากน้ําพุรอ้นพุ่งขึน้มาตลอดเวลา ใหท้า่นถา่ยภาพตามอัธยาศัย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่) 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮาโกดาเตะ เมอืงตอนใตส้ดุ ของฮอกไกโด ซึง่อยู่ทางดา้นทศิใตข้องเกาะฮอกไกโดยที่
เจรญิรุ่งเรอืงทีส่ดุจนไดช้ือ่ว่าเป็นประตูสูฮ่อกไกโด นอกจากนี้ยังเป็นเมอืงทีผ่สมผสานกนัระหว่างวัฒนธรรมญีปุ่่ น
และตะวันตกอกีดว้ยนําทา่นเดนิทางสู ่Red Brick Warehouse หรอื โกดงัคาเนโมร ิศูนยก์ารคา้ทีป่ระกอบ

ขึน้จากการนําอาคารโกดังกอ่อฐิแดงซึง่ถกูสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1909 จํานวน 4 หลังมาปรับปรุงใหม่ เพลนิเพลดิไป
กบัการช็อปป้ิงและของกนิแสนอร่อยมากมาย แมอ้าคารทีเ่ห็นจะเป็นอาคารใหม่ทีถ่กูสรา้งขึน้มาทดแทนอาคาร
หลังเกา่ทีถ่กูไฟไหมค้รัง้ใหญเ่ผาทําลายไปเมือ่ปี 1907 แต่ยังคงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถาปัตยกรรม

แบบดั่งเดมิทีทํ่าใหค้วามรูส้กึยังคลา้ยสิง่ปลูกสรา้งของยุโรปตัง้อยู่เรยีงรายอยู่รมิอ่าว ปัจจุบนัไดด้ัดแปลงเป็น
รา้นคา้ รา้นเสือ้ผา้ ก ิ๊ฟชอ้ป และรา้นอาหาร อสิระใหท้า่นไดบ้นัทกึภาพความงามหรอืเลอืกซือ้สนิคา้ของฝากของ
ทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูจุ่ดชมววิจากยอดเขาMt.Hakodate โดยน ัง่

กระเชา้ Hakodateyama Ropeway (หมายเหตุ:กระเชา้อาจมยีกเลกิการใหบ้รกิารกรณีมลีมพัดแรง หรอืมี
การปิดซอ่มบํารุงประมาณ2-3สปัดาหใ์นชว่งฤดูใบไมร่้วงทางบรษัิทขอปรับรายการนําขึน้จุดชมววิโดยรถบสัแทน) 



ทา่นจะไดส้มัผสักบับรรยากาศของเมอืงฮาโกดาเตะในยามคํ่าคนืทีม่แีสงไฟเรยีงรายเปล่งแสงระยบิระยับดั่งแสง
ของเพชรซึง่นับว่าเป็นไฮไลทข์องฮาโกดาเตะเป็นจุดชมววิกลางคนืสวยเป็นอนัดบั 3 ของโลก รองจาก

ฮ่องกงและเมอืงเนเปิลส ์ประเทศอติาล ีเป็นจุดชมววิมุมกวา้งโอบลอ้มดว้ยทะเลและภูเขานับ และยังเป็นจุดชมววิ
ตดิอันดัน 1 ใน 3 สถานทีท่ีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ นร่วมกบัภูเขาอนิาซะ ทีน่างาซากแิละภูเขารอคโคทีโ่กเบ(Kobe) มี
ความสงู 334 เมตร นอกจากจุดชมววิแลว้ยังมรีา้นคา้หลากหลายรา้น รา้นกาแฟ รา้นจําหน่ายของทีร่ะลกึ และ

รา้นอาหารสไตลโ์รงอาหารเปิดใหบ้รกิารดว้ย  จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที2่)  

ทีพ่กั: Hakodate Smile Hotel or Hakodate Park Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่3 ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – เนนิชมววิฮาจมินัซากะ –โงเรยีวกาคปุารค์ - โชวะชนิซงั ปารค์ – โทยะ - จุด
ชมววิไซโล - ออนเซ็นโทยะ/ยบูาร ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ ตลาดแหง่นี้นับเป็นสวรรคข์องคนรักอาหารทะเล  สดใหม่ รา้นคา้ต่าง 
ๆ จําหน่ายอาหารทะเลหลากหลายชนดิ ลิม้ลองเนื้อปสูดๆ และอย่าพลาดลิม้รสเมลอนและขา้วโพดทีนํ่ามาขาย
ในตลาดซึง่ปลูกในฮอกไกโดทีม่รีสชาดหวาน หอม อร่อย นําทา่นเดนิทางสู ่เนนิชมววิฮาจมินัซากะ 

Hachiman-Zaka Slope จะเป็นเนนิเขาทีล่าดตัวลงไปจนถงึทะเลทีด่า้นล่าง ซึง่หากยนีจากทีจุ่ดนี้จะเป็นแนว
ตน้ไมส้องขา้งทางยาวตลอดแนว และเบือ้งหนา้จะเป็นววิของทา่เรอืฮาโกดาเตะ,ทอ้งทะเลและภูเขาทีอ่ยู่ทางฝ่ัง
ตรงขา้มน่ันเอง เนื่องจากววิทวิทศัน์ทีส่วยงามจงึทําใหเ้ป็นหนึง่ในจุดทีน่ยิมใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยทําภาพยนตรแ์ละ
โฆษณาต่างๆ ในหนา้รอ้นนัน้ตน้ไมจ้ะเป็นสเีขยีวสด แต่ในฤดูหนาวชว่งทีใ่บไมร่้วงและหมิะตก จะมกีารประดับไฟ

ไวต้ามตน้ไม ้เป็นจุดชมเทศกาล Hakodate Light Up ทีม่ชีือ่เสยีงอกีดว้ย จนสมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่นําทา่น
เดนิทางไป โงเรยีวกาคุปารค์ ทีน่ี่มจีุดชมววิทีส่วยงาม ม ีป้อมโงเรยีวกาค ุ(Fort Goryokaku) หรอืเรยีกอกี
ชือ่หนึง่ว่า ป้อมดาว 5 แฉก (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่ขึน้หอคอย) บรเิวณนัน้เป็นพืน้ทีข่นาดใหญรู่ปดาวเนื่องจาก

ตอ้งการเพิม่พืน้ทีใ่นการวางปืนใหญซ่ึง่จะมองเห็นไดจ้ากมุมสงู ป้อมสรา้งตามสไตลต์ะวันตกสรา้งขึน้ในปีสดุทา้ย
ของสมัยเอโดะ เพือ่ป้องกนัเมอืงฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดนิยิมทีเ่กดิจากมหาอํานาจตะวันตก ไม่กีปี่
ต่อมาป้อมแหง่นี้กลายเป็นฐานของสงครามกลางเมอืงระหว่างกองทพัผูสํ้าเร็จราชการและกองกําลังของรัฐบาล

เมจทิีจ่ัดตัง้ขึน้ใหม ่ หลังจากป้อมแหง่นี้ไม่ไดใ้ชง้านแลว้จงึถกูดัดแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในชว่งปี1910 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5) 

หลังทานอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชอ่อนเซ็น เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้และจะทําใหผ้วิพรรณ
สวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

ทีพ่กั: Jozankei Hotel/Yubari Hotel Shuparo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนั

ที ่4 
โอตารุ – คลองโอตารุ – เครือ่งแกว้โอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- โรงงานช็อกโกแลต - ซปัโปโร – รา้นดวิต ีฟ้ร ี
– ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่6) 



นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ เมอืงทา่เจรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20 เมอืงทา่เล็กๆ
ทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึง่มรีา้นขายของอยู่ตลอดสองขา้งทางดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแต่งของ

บา้นเรอืนนัน้สว่นใหญไ่ดถ้กูออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดตี เมอืงโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจากการทําการคา้ระหว่าง
ประเทศญีปุ่่ นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ นําทา่นเทีย่วชม คลองสายวฒันธรรมโอตาร ุคลองสายวัฒนธรรม
อันมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยความเป็นเอกลักษณ์แหง่วถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่ังคงความเป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ คลองโอตารุสรา้ง

เพือ่ใหเ้รอืเล็กลําเลยีงสนิคา้จากทา่เรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดังทีอ่ยู่ตามรมิคลอง เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญจ่งึ
เปลีย่นไปเขา้ทา่ทีใ่หญแ่ละขนสง่เขา้โกดัง ไดง่้ายขึน้ ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลองเหล่านี้ จงึถกูดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตล์
ต่างๆ และพพิธิภัณฑ ์นําทา่นเทีย่วชมเครือ่งแกว้โอตารุ แหล่งทําเครือ่งแกว้ทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้หลาก

สสีนัดังอยู่ในโลกของจนิตนาการ แหล่งเครือ่งแกว้ชือ่ดังของโอตารุ และยังมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้า่นชืน่ชม และเลอืกซือ้
ได ้เมอืงนี้มชีือ่เสยีงในดา้น  การทําเครือ่งแกว้ต่างๆ  จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music Box 
Museum ใหท้า่นไดท้อ่งไปในดนิแดนแหง่เสยีงดนตรแีละบทกว ีทีแ่สนอ่อนหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตร ี
(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะทําใหท้า่นผอ่นคลายอย่างดเียีย่ม ทา่นจะไดช้มกล่องดนตรมีากมาย

หลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึทา่นยังสามารถเลอืกทํากล่องดนตรแีบบทีท่า่นตอ้งการไดด้ว้ย 
ทา่นสามารถเ  ลอืกกล่องใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกนั มบีรกิารนําเพลงกล่องดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากล
มาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้า่นไดส้มัผสัและชืน่ชมกล่องดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้า่นไดทํ้า

กล่องดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่า่นชืน่ชอบดว้ยตัวทา่นเอง 

เทีย่

ง  

รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที7่) เมนูขาปูบุฟเฟ่ต ์

นําทา่นเดนิทางสูซ่ปัโปโร ระหวางทางนําทา่นไป โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (ไมร่วมการเขา้ชมการผลติดา้นใน) แหล่ง

ผลติช็อคโกแลตทีม่ชีือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตัวอาคารของโรงงานถกูสรา้งขึน้ในสไตลยุ์โรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้า่นได ้
เลอืกซือ้เป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนัน้นําทา่นไปรา้นดวิต ีฟ้ร ีใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากราคาถกู อาทเิชน่ เครือ่งสําอางค ์
เครือ่งไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากนํา้มนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิ ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF 5GF และ6GF หรอืวติามนิบํารุงร่างกาย

อย่าง Natto สารสกดัจากถัว่ หรอืน้ํามันตับปลาฉลาม ยาของดร.โนงจุ ิเป็นตน้ จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิกจ ิเป็น
ย่านทีค่กึคักมชีวีติชวีติโด ยเฉพาะในเวลาคํ่าคนืทีบ่รรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึต่างๆ เปิดไฟสลับสแีข่งขันประชนัสนิคา้กนัรอบๆ 
บรเิวณนี้มรีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบนัเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ รวมกนัมากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยู่

ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซ ่อนอยู่ในตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แต่ก็มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเอง
อยู่รมิถนนเต็มไปหมด บรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงยา่นซูซูกโินะได ้อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั จากน ัน้
นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

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

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่5 
ตลาดปลาโจไก (มรีถไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอือสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืซือ้Option Tour 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่8) 

อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัหรอืทา่นสามารถไปชมและชมิอาหารทะเลสดๆทีต่ลาด

ปลาโจไกได ้

หมายเหตุ: มบีรกิารรถและไกดไ์ปตลาดปลาโจไก กรณีทา่นประสงคไ์ปตลาดปลา กรุณาแจง้กบัไกดใ์นวันแรก
ของการเดนิทาง เนื่องจากรถมทีีน่ั่งกดัไม่มคี่าใชจ่้ายในการเดนิทาง 

ตลาดปลาโจไก อจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุในซปัโปโร เป็นตลาดทีค่กึคักและมากมายไปดว้ย

ของฝากของดขีองซปัโปโรและผลติภัณฑจ์ากทัว่ฮอกไกโด ทา่นสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น 
ราคาไม่แพง ทีส่ัง่ตรงมาจากทีต่่างๆของออกไกโด และทา่นสามารถซือ้อาหารทะเลและของฝากต่างๆไดท้ีน่ี่ 
โดยทางรา้นจะทําแพ็คเก็จอย่างดไีปสง่ทีโ่รงแรมของเชา้วันเดนิทางกลับ (อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั ให ้

ทา่นเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ)  จนไดเ้วลานําทา่นมาสง่ทีโ่รงแรมและหรอื JR ทาวน์เวอร ์อสิระใหท้า่นอสิระช ้

อปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ ตามอัธยาศัยอาทเิชน่ 

- ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด หรอื อะคะเร็งงะ(Akarenga) ในภาษาญีปุ่่ นแปลว่า อฐิสแีดง กอ่สรา้งเมือ่ปี

ค.ศ. 1888  เป็นอาคารในสไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิาโดยถอดแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแหง่รัฐแมสซาซู
เซตส ์ประเทศสหรัฐอเมรกิา สรา้งจากอฐิจํานวนกว่า 2.5 ลา้นกอ้น 

- สวนโอโดร ิสวนสาธารณะขนาดใหญท่ีม่เีหล่าพันธุไ์มแ้ละแปลงดอกไมแ้ต่งแตม้สสีนัตลอดทกุ ฤดูกาลเป็นที่



พักผอ่นหย่อนใจของชาวเมอืงซปัโปโร ในฤดูใบไมผ้ลมิเีทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอ้นมเีทศกาล YOSAKOI โซรัน
และเบยีรก์ารเ์ดน้ ฤดูใบไมร่้วงมเีทศกาลออทัม่เฟสซึง่รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดูหนาวมี

เทศกาลหมิะซึง่พัฒนามาเป็นเทศกาลระดับโลก 

 - อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซปัโปโร ตัง้อยู่ตดิกบัสถานีเจอารซ์ปัโปโร เป็น
ทัง้หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศูนยอ์าหาร มรีา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครือ่งสําอาง อาคาร JR TOWER มจุีดชมววิตัง้อยู่ทีช่ัน้ 38 เรยีกว่า T38 (Tower Three 
Eight) ทีร่ะดับ ความสงู 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทศัน์เหนือเมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวัน 

กลางคนื โดยเฉพาะยามคํ่าคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จากกลุ่มตกึ ย่านซซูู
กโินะ สอ่งสว่างทีจุ่ดกลางเมอืงตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็ น ศูนยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียู่ประมาณ 10 
รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในย่าน ซซูกูโิน่ (ไม่รวมตั๋วขึ ้น จุดชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน) 

- ยา่นซูซูกโินะ ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ เมอืงซปัโปโร โดยอยู่ถดัลง มาทางใตข้อง

สวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็นย่านทีค่กึคักและม ีชวีติชวีาทีส่ดุของซปัโปโร โดยเฉพาะใน
ยามคํ่าคนืทีม่กีารเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีนั ต่างๆ บนตกึทีต่ัง้อยู่ในย่านแหง่นี้ นอกจากนัน้ยังเป็นแหล่งช ้

อปป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบนัเทงิเรงิรมยย์ามราตรตี่างๆ ทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด 

มากกว่า 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไม่แปลกทีนั่กทอ่งเทีย่วจะนยิมมา ณ สถานทีแ่หง่นี - ทานุกโิคจเิป็น
แหล่งชอ้ปป้ิ งอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลังคามุงบงัแดดบงัฝนและหมิะ ม ีความยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้
เรยีงรายอยู่กว่า 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin 

เพือ่ไม่เป็ นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

- มติซุยเอาทเ์ล็ท Mitsui Outlet เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายแบรนดด์ังระดับโลก และแบรนด์
ญีปุ่่ น อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืก

ซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดูเครือ่งประดับ และ
นาฬกิาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ HUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้สําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI 

ASOBI, HAKKA KIDS, และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมายในราคาลด 30-80% ซึง่ภายในยังมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ 
สําหรับใหท้า่นไดน่ั้งผอ่นคลายอกีดว้ย วธิไีป 

• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi Station ประมาณ 19 นาทโีดยรถประจําทาง 

ลงทีป้่าย “Inter-Village Omagari” 

• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Tozai Line Oyachi Station ประมาณ 25 นาทโีดยรถประจําทาง ลง
ทีป้่าย “Mitsui Outlet Park Entrance” 

• (เสารอ์าทติยแ์ละวันหยุด) จากบรเิวณ Tokyu-Ura Boarding Area หนา้สถานี Sapporo Station ประมาณ 40 

โดยรถประจําทางโดยตรง ลงทีป้่าย “Mitsui Outlet Park Entrance” 

* เลอืกซือ้Option Tour (มบีสัและไกด)์ หมายเหต:ุ รายการทวัรเ์สรมินี้เป็นการเสนอขายทวัรเ์สรมิวันฟรี
เดยเ์บือ้งตน้ ทางบรษัิทและไกดไ์ม่สามารถบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้ ขึน้อยู่กบัความสมัครใจและความตอ้งการ

เดนิทางของลูกคา้แต่ละทา่นเทา่นัน้ 

อตัราคา่บรกิาร /ทา่น 

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

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

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

เดนิทาง 31 ทา่นขึน้ไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น 

Option Tour 

ฟรูาโน ่- โทมติะฟารม์ - ฟารม์ชกิไิซโนะโอกะ - เมอืงบเิอะ - Patchwork road – บอ่นํา้สฟ้ีา Blue 
Pond - ชอ้ปป้ิง Mitsui Outlet Park – ซปัโปโร 

(อาหารเทีย่งและเย็นอสิระตามอธัยาศยั) 

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

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 



 

วนัที ่6 
ซปัโปโร - สนามบนิชโิตะเซะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่9) 

หมายเหตุ: กรณีหอ้งอาหารเชา้ทีโ่รงแรมไม่สามารถเปิดบรกิารชว่ง 06.00น.ได ้เพือ่ระยะเวลาการเดนิทางมา
สนามบนิทางบรษัิทขอปรับเป็น Set Box แทน) 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพือ่เช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั 

09.55  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสายการAIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ621 (มบีรกิาร
อาหารรอ้นและน้ําดืม่บนเครือ่ง) 

16.30  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่ง
เทศกาลหรอืวันหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะปรับเปลีย่นโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของ

ทา่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 
สามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อัตราค่าบรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอัตราแลกเปลีย่น 100 

เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลีย่นปรับสงูขึน้ บรัษัทฯขอสงวสทิธใินการปรับอัตราค่าบรกิารเพิม่ขึน้ 

ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ยชําระ
ขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ด ้

รว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้น ีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นล่วงหนา้ 

- หรอืสง่จอยน์ทวัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ 

3.การชําระคา่บรกิาร  ชําระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน 

**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั*) 

กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้
เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี 
และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใช ้



บรกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้สิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้การอัพเกรดทีน่ั่ง สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat 

สําหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทวัรไ์ม่สามารถอัพทีน่ั่งได ้

ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีย่ว เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่่างทีม่ากกว่าทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ที่
พอทีจ่ะสามารถยดืขาไดอ้ย่างเต็มที ่

2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

3. ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ

ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และค่าประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มชําระค่าน้ําหนัก** 

- ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชําระเพิม่ 600  บาท / เพิม่10กก. ชําระเพิม่ 1,000 บาท / เพิม่20กก. ชําระเพิม่ 2,000 บาท 

(ค่าทวัรไ์ม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี บรษัิทฯ
ไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 

6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพเพิม่ได ้

7. อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่าง  ๆ

2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่ค่าอาหารเครือ่งดืม่ค่าซกัรดี ค่าโทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. ค่าภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. ค่าภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

6. ค่าทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ํา้ใจจากทา่น 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพาํนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เย ีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งย ืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนั

การมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็น

ตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 



4.กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่าย
คุณสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลูกคา้และ

บรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อุบตัเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั
ได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผา่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้ง
ใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ
ร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดต่อคนต่อในวันทีทํ่าทวัรเ์ต็มวัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมจํานวน2ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 
8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั

สภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 



16. การประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบตัเิหตุจากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม
พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้

และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิค่าทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหว่างการ
เดนิทางได ้จากบรษัิทประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผา่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

 


