
 

XJ115 Wonderful Hokkaido 5D3N  

 

Wonderful Hokkaido 5D3N 

ซปัโปโร โอตาร ุKIRORO RESORT 

พกัออนเซ็น Kiroro Ski Resort 1 คนื ซปัโปโร 2คนื (ใกล้
แหลง่ชอ้ปป้ิง) 

ทานบฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมไูมอ่ ัน้ เดนิทางโดยสายการบนิ Air Asia X (XJ) 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  สนามบนินวิชโิตะเสะ - ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด – สวนโอโดร ิ– หอนาฬกิาซปัโปโร – ศาลเจา้ฮอกไกโด 
– เนนิเขาแหง่พระพทุธเจา้ – น ัง่กระเชา้ข ึน้เขาโมอวิะ Moiwa Ropeway – คโิรโระ สกรีสีอรท์ ออนเซ็น 

3  คโิรโระสกรีสีอรท์ โอตาร ุคลองโอตาร ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีเครือ่งแกว้โอตาร ุโรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ 
Duty Free ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ

4  
อสิระทอ่งเทีย่วฟรเีดยต์ามอธัยาศยัเต็มวนั 

5  
ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  



อตัราคา่บรกิาร 

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

05 - 09 Apr 2019  29,900  29,900 29,900 7,000 9,500 

10 - 14 Apr 2019  34,900  34,900 34,900 7,000 9,500 

18 - 22 Apr 2019  28,900  28,900 28,900 7,000 9,500 

20 - 24 Apr 2019  27,900  27,900 27,900 7,000 9,500 

25 - 29 Apr 2019  27,900  27,900 27,900 7,000 9,500 

08 - 12 May 2019  28,900  28,900 28,900 7,000 9,500 

15 - 19 May 2019  28,900  28,900 28,900 7,000 9,500 

22 - 26 May 2019  26,900  26,900 26,900 7,000 9,500 

29 May - 02 Jun 2019  25,900  25,900 25,900 7,000 9,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 
ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

21.00  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) 
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตกิแท็กกระเป๋า 

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

  

วนัที ่2 
สนามบนินวิชโิตะเสะ - ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด – สวนโอโดร ิ– หอนาฬกิาซปัโปโร – ศาลเจา้ฮ
อกไกโด – เนนิเขาแหง่พระพทุธเจา้ – น ัง่กระเชา้ข ึน้เขาโมอวิะ Moiwa Ropeway – คโิรโระ สกรี ี
สอรท์ ออนเซ็น 

08.40  เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง
กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืค่วามสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ํา อาหารสด จาํพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า
ฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตัว จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ ตกึทําเนยีบ
รฐับาลเกา่ หรอื อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญีปุ่่ นแปลวา่ อฐิสแีดง ตกึทีถ่อืเป็นสัญลักษณ์แหง่ฮอกไก
โด เริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตลน์โีอบาร็อคอเมรกิา โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนยีบ
รัฐบาลแหง่รัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจํานวนมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ตกึแดงหลังนีใ้ชเ้ป็นทีทํ่า
การรัฐบาลฮอกไกโดตัง้แตปี่ พ.ศ.2429 ซึง่ผูว้า่ราชการคนแรกทีไ่ดทํ้างานในตกึนีค้อื มจิโิตช ิอวิามรูะ 
(Michitoshi Iwamura) แลว้ใชง้านตอ่เนือ่งยาวนานถงึ 80 ปี กอ่นทีจ่ะยา้ยไปทีทํ่าการหลังใหมเ่ป็นอาคาร
ทันสมัยสงู 10 ชัน้ซึง่ตัง้อยูด่า้นหลังตกึ นําทา่นเดนิทางสู ่สวนโอโดร ิเป็นสวนทีไ่ดถ้กูปรับปรงุเปลีย่นแปลง
กลายเป็นเทศกาลทีย่ ิง่ใหญ ่สามารถดดูนักทอ่งเทีย่วทํารายไดใ้หแ้กฮ่อกไกโดมาก ในชว่งฤดหุนาวมหีมิะที่
งดงามและการแกะสลักน้ําแข็งทีส่ามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากญีปุ่่ นและทั่วโลกไดม้ากกวา่ 2 ลา้นคน ชว่ง
ใบไมผ้ลจิะไดเ้จอกับตน้ซากรุะ ดอกบานสชีมพแูละดอกไมฤ้ดใูบไมผ้ลติา่งๆ บานเรยีงราย ผา่นการจัดสวนอยา่ง
สวยงาม สามารถชมวถิชีวีติคนเมอืงซปัโปโรได ้ชมหอนาฬกิาซปัโปโระ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วซึง่เป็นอาคารที่
สรา้งขึน้จากไม ้ตัง้อยูใ่นเขตจูโอ เมอืงซปัโปะโระ เมอืงใหญท่ีส่ดุของจังหวัดฮกไกโด ทางตอน เหนอืของ
ประเทศญีปุ่่ น ออกแบบดว้ยศลิปะแบบอเมรกิันเป็นทีรู่จั้กในฐานะสัญลักษณ์ของเมอืง และเป็นทีส่นใจของ
นักทอ่งเทีย่ว ทัง้ในและตา่งประเทศแทบทกุคน ซึง่นาฬกิาบนหอยังคงเดนิอยา่งเทีย่งตรง และมเีสยีงระฆงัในทกุ
ชัว่โมง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่) 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฮอกไกโด เป็นศาลเจา้ของศาสนานกิายชนิโตประจําเกาะฮอกไกโด สรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ 1869 นับตัง้แตก่อ่สรา้งมาก็มอีายมุากกวา่ 140 ปีแลว้และไดม้กีารอัญเชญิเทพมาประทับทัง้หมด 4องค ์คน
ญีปุ่่ นมักมาขอพรกันทีศ่าลเจา้โดยเฉพาะในวันสําคัญๆ เชน่ วันปีใหม ่วันเกดิครบรอบอาย ุ3 ปี 5 ปี 7 ปี ของ



เด็กๆ ชว่งซากรุะบานบรเิวณศาลเจา้ยังมทีัง้ตน้บว๊ย และตน้ซากรุะ รวมกันอยูม่ากมาย เมือ่มาทีน่ีจ่ะสามารถเห็น
ความสวยงามของดอกไม ้ทัง้ 2 ชนดิได ้อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูและเลอืกซือ้เครือ่งราง Omamori ไดต้าม
อัธยาศัย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เนนิเขาแหง่พระพทุธเจา้ The Hill of the Buddha เป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมข่องซปัโปโรอยูภ่ายในพืน้ทีข่องสสุาน Makomanai Takino Cemetery ทีเ่ปิดใหเ้ชา้ชมเมือ่
ปลายปี 2015 มคีวามโดดเดน่เนือ่งจากเป็นองคพ์ระพทุธรปูขนาด 13.5 เมตร หนัก 1,500 ตัน ครอบไวด้ว้ยโดม
ทรงกลมใตด้นิ ลอ้มรอบไปดว้ยทุง่ลาเวนเดอรนั์บแสนตน้ทีจ่ะเปลีย่นพืน้ทีข่องเนนิเขาใหเ้ป็นสสีันตา่งๆไปไมซ่ํ้า
กันตลอดปีตามชว่งฤด ูโดยบรเิวณสถานทีดั่งกลา่วไดรั้บการออกแบบโดย Tadao Ando สถาปนกิชือ่ดังของ
ญีปุ่่ น โดยบรเิวณทางเขา้จะม ี สระน้ํา และอโุมงคค์วามยาว 40 เมตร นอกจากนียั้งมรีา้นกาแฟและรา้นอาหาร
เล็กๆ รวมทัง้รปูปัน้หนิจําลองของโมอายแหง่เกาะอสีเตอร ์และรปูปัน้หนิจําลองของสโตนเฮนจใ์หไ้ดช้มและเก็บ
ภาพสวยงามไดอ้กีดว้ย คา่ทวัรไ์มร่วมคา่เขา้(ทางสถานทีเ่ก็บคา่บรจิาคเพือ่ใชทํ้านุบํารงุสถานที ่300 เยน 
(บรจิาคดว้ยตัวเองหนา้ทางเขา้) ไมร่วมคา่จดุชมววิมมุสงู500เยน จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูจ่ดุชมววิเขาโมอิ
วะ (Moiwa-yama) ใกลก้ับเมอืงซปัโปโร นําทา่นขึน้ Ropeway สูจ่ดุชมววิดา้นบน ทีน่ีย่ามค่ําคนืจะเป็น
สถานทีช่มววิทีส่วยทีส่ดุตดิ 1 ใน 3 ววิทีด่ทีีส่ดุของฮอกไกโดและของประเทศญีปุ่่ น บนยอดเขาโมอวิะสงูจากน้ํา
ทะเล 531 เมตร เมือ่มองลงมาจะเห็นววิและอา่วอชิกิาร ิภเูขาโชคังเบทส ึอําเภอมาชเิคะ แบบพาโนรามา่360 
องศา เป็นจุดดงึดดูนักทอ่งเทีย่วอกีดว้ย นอกจากนีแ้ลว้ทีน่ียั่งเป็นสถานทีศั่กดิส์ทิธิ ์สําหรับคูรั่กทีข่ ึน้มาใชเ้วลา
พเิศษดว้ยกัน โดยยนืสั่นระฆงัตรงจุดศนูยก์ลางของจุดชมววิแบบครอบคลมุทั่วทัง้เมอืงซปัโปโรอกีดว้ย สมควร
แกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัคโิรโระสกรีสีอรท์  

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที2่)  

หลังอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับการ แชอ่อนเซ็น เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้และจะทําให ้ผวิพรรณ
สวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

ทีพ่กั: Kiroro Ski Resort หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่3 คโิรโระสกรีสีอรท์ โอตาร ุคลองโอตาร ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีเครือ่งแกว้โอตาร ุโรงงานช็อคโกแลตอิ
ชยิะ Duty Free ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3) 

ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูเก็บววิบรรยากาศทีส่วยงามของ KIRORO SKI RESORT ตัง้อยูท่า่มกลางขนุเขา สําหรับ
ในชว่งฤดหูนาวจะปกคลมุดว้ยหมิะแสนนุ่ม (หมิะจะมชีว่งฤดหูนาวเทา่นัน้ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ ณ ชว่งทีล่กูคา้
เดนิทางและคา่ทัวรไ์มร่วมกจิกรรมตา่งๆ) คโิรโระรสีอรท์ ถกูเลอืกเป็นโลเคชัน่หลักหนัง “แฟนเดย ์แฟนกันแควั่น
เดยีว” เรือ่งแรกของคา่ยจดีเีอช เปิดมมุสวยทั่วสกรีสีอรท์ใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยทํา ใน location ตา่งๆ เชน่ระฆงัแหง่
ความรัก (Love Bell) หรอืทา่นจะเลอืกชอ้ปป้ิงทีโ่ซนพลาซา่ คโิรโระ รสีอรท์ มารเ์ก็ต แหลง่รวมขนมอรอ่ยเเละ
สนิคา้ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอกไกโดไวค้รบ ซึง่นักทอ่งเทีย่วสามารถชอ้ปป้ิงกลับไปเป็นของฝากไดใ้นแหง่เดยีวทีน่ี่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) 

บา่ย  นําทา่นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุOtaru เมอืงทา่เจรญิรุง่เรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลาย
ศตวรรษที ่19 ถงึ 20 เมอืงทา่เล็กๆทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึง่มรีา้นขายของอยูต่ลอดสองขา้งทาง ดว้ย
บรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืนนัน้สว่นใหญ ่ไดถ้กูออกแบบเป็นตะวันตกเนือ่งจากในอดตี 

เมอืงโอตารไุดร้ับอทิธพิลมาจาก การทําการคา้ระหวา่งประเทศญีปุ่่ นเองและประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ 
นําทา่นเทีย่วชม คลองสายวฒันธรรมโอตาร ุคลองสายวัฒนธรรมอันมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยความเป็น
เอกลักษณ์แหง่วถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทียั่งคงความเป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ คลองโอตารสุรา้งเพือ่ใหเ้รอืเล็กลําเลยีง
สนิคา้จากทา่เรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดังทีอ่ยูต่ามรมิคลอง เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญจ่งึเปลีย่นไปเขา้ทา่
ทีใ่หญแ่ละขนสง่เขา้โกดัง ไดง้่ายขึน้ ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลองเหลา่นี ้จงึถกูดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์า่งๆ 
และพพิธิภัณฑ ์นําทา่นเทีย่วชมเครือ่งแกว้โอตาร ุแหลง่ทําเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของ
แกว้หลากสสีันดังอยูใ่นโลกของจนิตนาการ แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดังของโอตาร ุและยังมเีครือ่งแกว้หลากหลายให ้
ทา่นชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนีม้ชี ือ่เสยีงในดา้นการทําเครือ่งแกว้ตา่งๆ จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่ง
ดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้า่นไดท้อ่งไปในดนิแดนแหง่เสยีงดนตรแีละบทกวทีีแ่สนออ่นหวาน
ชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกลอ่งดนตร ี(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะทําใหท้า่นผอ่นคลาย
อยา่งดเียีย่ม ทา่นจะไดช้มกลอ่งดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ รวมถงึ
ทา่นยังสามารถเลอืกทํากลอ่งดนตรแีบบทีท่า่นตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุก๊ตาเซรามกิและ
เพลงมาประกอบกัน มบีรกิารนําเพลงกลอ่งดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ได ้
โดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้า่นไดส้ัมผัสและชืน่ชมกลอ่งดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้า่นไดทํ้ากลอ่งดนตรี
น่ารักๆในแบบทีท่า่นชืน่ชอบดว้ยตัวทา่นเอง 



ค่ํา  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที5่) เมนบูฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมไูมอ่ ัน้ 

หลังอาหารเย็นอสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงยา่นทานกุโิกจ ิเป็นยา่นทีค่กึคักมชีวีติชวีติโดยเฉพาะในเวลาค่ําคนืทีบ่รรดา
ป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่งๆ เปิดไฟสลับสแีขง่ขันประชนัสนิคา้กันรอบๆ บรเิวณนีม้รีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถาน
บันเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ รวมกันมากกวา่ 4,000 รา้น ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอย บาง
รา้นก็ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แตก็่มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยูร่มิถนน
เต็มไปหมด บรเิวณใกลก้ันทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงยา่นซซูกูโินะได ้จากน ัน้เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Toyoko Inn Sapporo Susukino Minami หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่4 
อสิระทอ่งเทีย่วฟรเีดยต์ามอธัยาศยัเต็มวนั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่6) 

อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืทา่นสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได ้

หมายเหต:ุ มบีรกิารรถและไกดไ์ปตลาดปลาโจไก กรณีทา่นประสงคไ์ปตลาดปลา กรณุาแจง้กบัไกด์
ในวนัแรกของการเดนิทาง เนือ่งจากรถมทีีน่ ัง่กดัไมม่คีา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 

ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุในซปัโปโร เป็นตลาดทีค่กึคักและมากมายไปดว้ยของ
ฝากของดขีองซปั  โปโรและผลติภัณฑจ์ากทั่วฮอกไกโด ทา่นสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น 
ราคาไมแ่พง ทีส่ั่งตรงมาจากทีต่า่งๆของออกไกโดและทา่นสามารถซือ้อาหารทะเลและของฝากตา่งๆไดท้ีน่ี่ 

(อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั ใหท้า่นเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ) จนไดเ้วลานําทา่นมาสง่ทีโ่รงแรม
และหรอื JR ทาวนเ์วอร ์อสิระใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆ ตามอธัยาศยั
อาทเิชน่ 

อาคารเจอารท์าวเวอร(์JR TOWER) เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซปัโปโร ตัง้อยูต่ดิกับสถานเีจอารซ์ปัโปโร เป็นทัง้
หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศนูยอ์าหาร มรีา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุน่,รา้น MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครือ่งสําอาง อาคาร JR TOWER มจีุดชมววิตัง้อยูท่ีช่ัน้ 38 เรยีกวา่ T38 (Tower Three 
Eight) ทีร่ะดับ ความสงู 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศนเ์หนอืเมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวัน 
กลางคนื โดยเฉพาะยามค่ําคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จากกลุม่ตกึ ยา่นซซูู
กโินะ สอ่งสวา่งทีจุ่ดกลางเมอืงตดิ ๆ กันมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็ น ศนูยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียูป่ระมาณ 10 
รา้น ใหเ้ลอืกชมิอรอ่ยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่น ซซูกูโิน่ (ไมร่วมตั๋วขึน้จุดชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน)  

ยา่นซูซูกโินะ ตัง้อยูใ่นบรเิวณรอบๆ สถานรีถไฟใตด้นิซซูกูโินะ เมอืงซปัโปโร โดยอยูถ่ัดลง มาทางใตข้อง
สวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็ นยา่นทีค่กึคักและม ีชวีติชวีาทีส่ดุของซปัโปโร โดยเฉพาะใน

ยามค่ําคนืทีม่กีารเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีัน ตา่งๆ บนตกึทีตั่ง้อยูใ่นยา่นแหง่นี ้นอกจากนัน้ยังเป็นแหลง่ช ้

อปป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรตีา่งๆ ทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด 
มากกวา่ 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไมแ่ปลกทีนั่กทอ่งเทีย่วจะนยิมมา ณ สถานทีแ่หง่น ี- ทานุกโิคจเิป็น
แหลง่ชอ้ปป้ิ งอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลังคามงุบังแดดบังฝนและหมิะ ม ีความยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้
เรยีงรายอยูก่วา่ 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยูร่ะหวา่งสถาน ีSubway Odori และ Susukin 
เพือ่ไมเ่ป็ นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย  

มติซุยเอาทเ์ล็ท Mitsui Outlet เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายแบรนดดั์งระดับโลก และแบรนด์
ญีปุ่่ น อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืก
ซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดับ และ
นาฬกิาหรอูยา่ง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ HUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้สําหรับคณุหนู AIGLE, BANDAI 
ASOBI, HAKKA KIDS, และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมายในราคาลด 30-80% ซึง่ภายในยังมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ 
สําหรับใหท้า่นไดน่ั้งผอ่นคลายอกีดว้ย วธิไีป 



• จากสถาน ีSapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi Station ประมาณ 19 นาทโีดยรถประจําทาง 
ลงทีป้่าย “Inter-Village Omagari” 

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

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

เลอืกซือ้ Bus เสรมิ+Tour (มบีสัและไกด)์ หมายเหต:ุ รายการทวัรเ์สรมิเป็นการเสนอขายบสัเสรมิวนั
อสิระ ไกดจ์ะเสนอขายพรอ้มเสน้ทางทวัรห์นา้งาน ทางบรษิทัและไกดไ์มส่ามารถบงัคบัซือ้ใดๆไดท้ ัง้ส ิน้ 
ข ึน้อยูก่บัความสมคัรใจและความตอ้งการเดนิทางของลกูคา้แตล่ะทา่นเทา่น ัน้ 

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: Toyoko Inn Sapporo Susukino Minami หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

 

วนัที ่5 
ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบ Set Box (มือ้ที ่7) 

เพือ่ความสะดวกในเรือ่งเวลาการเดนิทางไปสนามบนิ จากน ัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะ 
เพือ่เช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั 

09.55  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการAIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ621 (คา่ทวัร ์
ไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจาํหนา่ย) 

16.30  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

  

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ:  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่ง
เทศกาลหรอืวันหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีย่นโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์อง
ทา่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 
สามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อัตราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอัตราแลกเปลีย่น 100 
เยน เทา่กับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลีย่นปรับสงูขึน้ บรัษัทฯขอสงวสทิธใินการปรับอัตราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 

ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ยชําระ
ขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ด้



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

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การชําระคา่บรกิาร  ชําระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน 

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

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้
เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี 
และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณี
ใดๆ ทัง้สิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้



 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ
ถอืข ึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มชําระคา่น้ําหนัก** 

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

(คา่ทัวรไ์มร่วมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี บรษัิทฯ
ไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 

6. คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตุ
วงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 



6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ํา้ใจจากทา่น 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนั
การมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็น
ตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ํ่ากวา่ 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย
คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้และ

บรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกัน
ได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้



10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้ง
ใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ
รว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันทีทํ่าทัวรเ์ต็มวัน เริม่ในวันที่2ของการเดนิทางรวมจํานวน2ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 
8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ
สภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบัุตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม
พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการ
เดนิทางได ้จากบรษัิทประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

 


