
 

 

รหัสทัวร ITV1901228 

ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด ซัปโปโร โทยะ โอตารุโน โบริเบทส ึ5 วัน 3 คืน (XJ) 
 

 

 

หุบเขานรกจิโกคุดานิ โชวะชินซัง ปารค คลองโอตารุ พิพิธภัณฑกลองดนตรี ดิวตี้ฟรี  

ทําเนียบรัฐบาลเกา สวนสาธารณะโอโดริ หอนาฬิกาซัปโปโร ศาลเจาฮอกไกโด 

พักโทยะหรือนิเซโกะ ออนเซ็น 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน อิสระทองเท่ียวฟรีเดย 1 วัน 

Wifi on bus + แชออนเซ็น + บุฟเฟ�ตขาปูและชาบูหมูไมอ้ัน !!!! 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง  

วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง 
20.30  พรอมกันที ่ทาอากาศยานดอนเมือง ขาออกช้ัน 3 เคานเตอรสายการบิน THAI AIR 

ASIA X (XJ) เจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสาร ติกแท็ก
กระเป�า 

23.55  นําทานเดินทางสูสนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ�นโดยสายการบิน THAI AIR 
ASIA X เท่ียวบินที่ XJ620 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง บนเครื่องมีบริการ
จําหนาย) 

  

วันท่ี 2 สนามบินนิวชิโตเสะ – จิโกคุดานิ- น่ังกระเชาUsuzan Ropeway -โทยะ-
ทะเลสาบโทยะ-จุดชมวิวไซโล - ออนเซ็นโทยะ/นิเสะโกะ 

08.40  เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา
เมืองไทย 2 ช่ัวโมงกรุณาปรับนาฬิกาของทานเพือความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาต
ใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับ
และปรับ รับกระเป�าเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว นําทานเดินทางสู เมืองโนโบ
ริเบทสึ เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงแหงหน่ึงของเกาะฮอกไกโดอุดมสม  บูรณไป
ดวยธรรมชาติที่งดงามไมวาจะเปนตนไม, ทะเลสาบ,  หนองบึงและแหลมรูปราง
แปลกตามากมาย จากน้ันนําทานชม หุบเขานรกจโิกคุดานิ (Jigokudani) เกิดจาก
ภูเขาไฟซึ่งยังไมดับจึงกอใหเกิดน้ําพุรอนและบอโคลนเดือด อันเปนปรากฏการณทาง
ธรรมชาติที่ยังคงอยูช่ัวกัลป� น้ํารอนในลําธารของหุบเขาแหง  น้ีมีแรธาตุกํามะถันซึ่ง
เปนแหลงตนน้ําของยานบอน้ํารอนโนโบริเบทสึ มองเห็นควันจากน้ําพุรอนพุงขึ้น  มา
ตลอดเวลา ใหทานถายภาพตามอัธยาศัย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี1) 

บาย  นําทานเดินทางสู โชวะชินซัง ปารค (Showa Shinzan Park) นําทานน่ังกระเชา
อุสุซัง (Usuzan Ropeway) (ขอสงวนไมขึ้นในกรณีท่ีอากาศไมเอ้ืออํานวยโดยจะ
เปล่ียนเขาฟารมหมีแทน) ชมทัศนียภาพของ ภูเขาไฟอุสึ (Mt. Usuzan) และ ภูเขา



 

 

ไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan) เปนภูเขาไฟท่ีเกิดขึ้นใหมมีอายุนอยท่ีสุดใน
ประเทศญี่ปุ�น เกิดขึ้นจากการเกิดแผนดินไหวและกอตัวขึ้นบนพ้ืนท่ีราบทุงขาวสาลี 
สูง 290 เมตร ในระหวางป 1943-1945 สมัยจักรรพรรดิโชวะ ปจจุบันยังคงมีควัน
กํามะถันลอยอยูเหนือปลองภูเขาไฟ ต้ังอยูใกลกับภูเขาไฟอุสุ ปจจุบันอยูในความ
ดูแลของรัฐบาลในฐานะเปนอนุสรณทางธรรมชาติแหงพิเศษ ใหทานชมและ
บันทึกภาพเปนท่ี หรือทานสามารถอิสระชมแหลงอนุรักษหมีสีน้ําตาลหรือเรียกวา ฮิ
กุมะ (คาทัวรไมรวมคาเขาชม) เปนพันธุหมีท่ีหาไดยากในปจจุบัน ซ่ึงจะพบเฉพาะใน
เกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมูเกาะคูรินเทาน้ัน ใหทานต่ืนตากับความนารัก
ของนองหมีและประหลาดใจกับหมีแสนรูที่ทําทาทางตลกๆใหทานชมหรือทาน
สามารถซื้อของที่ระลึกของฝากที่รานคาบริเวณโชวะซินซังปารคไดตามอัธยาศัย นํา
ทานเดินทางสูบริเวณทะเลสาบโทยะ หรือโทยะโกะ ท่ีอยูในอุทยานชิโกะทสึโทยะ 
เปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวมีคนมาเย่ียมชมปละ 4 ลานคน นําทานเดินทางไป จุด
ชมวิวโซโล Sairo View Point เปนจุดชมวิวทะเลสาบโทยะจากมุมสูง สามารถ
มองเห็นทัศนียภาพของทะเลสาบโทยะ รวมถึงเกาะนาคาจิมะ เขาอุสุ เขาโชวะชินซัง 
ยานโทยะโกะออนเซ็นและปากปลองภูเขาไฟนิชิยามนอกจากน้ียังสามารถมองเห็น
เขาโยเทยซึ่งไดรับการขนานนามวาเปนภูเขาฟูจิแหงเอโซะทางทิศตะวันตก สมควร
แกเวลานําทานเขาท่ีพักออนเซ็นโทยะ/หรือนิเสะโกะ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี2)  

หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการ แชออนเซ็น เพ่ือผอนคลายความเม่ือยลา
และจะทําให ผิวพรรณสวยงาม และยังชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกดวย 

ท่ีพัก: Hanabi Hotel Toya /Niseko Grand Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 

 

  



 

 

วันท่ี 3 
โอตารุ – คลองโอตารุ – เคร่ืองแกวโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี- ซัปโปโร – 
โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - รานดิวต้ีฟรี –ท่ีทําการรัฐบาลเกาฮอกไกโด-
สวนสาธารณะโอโดริ- ชอปปم�งทานุกิโคจ ิ

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (ม้ือที่ 3) 

นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ เมืองทาเจริญรุงเรืองในฐานะท่ีเปนเมืองคาขายในชวง
ปลายศตวรรษท่ี 19 ถงึ 20 เมืองทาเล็กๆท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมีราน
ขายของอยูตลอดสองขางทางดวยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแตงของ
บานเรือนน้ันสวนใหญไดถูกออกแบบเปนตะวนัตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุ
ไดรับอิทธิพลมาจากการทําการคาระหวางประเทศญี่ปุ�นเองและประเทศในแถบยุโรป
หลายประเทศ นําทานเท่ียวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรม
อันมีเสนหชวนใหคนหา ดวยความเปนเอกลักษณแหงวีถีชีวิต 2 ฝم�งคลองที่ยังคง
ความเปนญี่ปุ�นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสรางเพ่ือใหเรือเล็กลําเลียงสินคาจากทาเรือ
เอามาเก็บไวในโกดังที่อยูตามริมคลอง เม่ือวิทยาการเจริญกาวหนาเรือใหญจึง
เปล่ียนไปเขาทาท่ีใหญและขนสงเขาโกดัง ไดงายขึ้น ตึกเกาเก็บสินคาริมคลอง
เหลาน้ี จึงถูกดัดแปลงเปนรานอาหารสไตลตางๆ และพิพิธภัณฑ นําทานเท่ียวชม 
ชมเครื่องแกวโอตารุ แหลงทําเคร่ืองแกวที่มี  ช่ือเสียงท่ีสุด ชมความสวยงามของ
แกวหลากสีสันดังอยูในโลกของจินตนาการ แหลงเคร่ืองแกวชื่อดังของโอตารุ และยัง
มีเคร่ืองแกวหลากหลายให  ทานช่ืนชม และเลือกซื้อได เมืองน้ีมีช่ือเสียงในดานการ
ทําเครื่องแกวตางๆ ใหทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี Otaru Music Box 
Museum ใหทานไดทองไปในดินแดนแหงเสียงดนตรีและบทกวี ท่ีแสนออนหวาน 
ชวนใหนาหลงใหล ดวยกลองดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและ
งดงามท่ีจะทําใหทานผอนคลายอยางดีเยี่ยม ทานจะไดชมกลองดนตรีมากมายหลาย
หลายแบบนารักๆ เต็มไปหมดมากกวา 3,000 แบบ รวมถึงทานยังสามารถเลือก
ทํากลองดนตรีแบบที่ทานตองการไดดวย ทานสามารถเลือกกลองใส ตุกตาเซรามิก
และเพลงมาประกอบกนั มีบริการนําเพลงกลองดนตรีทั้งเพลงญี่ปุ�นและเพลงสากล
มาอัดเปนซีดีโปสการดสงไดโดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ ใหทานไดสัมผัสและช่ืนชม
กลองดนตรีนารักมากมาย ใหทานไดทํากลองดนตรีนารักๆในแบบท่ีทานชื่นชอบดวย
ตัวทานเอง 



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี4) 

นําทานเดินทางสูซัปโปโร นําทานไปชม โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (คาทัวรไมรวมการ
เขาชมการผลิตดานใน) แหลงผลิตช็อคโกแลตท่ีมีช่ือเสียงของญี่ปุ�น ตัวอาคารของ
โรงงานถูกสรางขึ้นในสไตลยุโรปแวดลอมไปดวยสวนดอกไม ใหทานไดเลือกซื้อเปน
ของฝากตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานไปรานดิวต้ีฟรี ใหทานเลือกซื้อของฝากราคา
ถูก อาทิเชน เคร่ืองสําอางค เคร่ืองไฟฟ�า ผลิตภัณฑจากน้ํามันมาโฟมลางหนาถาน
หิน ผลิตภัณฑแบรนด 4GF 5GF และ6GF หรือวิตามินบํารุงรางกายอยาง Natto 
สารสกัดจากถั่ว หรือน้ํามันตับปลาฉลาม ยาของดร.โนงุจิ เปนตน นําทานเดินทางสู 
ตึกทําเนียบรัฐบาลเกาเร่ิมกอสรางเม่ือป พ.ศ.2416 เปนอาคารในสไตลนีโอบาร็อคอ
เมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแหงรัฐแมสซาซูเซตส 
สหรัฐอเมริกา โดยใชอิฐไปจํานวนมากกวา 2.5 ลานกอน ตึกแดงหลังน้ีใชเปนท่ีทํา
การรัฐบาลฮอกไกโดตัง้แตป พ.ศ.2429 ซึ่งผูวาราชการคนแรกที่ไดทํางานในตึกน้ี
คือ มิจิโตชิ อิวามูระ (Michitoshi Iwamura) แลวใชงานตอเน่ืองยาวนานถึง 80 
ป กอนท่ีจะยายไปท่ีทําการหลังใหมเปนอาคารทันสมัยสูง 10 ช้ันซึ่งต้ังอยูดานหลัง
ตึก นําทานเดินทางสู สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ต้ังอยูใจกลางเมืองซัปโป
โร ซึ่งแยกเมืองออกเปนสองฝم�ง คือทางทิศเหนือและทิศใต ในชวงฤดูรอนจะเปน
พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีงดงาม และชวงตนเดือนกุมภาพันธจะเปนสถานท่ีหลักในการจดั
เทศกาลหิมะซัปโปโร สามารถดูดนักทองเท่ียวทํารายไดใหแกฮอกไกโดมากมาย นํา
ทานถายรูป หอนาฬิกาซัปโปโระ เปนสถานท่ีทองเท่ียวซึ่งเปนอาคารที่สรางขึ้นจาก
ไม ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกันเปนที่รูจกัในฐานะสัญลักษณของเมือง และเปน
ท่ีสนใจของนักทองเท่ียว ท้ังในและตางประเทศแทบทุกคน ซ่ึงนาฬิกาบนหอยังคง
เดินอยางเท่ียงตรง และมีเสียงระฆังในทุกช่ัวโมง จากน้ันนําทานชอปปم�งยานทานุกิโก
จ ิเปนยานท่ีคึกคักมีชีวติชีวติโด ยเฉพาะในเวลาค่ําคืนที่บรรดาป�ายไฟโฆษณาบนตึก
ตาง ๆ เปดไฟสลับสีแขงขันประชันสินคากันรอบๆ บริเวณน้ีมีรานอาหาร ภัตตาคาร 
สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรี ท้ังไนทคลับ บาร คาราโอเกะ รวมกนัมากกวา 
4,000 ราน ต้ังอยูในตรอกซอกซอย บางรานก็ซ อนอยูในตึกตองขึ้นลิฟตไป แตก็มี
พนักงานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบริการของรานตนเองอยูริมถนนเต็มไปหม 

ค่ํา  รับประทานอาหาร (ม้ือท่ี 5 ) เมนูบุฟเฟ�ตขาปู +ชาบูหมู สมควรแกเวลานําทานเขาท่ี



 

 

พักซัปโปโร 

ท่ีพัก: The B Sapporo Susukino หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 

 

 

 

วันท่ี 4 ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกดบริการพาไปชม) หรืออิสระทองเท่ียวตามอัธยาศัย หรือ
ซื้อบัสเสริม Option Tour 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (ม้ือที่ 6) 

อิสระฟรีเดยทองเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือทานสามารถไปชมตลาดปลาโจไก
ได (อาหารเท่ียงและเย็นอิสระตามอัธยาศัย) 

หมายเหตุ: มีบริการรถและไกดไปตลาดปลาโจไก กรณีทานประสงคไปตลาดปลา 
กรุณาแจงกับไกดในวันแรกของการเดินทาง เน่ืองจากรถมีท่ีน่ังกดัไมมีคาใชจายใน
การเดินทาง 

ตลาดปลาโจไกอิจิบะ เปนตลาดอาหารทะเลท่ีใหญที่สุดในซัปโปโร เปนตลาดที่คึกคัก
และมากมายไปดวยของฝากของดีของซัป  โปโรและผลิตภัณฑจากทั่วฮอกไกโด ทาน
สามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ท่ีราน ราคาไมแพง ท่ีส่ังตรงมาจากที่
ตางๆของออกไกโดและทานสามารถซื้ออาหารทะเลและของฝากตางๆไดท่ีนี ่

(อิสระอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย ใหทานเลือกชิมอาหารทะเลสดๆ) จนไดเวลานํา
ทานมาสงที่โรงแรมและหรือ JR ทาวนเวอร อิสระใหทานอิสระชอปปم�ง หรือเดินทาง
สูสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ ตามอัธยาศัยอาทิเชน 



 

 

ศาลเจาฮอกไกโด เปนศาลเจาของศาสนานิกายชินโตประจําเกาะฮอกไกโด สรางขึ้น
ในป ค.ศ 1869 นับตั้งแตกอสรางมาก็มีอายุมากกวา 140 ปแลวและไดมีการ
อัญเชิญเทพมาประทับท้ังหมด 4องค คนญี่ปุ�นมักมาขอพรกันที่ศาลเจาโดยเฉพาะ
ในวันสําคัญๆ เชน วันปใหม วันเกิดครบรอบอายุ 3 ป 5 ป 7 ป ของเด็กๆชวง
ซากุระบานบริเวณศาลเจายังมีท้ังตนบวย และตนซากุระ รวมกันอยูมากมายเม่ือมา
ท่ีน่ีจะสามารถเห็นความสวยงามของดอกไม ทั้ง 2 ชนิดได อิสระใหทานไดถายรูป
และเลือกซื้อเคร่ืองราง Omamori ไดตามอัธยาศัย 

เนินเขาแหงพระพุทธเจา The Hill of the Buddha เปนสถานท่ีทองเท่ียวแหง
ใหมของซัปโปโรอยูภายในพ้ืนท่ีของสุสาน Makomanai Takino Cemetery ท่ี
เปดใหเชาชมเม่ือปลายป 2015 มีความโดดเดนเน่ืองจากเปนองคพระพุทธรูปขนาด 
13.5 เมตร หนัก 1,500 ตัน ครอบไวดวยโดมทรงกลมใตดิน ลอมรอบไปดวยทุงลา
เวนเดอรนับแสนตนที่จะเปลี่ยนพ้ืนท่ีของเนินเขาใหเปนสีสันตางๆไปไมซํ้ากันตลอดป
ตามชวงฤดู โดยบริเวณสถานท่ีดังกลาวไดรบัการออกแบบโดย Tadao Ando 
สถาปนิกชื่อดังของญี่ปุ�น โดยบริเวณทางเขาจะมี  สระน้ํา และอุโมงคความยาว 40 
เมตร นอกจากน้ียังมีรานกาแฟและรานอาหารเล็กๆ รวมท้ังรูปปم�นหนิจําลองของโม
อายแหงเกาะอีสเตอร และรูปปم�นหินจําลองของสโตนเฮนจใหไดชมและเก็บ
ภาพสว  ยงามไดอีกดวย คาทัวรไมรวมคาเขา(ทางสถานท่ีเก็บคาบริจาคเพ่ือใชทํานุ
บํารุงสถานท่ี 300 เยน (บริจาคดวยตัวเองหนาทางเขา) ไมรวมคาจุดชมวิวมุมสูง
500เยน 

อาคารเจอารทาวเวอร(JR TOWER) เปนตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ต้ังอยูติดกบัสถานี
เจอารซัปโปโร เปนทั้งหางสรรพสินคา โรงแรม โรงภาพยนตร และศูนยอาหาร มีราน 
BIG CAMERA จําหนายกลองดิจิตอล, เคร่ืองใชไฟฟ�าและอิเล็คทรอนิคส,ราน100
เยน,ราน UNIQLO ขายเส้ือผาแฟช่ันวัยรุน,ราน MATSUMOTO KIYOSHI ขาย
ยาและเคร่ืองสําอาง อาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวต้ังอยูท่ีช้ัน 38 เรียกวา T38 
(Tower Three Eight) ท่ีระดับ ความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือ
เมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามท้ังกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค่ําคืนจะ
มองเห็นทีวีทาวเวอรต้ังอยูกลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ จากกลุมตึก ยานซูซูกิโนะ 
สองสวางที่จุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งท่ีช้ัน 10 เป น ศูนยรวมรานรา
เมน ซึ่งมีอยูประมาณ 10 ราน ใหเลือกชิมอรอยไมแพตรอกราเมนในยาน ซูซูกิโน 



 

 

(ไมรวมต๋ัวขึ้นจุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)  

ยานซูซูกิโนะ ต้ังอยูในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยู
ถัดลง มาทางใตของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป นยานท่ี
คึกคักและมี ชีวิตชีวาท่ีสุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่ําคืนที่มีการเป ดไฟตาม
ป�ายไฟโฆษณาสีสัน ตางๆ บนตึกที่ต้ังอยูในยานแหงน้ี นอกจากน้ันยังเปนแหลงชอป
ปم�ง รานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรีตางๆ ท้ังไนทคลับ บาร คา
ราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา 4,000 ราน ตามตรอกซอกซอย จึงไมแปลกท่ี
นักทองเท่ียวจะนิยมมา ณ สถานท่ีแหงนี - ทานุกิโคจิเปนแหลงชอปปم� งอาเขตบน
ถนนคนเดินท่ีมีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มี ความยาว 7 บล็อกถนน มีรานคา
ต้ังเรียงรายอยูกวา 200 รานคาต้ังขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยูระหวาง
สถานี Subway Odori และ Susukin เพ่ือไมเป นการรบกวนเวลาของทาน อิสระ
อาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  

มิตซุยเอาทเล็ท Mitsui Outlet เพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคามากมายแบรนด
ดังระดับโลก และแบรนดญี่ปุ�น อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 
CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป�าไฮไซ 
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดู
เคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอยาง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, 
TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทาแฟช่ัน HUSH PUPPIES, SCOTCH 
GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินคาสําหรับคุณหนู AIGLE, 
BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสินคาอ่ืนๆอีกมากมายในราคาลด 30-
80% ซึ่งภายในยังมีรานอาหาร รานกาแฟ สําหรับใหทานไดน่ังผอนคลายอีกดวย วิธี
ไป 

• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi Station 
ประมาณ 19 นาทีโดยรถประจําทาง ลงท่ีป�าย “Inter-Village Omagari” 

• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Tozai Line Oyachi Station 
ประมาณ 25 นาทีโดยรถประจําทาง ลงท่ีป�าย “Mitsui Outlet Park Entrance” 

• (เสารอาทิตยและวันหยุด) จากบริเวณ Tokyu-Ura Boarding Area หนาสถานี 



 

 

Sapporo Station ประมาณ 40 โดยรถประจําทางโดยตรง ลงที่ป�าย “Mitsui 
Outlet Park Entrance” 

เลือกซื้อ Bus เสริม+Tour (มีบัสและไกด) หมายเหตุ: รายการทัวรเสริมเปนการ
เสนอขายบัสเสริมวันอิสระ ไกดจะเสนอขายพรอมเสนทางทัวรหนางาน ทางบริษัท
และไกดไมสามารถบังคับซื้อใดๆไดทั้งส้ิน ขึ้นอยูกับความสมัครใจและความตองการ
เดินทางของลูกคาแตละทานเทาน้ัน 

อัตราคาบริการ /ทาน 

เดินทาง 15-20 ทาน ราคา 3,000 บาท/ทาน 

เดินทาง 21-25 ทาน ราคา 2,500 บาท/ทาน 

เดินทาง 26-30 ทาน  ราคา 2,000 บาท/ทาน 

เดินทาง 31 ทานข้ึนไป ราคา 1,500 บาท/ทาน 

Option Tour 

Optionท่ี1: ตลาดปลา โจไก - ฟูราโน - โทมิตะฟารม-ฟารมชิกิไซโนะโอกะ - เมือง
บิเอะ- Patchwork road หรือ บอน้ําสีฟ�า Blue Pond  – ซัปโปโร 

Optionท่ี2 : ศาลเจาฮอกไกโด - ตลาดปลาโจไก-เนินพระพุทธเจา - ชอปปم�ง 
Mitsui Outlet Park – จุดชมวิวภูเขาMoiwa (ไมรวมคาข้ึนกระเชา) 

หมายเหตุ : หากลูกคาซื้อบัสเสริมวันฟรีเดย สามารถปรับโปรแกรมในเสนทางเท่ียว
ไดปรกึษาโปรแกรมกบัไกดไดหนางาน ***รถบัสบริการ 08.00-19.00*** 

ท่ีพัก: ToyokoInn Saporo Susukino Minami/APA HOTEL & Resort 
Sapporo หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวัน
เดินทาง)   



 

 

 

 

 

วันท่ี 5 ซัปโปโร - ทาอากาศยานนิวชิโตเสะ - ทาอากาศยานดอนเมือง  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (ม้ือท่ี 7) 

หมายเหตุ: กรณีหองอาหารเชาท่ีโรงแรมไมสามารถเปดบริการชวง06.00น.ได เพ่ือ
ความสะดวกในเร่ืองระยะเวลาการเดินทางมาสนามบินทางบริษัทขอปรับเปน Set 
Box แทน) 

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินนิวชิโตเสะเพ่ือเช็คอินเตรียมเดินทาง
กลับ 

09.55  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการAIR ASIA X 
เท่ียวบินที่ XJ621 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีบริการจําหนาย) 

15.10  เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

  

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

01 - 05 Sep 2019  25,888 25,888 25,888 7,000 9,500 

04 - 08 Sep 2019 25,888 25,888 25,888 7,000 9,500 

08 - 12 Sep 2019  26,888 26,888 26,888 7,000 9,500 

11 - 15 Sep 2019  26,888 26,888 26,888 7,000 9,500 



 

 

15 - 19 Sep 2019  26,888 26,888 26,888 7,000 9,500 

18 - 22 Sep 2019  26,888 26,888 26,888 7,000 9,500 

22 - 26 Sep 2019 26,888 26,888 26,888 7,000 9,500 

25 - 29 Sep 2019  26,888 26,888 26,888 7,000 9,500 

29 Sep - 03 Oct 
2019  26,888 26,888 26,888 7,000 9,500 

02 - 06 Oct 2019  27,888 27,888 27,888 7,000 9,500 

06 - 10 Oct 2019  27,888 27,888 27,888 7,000 9,500 

09 - 13 Oct 2019  27,888 27,888 27,888 7,000 9,500 

13 - 17 Oct 2019  29,888 29,888 29,888 7,000 9,500 

16 - 20 Oct 2019  27,888 27,888 27,888 7,000 9,500 

20 - 24 Oct 2019  27,888 27,888 27,888 7,000 9,500 

23 - 27 Oct 2019  29,888 29,888 29,888 7,000 9,500 

27 - 31 Oct 2019  27,888 27,888 27,888 7,000 9,500 

30 Oct - 03 Nov 
2019  27,888 27,888 27,888 7,000 9,500 

31 Oct - 04 Nov 
2019  27,888 27,888 27,888 7,000 9,500 



 

 

01 - 05 Nov 2019  25,888 25,888 25,888 7,000 9,500 

06 - 10 Nov 2019  24,888 24,888 24,888 7,000 9,500 

07 - 11 Nov 2019  25,888 25,888 25,888 7,000 9,500 

08 - 12 Nov 2019  25,888 25,888 25,888 7,000 9,500 

13 - 17 Nov 2019  26,888 26,888 26,888 7,000 9,500 

14 - 18 Nov 2019  26,888 26,888 26,888 7,000 9,500 

15 - 19 Nov 2019  25,888 25,888 25,888 7,000 9,500 

20 - 24 Nov 2019  25,888 25,888 25,888 7,000 9,500 

21 - 25 Nov 2019  26,888 26,888 26,888 7,000 9,500 

22 - 26 Nov 2019  25,888 25,888 25,888 7,000 9,500 

27 Nov - 01 Dec 
2019  26,888 26,888 26,888 7,000 9,500 

28 Nov - 02 Dec 
2019  29,888 29,888 29,888 7,000 9,500 

29 Nov - 03 Dec 
2019  29,888 29,888 29,888 7,000 9,500 

หมายเหตุ 

รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ�น  เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดย



 

 

ทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพื่อใหทานทองเท่ียวไดครบถวน
ตามโปรแกรม การบรกิารของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่�น สามารถ
ใหบริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขบัจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการ
เดินทาง อัตราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เทากับ 30 บาท กรณี
อัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพ่ิมขึ้น 

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการ
ชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกบัสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกัน
กอนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบรกิารตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือ
ไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
ญี่ปุ�น)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาต๋ัวเครื่องบินใหแกทาน 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 30 ทานข้ึนไป กรณีไมถึง 

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

- หรือสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุก
ครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

3.การชําระคาบรกิาร  ชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการ
เดินทาง 20วัน 

**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*) 



 

 

กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
หรือสงพรอมยอดคงเหลือ** 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 

เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจ
เรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 

ท่ีน่ังเปนไปตามการจดัสรรของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่น่ังได 



 

 

การอัพเกรดที่น่ัง สามารถอัพเกรดไดเฉพาะ Hot Seat สําหรับท่ีน่ังBusiness/Premium ต๋ัว
กรุปทัวรไมสามารถอัพท่ีน่ังได 

ท่ีน่ัง Hot Seat เปนท่ีน่ังท่ีมีพ้ืนท่ีวางท่ีมากกวาท่ีน่ังมาตรฐาน ดวยพ้ืนท่ีวางขาท่ีกวางเปนพิเศษ มี
พ้ืนท่ีพอที่จะสามารถยืดขาไดอยางเต็มท่ี 

ไม่สามารถแสดงรูปที�ลิงก์ได ้ ไฟล์นี�อาจไดร้ับการยา้ย เปลี�ยนชื�อหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ชี�ไปที�ไฟล์และตําแหน่งที�ตั �งที�ถูกตอ้ง



 

 

 
2. คาท่ีพักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา 

3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 

4. คา Vat 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

5. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 

6. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระโหลดใตเครื่องท่ีสายการบิน Thai Air Asia X กําหนดทานละไม
เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไมเกิน7กก. และคาประกันวนิาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไข
ของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 



 

 

**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อน้ําหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วัน
เทาน้ันพรอมชําระคาน้ําหนัก** 

- ซื้อนําหนักเพ่ิม 5 กก. ชําระเพ่ิม 600  บาท / เพิ่ม10กก. ชําระเพ่ิม 1,000 บาท / เพ่ิม20กก. 
ชําระเพ่ิม 2,000 บาท 

(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสญูเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และทรัพยสิน
สวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผดิชอบได) 

7. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไม
รวมประกันสุขภาพทานสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 

2. คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเคร่ืองด่ืมคาซักรีด คาโทรศัพทเปน
ตน 

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบิน 

5. คาทิปยกกระเป�าทุกโรงแรม 

6. คาทิปไกดรวมคนขบัรถ ทานละ 4,000 เยนตอทริป สําหรับกรุปที่มีหัวหนาทัวรแลวแตน้ําใจ
จากทาน 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย 

(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 



 

 

 จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1.ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 

2.ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�นได 
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

3.ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 

4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

 1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมต่ํากวา 6 เดือน 

 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 

 3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 

 4.เปนผูท่ีไมมีประวัติการถกูสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมด
กับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบรกิารขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไม
ถึง 30ทาน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 



 

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได  

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยาง
นอย 10 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  



 

 

12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเด่ียว 
โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของ
มัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่
ตองเรงรบี เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอในวันท่ีทําทัวรเต็มวัน เร่ิมในวันท่ี2ของการเดินทางรวม
จํานวน2ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ
10-12ช่ัวโมง อาทิเชน เร่ิมงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันน้ัน มิอาจเพ่ิมเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรม
การเดินทาง 

16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนัอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข
ไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกนัสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัทประกันท่ัวไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผู
จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 


