
 

 

รหัสทัวร ITV1902940 
ทัวรญี่ปุ�น Hokkaido โกจริงๆ ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โอตารุ 
โทยะ 6 วัน 4 คนื (XW) 
เมืองโนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกคุดานิ ทะเลสาบโทยะ เมืองฮาโกดาเตะ ตลาดเชาฮาโกดาเตะ 
ป�อมโงเรียวกาค ุเมืองโอตารุ พิพิธภัณฑกลองดนตร ีดิวต้ีฟร ียานทานุกิโกจ ิ 
อาคารเจอารทาวเวอร หอนาฬิกาซัปโปโร สวนโอโดร ิ
พักโทยะ/นิเซโกะออนเซ็น 1 คืน ฮาโกดาเตะออนเซ็น 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน 
พิเศษ !! ทานบุฟเฟ�ตขาปูยักษ+ชาบูหมูไมอ้ัน !!  
อิสระฟรีเดย 1 วัน เท่ียวงายสะดวกสบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันทีห่น่ึง    กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานดอนเมือง  
 
23.50น. พรอมกันที ่ทาอากาศยานดอนเมือง  ขาออกช้ัน 3เคานเตอรสายการบิน Nok 

Scoot (XW) เจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารติดแท็ก
กระเป�า 

 
วันทีส่อง    ทาอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนิวชิโตะเสะ – โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – จุดชม
วิวทะเลสาบโทยะ – ออนเซ็น     อาหาร เย็น 
 
04.00น. นําทานเดินทางสูสนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ�นโดยสาย

การบิน Nok Scoot (XW) เท่ียวบินที่ XW146 (คาทัวรไม
รวมคาอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมบีริการจําหนาย/ส่ังซื้อบน  
เครื่องเทาน้ัน ) 

12.25 น. เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ทาอากาศยานนานาชาติ
ของฮอกไกโด (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมงกรุณา
ปรับนาฬิกาของทานเพือความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด 
จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝน
จะมโีทษจับและปรับ รับกระเป�าเรียบรอยและทําภารกิจ
สวนตัว นําทานข้ึนรถโคชปรับอากาศเดินทางสู เมืองโนโบริเบทสึ (Noboribetsu) 
เมืองตากอากาศที่มีช่ือเสียงแหงหน่ึงของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติท่ี
งดงามไมวาจะเปนตนไม,ทะเลสาบ,หนองบึ  งและแหลมรูปรางแปลกตามากมาย 
จากน้ันนําทานชม หุบเขานรกจิโกคุดานิ (Jigokudani) เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไมดับจึง
กอใหเกิดนํ้าพุรอนและบอโคลนเดือดอันเปนปรากฏการณทางธรรมชาติท่ียังคงอยูช่ัว
กัลป� น้ํารอนในลําธารของหุบเขาแหงน้ีมีแรธาตุกํามะถนัซึ่งเปนแหลงตนน้ําของยานบอ
น้ํารอนโนโบริเบทสึ มองเห็นควันจากน้ําพุรอนพุงขึ้นมาตลอดเวลา ใหทานถายภาพ
ตามอัธยาศัย นําทานเดินทางสูบริเวณทะเลสาบโทยะ หรือโทยะโกะ ที่อยูในอุทยานชิ
โกะทสึโทยะ เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวมีคนมาเยี่ยมชมปละ 4 ลานคน นําทาน
เดินทางไป จุดชมววิโซโล Sairo View Point เปนจดุชมวิวทะเลสาบโทยะจากมุมสูง 



 

 

สามารถมองเห็นทัศนียภาพของทะเลสาบโทยะ รวมถึงเกาะนาคาจิมะ เขาอุสุ เขาโชวะ
ชินซัง ยานโทยะโกะออนเซ็นและปากปลองภูเขาไฟนิชิยามนอกจากน้ียังสามารถ
มองเห็นเขาโยเทยซึ่งไดรับการขนานนามวาเปนภูเขาฟูจิแหงเอโซะทางทิศตะวันตก 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พักออนเซ็น โทยะ/นิเซโกะ /โนโบริเบ็ทสึ  

 เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อท่ี1)  
หลังทานอาหารใหทานไดผอนคลายกับการ 
แชออนเซ็น เพ่ือผอนคลายความเมื่อยลา
และจะทําใหผิวพรรณสวยงาม และยังชวย
ใหระบบหมนุเวียนโลหิตดีอีกดวย 
 ท่ีพัก: Kohantei Hotel Toya/Niseko Grand Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วนักอนวันเดินทาง)   

 
วันทีส่าม    โอชามมัเบะ – ฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดงคาเนโมร ิ- ยานโมโตะมาจ ิ- เนินชมวิวฮา
จิมันซากะ – Hakodate Ropeway จดุชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ     อาหาร เชา,กลางวนั,เย็น 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อท่ี 2) 

นําทานเดินทางสูฮาโกดาเตะ 
ระหวางทางผาน โอชามัมเบะ 
เมืองท่ีราบชายฝم�งในฮอกไกโด
อยูหางจากซัปโปโรประมาณ 
100 กม.ภูมิภาคน้ีเปนท่ีต้ังของเขตอนุรักษธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณ มีท้ังบอน้ําพุและเทือกเขา Showa-shinzan นําทาน
สู เมืองฮาโกดาเตะ เมอืงตอนใตสุดของฮอกไกโด ซึ่งอยู
ทางดานทิศใตของเกาะฮอกไกโดยที่เจริญรุงเรืองท่ีสุดจนไดช่ือ
วาเปนประตูสูฮอกไกโด นอกจากน้ียงัเปนเมืองที่ผสมผสานกัน
ระหวางวัฒนธรรมญี่ปุ�นและตะวันตกอีกดวย นําทานเดินทางสู Red Brick 
Warehouse หรือ โกดังคาเนโมริ ศูนยการคาที่ประกอบข้ึนจากการนําอาคารโกดัง
กออิฐแดงซึ่งถูกสรางขึน้ในปค.ศ. 1909 จํานวน 4 หลังมาปรบัปรุงใหม เพลินเพลิด
ไปกับการช็อปปم�งและของกินแสนอรอยมากมาย แมอาคารที่เห็นจะเปนอาคารใหมที่
ถูกสรางขึ้นมาทดแทนอาคารหลังเกาที่ถูกไฟไหมคร้ังใหญเผาทําลายไปเมื่อป 1907 
แตยังคงเอกลักษณและความโดดเดนของสถาปตยกรรมแบบด่ังเดิ  มที่ทําให



 

 

ความรูสึกยังคลายส่ิงปลูกสรางของยุโรปต้ังอยูเรียงรายอยูริมอาว ปจจุบันไดดัดแปลง
เปนรานคา รานเส้ือผา กิ๊ฟชอป และรานอาหาร อิสระใหทานไดบันทึกภาพความงาม
หรือเลือกซื้อสินคาของฝากของท่ีระลึกไดตามอัธยาศัย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อท่ี3) 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูยานโมโตะมาจิ Motomachi หรือเรียกอีกอยางวา ทาเรือ

เมืองฮาโกดาเตะ เปนแหลงรวมสถานท่ีทองเที่ยวสําคัญหลักๆ ของเมืองไวเกือบ
ทั้งหมด นับเปนยานท่ีมีประวัติยาวนานเปนรอยปและยังคง สถาปตยกรรมแบบ
ด้ังเดิมไว  อยางดีงาม ทาเรือแหงน้ีนับเปน
ทาเรือแรกที่เปดใหมีการคาระหวางประเทศ
ในป 1854 ทําใหมีผูคาจํานวนมากจาก
รัสเซีย จีน และประเทศตะวันตก และไดยาย
ถิ่นฐานมาอาศัยอยูในเมืองฮาโกดาเตะ
บริเวณฐานภูเขาฮาโกดาเตะ(Mount 
Hakodate)  เรียกวา“ยานเมืองเกาโมโตมาชิ (Motomachi District)”ต้ังแตนั้นมา 
นําทานสู เนินชมวิวฮาจิมันซากะ Hachiman-Zaka Slope จะเปนเนินเขาท่ีลาดตัว
ลงไปจนถึงทะเลที่ดานลาง ซึ่งหากยนืจากท่ีจดุน้ีจะเปนแนวตนไมสองขางทางยาว
ตลอดแนว และเบ้ืองหนาจะเปนวิวของทาเรือฮาโกดาเตะ,ทองทะเลและภูเขาที่อยูทาง
ฝم�งตรงขามน่ันเอง เน่ืองจากวิวทิวทัศนที่สวยงามจึงทําใหเปนหน่ึงในจุดที่นิยมใชเปน
สถานที่ถายทําภาพยนตรและโฆษณาตางๆ ในหนารอนน้ันตนไมจะเปนสีเขียวสด แต
ในฤดูหนาวชวงที่ใบไมรวงและหิมะตก จะมีการประดับไฟ  ไวตามตนไม เปนจดุชม
เทศกาล Hakodate Light Up ท่ีมีช่ือเสียงอีกดวย สมควรแกเวลา นําทานเดินทาง
สูจุดชมววิจากยอดเขาMt.Hakodate โดยน่ังกระเชา Hakodateyama 
Ropeway (หมายเหตุ:กระเชาอาจมียกเลิกการใหบริการกรณีมีลมพัดแรง หรือมี
การปดซอมบํารงุทางบริษัทขอปรับรายการนําข้ึนจุดชมวิวโดยรถบัสแทน) ทานจะได
สัมผัสกับบรรยากาศของเมืองฮาโกดาเตะในยามค่ําคืนท่ีมีแสงไฟเรียงรายเปลงแสง
ระยิบระยับด่ังแสงของเพชรซึ่งนับวาเปนไฮไลทของฮาโกดาเตะเปนจดุชมวิวกลางคืน
สวยเปนอันดับ 3 ของโลก รองจากฮองกงและเมืองเนเปลส ประเทศอิตาล ีเปนจุดชม
วิวมุมกวางโอบลอมดวยทะเลและภูเขานับ และยังเปนจุดชมวิวติดอันดัน 1 ใน 3 
สถานที่ท่ีดีที่สุดของญี่ปุ�นรวมกบัภูเขาอินาซะ ที่นางาซากิและภูเขารอคโคที่โกเบ
(Kobe) มีความสูง 334 เมตร นอกจากจดุชมวิวแลวยังมรีานคาหลากหลายราน 
รานกาแฟ รานจําหนายของท่ีระลึก และรานอาหารสไตลโรงอาหารเปดใหบรกิารดวย 
สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพักออนเซ็น 



 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที่4) 
หลังทานอาหารใหทานไดผอนคลายกับการ แชออนเซ็น เพ่ือผอนคลายความเมื่อยลา
และจะทําใหผิวพรรณสวยงาม และยังชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกดวย 
 ท่ีพัก: Yunokawa Kanko Shoen Hotel / Yunohama Hotel หรือระดับ
ใกลเคียงกัน 

      (ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 

 
วันที่ส่ี      ตลาดเชาฮาโกดาเตะ– โงเรียวกาคุปารค – โอตาร ุ– คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลอง
ดนตร ี– เครื่องแกวโอตารุ – โรงงานช็อกโกแลต  - ซัปโปโร – รานดิวต้ีฟรี 
อาหาร เชา,กลางวัน,เย็น (เมนูบุฟเฟ�ตขาปู+ชาบูหมู) 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อท่ี 5) 

นําทานเดินทางสู ตลาดเชาฮาโกดาเตะ ตลาดแหงน้ีนับเปนสวรรคของคนรักอาหาร
ทะเล  สดใหม รานคาตาง ๆ จําหนายอาหารทะเล
หลากหลายชนิด ลิ้มลองเน้ือปูสด ๆ และอยาพลาดลิ้ม
รสเมลอนและขาวโพดที่นํามาขายในตลาดซึ่งปลูกในฮ
อกไกโดที่มรีสชาดหวาน หอม อรอย สมควรแกนําทาน
เดินทางไป โงเรียวกาคปุารค ที่น่ีมีจุดชมวิวท่ีสวยงาม มี 
ป�อมโงเรียวกาคุ (Fort Goryokaku) หรือเรียกอีกช่ือ
หน่ึงวา ป�อมดาว 5 แฉก (คาทัวรไมรวมคาขึ้น
หอคอย)บริเวณน้ันเปนพื้นที่ขนาดใหญรูปดาว
เน่ืองจากตองการเพ่ิมพ้ืนท่ีในการวางป นใหญ
ซึ่งจะมองเห็นไดจากมมุสูง ป�อมสรางตามสไตล
ตะวันตกสรางขึ้นในปสุดทายของสมัยเอโดะ 
เพื่อป�องกันเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคาม
จักรวรรดินิยมท่ีเกิดจากมหาอํานาจตะวันตก 
ไมกี่ปตอมาป�อมแหงน้ี
กลายเปนฐานของสงคราม
กลางเมืองระหวางกองทัพ
ผูสําเร็จราชการและกองกําลัง
ของรัฐบาลเมจิท่ีจัดต้ังขึ้นใหม  



 

 

หลังจากป�อมแหงน้ีไมไดใ  ชงานแลวจึงถกูดดัแปลงใหกลายเปนสวนสาธารณะในชวง
ป1910 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อท่ี6) 
นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ เมืองทาเจริญรุงเรืองในฐานะที่เปนเมืองคาขายในชวง
ปลายศตวรรษท่ี 19 ถงึ 20 เมืองทาเล็กๆท่ีมีบรรยากาศสดุแสนโรแมนติก ซึ่งมีราน
ขายของอยูตลอดสองขางทาง ดวยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแตงของ
บานเรือนน้ันสวนใหญ ไดถูกออกแบบเปนตะวนัตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดรับ
อิทธิพลมาจาก  การทําการคาระหวางประเทศญี่ปุ�นเองและประเทศในแถบยุโรป
หลายประเทศ นําทานเที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมี
เสนหชวนใหคนหา ดวยความเปนเอกลักษณแหงวีถีชีวิต 2 ฝم�งคลองที่ยังคงความเปน
ญี่ปุ�นแบบด้ังเดิม คลองโอตารุสรางเพ่ือใหเรือเล็กลําเลี  ยงสินคาจากทาเรือเอามา
เก็บไวในโกดังท่ีอยูตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญกาวหนาเรือใหญจึงเปล่ียนไป
เขาทาที่ใหญและขนสงเขาโกดัง ไดงายข้ึน ตึกเกาเก็บสินคาริมคลองเหลาน้ี จึงถูก
ดัดแปลงเปนรานอาหารสไตลตางๆ และพิพิธภัณฑ นําทานเที่ยวชม ชมเคร่ืองแกวโอ
ตารุ แหลงทํา  เคร่ืองแกวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด 
ชมความสวยงามของแกวหลากสีสันดังอยู
ในโลกของจินตนาการ แหลงเครื่องแกว
ชื่อดังของโอตาร ุและยังมีเคร่ืองแกว
หลากหลายใหทานช่ืนชม และเลือกซื้อได เมอืงน้ีมีช่ือเสียงในดานการทําเครื่องแกว
ตางๆ จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี Otaru Music Box Museum ให
ทานไดทองไปในดินแดนแหงเสียงดนตรีและบทกวีท่ีแสนออนหวานชวนใหนาหลงใหล 
ดวยกลองดนตร ี(MUSI  C BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามท่ีจะทําใหทาน
ผอนคลายอยางดีเยี่ยม ทานจะไดชมกลองดนตรีมากมายหลายหลายแบบนารักๆ 
เต็มไปหมดมากกวา 3,000 แบบ รวมถึงทานยังสามารถเลือกทํากลองดนตรีแบบท่ี
ทานตองการไดดวย ทานสามารถเลือกกลองใส ตุกตาเซรามิกและเพลงมาประกอบ
กัน มีบริการนําเพลงกลองดนตรีท้ังเพลงญี่ปุ�นและเพลงสากลมาอัดเปนซีดีโปสการด
สงไดโดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ ใหทานไดสัมผัสและช่ืนชมกลองดนตรีนารกัมากมาย 
ใหทานไดทํากลองดนตรีนารักๆในแบบที่ทานช่ืนชอบดวยตัวทานเองสมควรแกเวลา
นําทานไป โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (คาทัวรไมรวมการเขาชมการผลิตดานใน อิสระ
ถายรูปและซื้อของที่ระลึกดานหนา) แหลงผลิตช็อคโกแลตท่ีมีช่ือเสียงของญี่ปุ�น ตัว
อาคารของโรงงานถกูสรางข้ึนในสไตลยุโรปแวดลอมไปดวยสวนดอกไม ใหทานได
เลือกซื้อเปนของฝากตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานไปดิวต้ีฟรี ใหทานเลือกซื้อของฝาก



 

 

ราคาถูก อาทิเชน เคร่ืองสําอางค เคร่ืองไฟฟ�า ผลิตภัณฑจากน้ํามันมา โฟมลางหนา
ถานหิน หรือวิตามินบํารุงรางกายอยาง Natto สารสกัดจากถั่ว หรอืน้ํามันตับปลา
ฉลามเปนตน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที7่) เมนูบุฟเฟ�ตขาป+ูชาบูหมู  
 หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาสูที่พักแรม 
 ทานสามารถอิสระ ชอปปم�งยานทานุกิโกจิ เปนยานที่

คึกคักมชีีวิตชีวติโดยเฉพาะในเวลาค่ําคืนที่บรรดาป�าย
ไฟโฆษณาบนตกึตาง ๆ เปดไฟสลับสีแขงขันประชัน
สินคากันรอบๆ บริเวณน้ีมีรานอาหาร ภัตตาคาร สถาน
บันเทิงเริงรมยยามราตรี ท้ังไนทคลับ บาร คาราโอเกะ 
รวมกันมากกวา 4,000 ราน ต้ังอยูในตรอกซอกซอย บางรานก็ซอนอยูในตึกตองขึ้น
ลิฟตไป แตกม็ีพนักงานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบริการของรานตนเองอยูริม
ถนนเต็มไปหมด บริเวณใกลกันทานสามารถเดินไปชอปปم�งยานซูซูกโินะได  
 พัก: Red Planet Sapporo Susukino /Toyoko-Inn Sapporo Minami 
หรือระดับใกลเคียงกัน 
 (ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวัน
เดินทาง)   
 

วันทีห่า       ตลาดปลาโจไก(มีรถไกดบรกิารพาไป) หรืออิสระทองเท่ียวตามอัธยาศัย หรือซื้อ
บัสเสริม Option Tour   อาหารเชา 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อท่ี 8) 
 

 อิสระฟรีเดยทองเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือทานสามารถไปชมตลาดปลาโจไก
ได 
หมายเหตุ: มีบรกิารรถและไกดไป
ตลาดปลาโจไก กรณีทานประสงคไป
ตลาดปลา กรุณาแจงกบัไกดในวันแรก
ของการเดินทาง เน่ืองจากรถมีที่น่ังกดั
ไมมีคาใชจายในการเดินทาง 
ตลาดปลาโจไกอิจิบะ เปนตลาดอาหารทะเลที่ใหญท่ีสุดในซัปโปโร เปนตลาดที่คึกคัก
และมากมายไปดวยของฝากของดีของซัป  โปโรและผลิตภัณฑจากทั่วฮอกไกโด ทาน



 

 

สามารถรบัประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ที่ราน ราคาไมแพง ท่ีส่ังตรงมาจากท่ีตางๆ
ของออกไกโดและทานสามารถซื้ออาหารทะเลและของฝากตางๆไดท่ีน่ี (อิสระอาหาร
เที่ยงตามอัธยาศัย ใหทานเลือกชิมอาหารทะเลสดๆ) จนไดเวลานําทานมาสงท่ี
โรงแรมและหรือ JR ทาวนเวอร อิสระใหทานอิสระชอปปم�ง หรือเดินท างสูสถานท่ี
ทองเท่ียวอ่ืน ๆ ตามอัธยาศัยอาทิเชน 
อาคารเจอารทาวเวอร(JR TOWER) เปนตึกท่ีสูงท่ีสุดในซัปโปโร ต้ังอยูติดกบัสถานี
เจอารซัปโปโร เปนท้ัง
หางสรรพสินคา โรงแรม โรง
ภาพยนตร และศูนยอาหาร มี
ราน BIG CAMERA จําหนาย
กลองดิจิตอล, เครื่องใชไฟฟ�า
และอิเล็คทรอนิคส,ราน100เยน
,ราน UNIQLO ขายเส้ือผาแฟชั่นวัยรุน,ราน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เครื่องสําอาง อาคาร JR TOWER มีจุดชมววิต้ังอยูที่ช้ัน 38 เรียกวา T38 (Tower 
Three Eight) ท่ีระดับ ความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโร
ไดกวางไกลสวยงามท้ังกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค่ําคืนจะมองเห็นทีวีทาว
เวอรต้ังอยูกลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ จากกลุมตึก ยานซูซูกโินะ สองสวางที่จุด
กลางเมืองติด ๆ กันมตึีก ESTA ซึ่งทีช้ั่น 10 เป น ศูนยรวมรานราเมน ซึ่งมีอยู
ประมาณ 10 ราน ใหเลือกชิมอรอยไมแพตรอกราเมนในยาน ซูซูกโิน (ไมรวมต๋ัวข้ึนจุ 
ดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน) 
ยานซูซูกิโนะ ต้ังอยูในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดินซูซูกิ
โนะ เมืองซัปโปโร โดยอยูถัดลง มาทางใตของ
สวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป นยานที่
คึกคักและมี ชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่ํา
คืนที่มีการเป ดไฟตามป�ายไฟโฆษณาสีสัน ตางๆ บนตึกที่
ต้ังอยูในยานแหงน้ี นอกจากน้ันยังเปนแหลงชอปปم�ง 
รานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรีตางๆ ท้ังไนทคลับ บาร คาราโอ
เกะ สถานอาบอบนวด มากกวา 4,000 ราน ตามตรอกซอกซอย จงึไมแปลกที่
นักทองเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แหงนี - ทานุกิโคจิเปนแหลงชอปปم� งอาเขตบน
ถนนคนเดินทีม่ีหลังคามุงบงัแดดบงัฝนและหิมะ มี ความยาว 7 บลอ็กถนน มีรานคา
ต้ังเรียงรายอยูกวา 200 รานคาต้ังขวางในแนว ตะวนัออก-ตะวันตก อยูระหวาง
สถานี Subway Odori และ Susukin 



 

 

Sapporo White Illumination 2019-2020 
.งานประดับไฟฤดูหนาวครั้งยิ่งใหญแหงเมืองซัปโปโร 
มีการจดัประดับไฟกวาส่ีแสนดวงจะจุดสองสวางทั่ว
ทั้งเมือง ตลอดหนาว 
Odori Park : 22 พ.ย.- 25 ธ.ค. 2019  
หนา JR ซัปโปโร : 22 พ.ย. 2019 - 11 ก.พ. 
2020 
ถนน Minami 1-jo : 22 พ.ย. 2019 - 15 มี.ค. 2020 
 
 เลือกซื้อOption Tour (มบัีสและไกด) หมายเหตุ: รายการทัวรเสริมน้ีเปนการ
เสนอขายทัวรเสริมวันฟรีเดยเบ้ืองตน ทางบรษัิทและไกดไมสามารถบังคับซื้อใดๆ
ทั้งสิ้น ขึ้นอยูกับความสมัครใจและความตองการเดินทางของลูกคาแตละทานเทานั้น 
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 ทานขึ้นไป ราคา 1,500 บาท/ทาน 
 

อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
 พัก: Red Planet Sapporo Susukino /Toyoko-Inn Sapporo Minami 
หรือระดับใกลเคียงกัน 
 (ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวัน
เดินทาง)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันทีห่ก    ซปัโปโร – ทําเนียบรัฐบาลเกา – ถายรูปหอนาฬิกา – สวนโอโดร ิ– สนามบินชิโตเสะ 
– ทาอากาศยานดอนเมือง                    อาหารเชา 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อท่ี 9) 

นําทานเดินทางสู ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด หรือ อะคะเร็ง
งะ(Akarenga) ในภาษาญี่ปุ�นแปลวา อิฐสีแดง กอสรางเมื่อ
ปค.ศ.1888เปนอาคารในสไตลนีโอบาร็อคอเมริกาโดยถอด
แบบมาจากอาคา  รทําเนียบรฐับาลแหงรัฐแมสซาซูเซตส 
ประเทศสหรัฐอเมริกา สรางจากอิฐ
จํานวนกวา 2.5 ลานกอน ใหทาน
ไดเก็บภาพความประทบัใจตาม
อัธยาศัยแล  ะนําทานถายรูปหอ
นาฬิกาซัปโปโร เปนอาคาร
ประวติัศาสตรท่ีสวยงามลอมรอบ
ดวยอาคารทันสมัยในเมืองสรางขึ้นในป 1878 เพ่ือใชเปนสถานที่ฝกซอมของ
วิทยาลัยเกษตรกรรมซปัโปโรในอดีต หอนาฬิกาถูกสรางขึ้นโดย American E. 
Howard & Co.และต้ังแตน้ันมานาฬิกาเรือนน้ีก็ไดตดัีงตอเน่ืองทุกช่ัวโมงเปน
เวลานานกวา 100 ป จากน้ันนําทานชมสวนโอโดริ สวนสาธารณะขนาดใหญท่ีมเีหลา
พันธุไมและแปลงดอกไมแตงแตมสีสันตลอดทกุ ฤดูกาลเปนท่ีพักผอนหยอนใจของ
ชาวเมืองซัป โปโร ในฤดูใบไมผลิมีเทศกาลดอกไลแล็ค ฤดรูอนมีเทศกาล YOSAKOI 
โซรันและเบียรการเดน ฤดูใบไมรวงมีเทศกาลออทั่มเฟสซึ่งรวบรวมเอาอาหารของฮ
อกไกโดมาไว และในฤดูหนาวมีเทศกาลหิมะซึ่งพัฒนามาเปนเทศกาลระดับโลกได
เวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินนิวชิโตเสะเพื่อเช็คอินเตรียมเดินทางกลับ 
อาหารกลางวันอิสระ 

14.55 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการ Nok Scoot (XW)  
เที่ยวบินท่ี XW145 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมบีริการจําหนาย/
ส่ังซื้อบนเครื่อง) 

20.35 น. เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

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



 

 

อัตราคาบรกิาร 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก 0-2 ป  

ไมเสริมเตียง 
พักเด่ียว ท่ีน่ัง หมายเหตุ 

26-31 ตุลาคม 62 26,888  
 
 
 
ราคาเด็กอายุไม
เกิน2 ป(Infant) 
7,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาเด็กอายุไม
เกิน2 ป(Infant) 
7,000 บาท 
 
 
 

10,500 34  
28ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 
62 

26,888 10,500 34  

2-7 พฤศจกิายน 62 26,888 10,500 34  
4-9 พฤศจกิายน 62 27,888 10,500 34  
9-14 พฤศจกิายน 62 27,888 10,500 34  
11-16 พฤศจกิายน 62 27,888 10,500 34  
16-21 พฤศจิกายน 62 27,888 10,500 68  
18-23 พฤศจิกายน62 29,888 10,500 68  
23-28 พฤศจิกายน 62 27,888 10,500 34  
25-30 พฤศจิกายน 62 27,888 10,500 34  
30พฤศจิกายน-5 
ธันวาคม 62 

29,888 10,500 34  

2-7 ธันวาคม 62 29,888 10,500 34  
7-12 ธันวาคม 62 32,888 10,500 34  
9-14 ธันวาคม 62 29,888 10,500 34  
14-19 ธันวาคม  62 29,888 10,500 68  
16-21 ธันวาคม 62 29,888 10,500 68  
21-26 ธันวาคม 62 31,888 10,500 68  
23-28 ธันวาคม 62 34,888 10,500 68  
28ธันวาคม-2มกราคม 
63 

43,888 10,500 68  

30ธันวาคม-4มกราคม 
63 

43,888 10,500 68  

4-9 มกราคม 63 29,888 10,500 68  
6-11 มกราคม 63 29,888 10,500 68  
11-16 มกราคม 63 29,888 10,500 68  
13-18 มกราคม 63 29,888 10,500 68  
18-23 มกราคม 63 29,888 10,500 68  



 

 

20-25 มกราคม 63 29,888 10,500 68  
21-26 มกราคม 63 29,888 10,500 34  
23-28 มกราคม 63 29,888 10,500 34  

หมายเหตุ:โปรแกรมแตละวันอาจมีการสลับที่เท่ียวได ทานจะไดทองเที่ยวครบตามโปรแกรม 
หมายเหตุ :  รายการทวัรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ�น  เปนตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือให
ทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของ
ประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขบัจะ
เปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบรกิารขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปล่ียน 100 เยน 
เทากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บรษััทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตรา
คาบริการเพ่ิมข้ึน 
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถปุระสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปน
การชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาด
เชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวย
สาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ�น) ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาต๋ัวเครื่องบินใหแก
ทาน  
 
เง่ือนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอน
ลวงหนา 
- หรือสงจอยนทัวรกบับริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอน
ทุกครั้ง มฉิะน้ันทาง 
    บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน (ต๋ัวภายในประเทศแนะนําใหจองสายการบิน NokAir 
เพ่ือความสะดวกในการแกไขกรณีไฟลทตางประเทศมีเปลี่ยนแปลง) 



 

 

3.การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการ
เดินทาง 20วัน  
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมอีายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมฉิะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**  
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  รวมถงึ เมื่อทานออกเดินทางไปกบัคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
อัตราคาบรกิารน้ี  รวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
ทัวรขางตน 
ท่ีน่ังเปนไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่น่ังได ยกเวนการ
ซื้อท่ีน่ังเพ่ิม 
การซื้อที่น่ังอัพเกรดเพ่ิมเปนการซ้ือบริการเสริม กรณีท่ีน่ังทีต่องการอัพเกรดเต็ม หรือโควตาการ
อัพเกรดที่น่ังของต๋ัวซีรยีทัวรเต็มทานไมสามารถยกเลิกการจองทัวรได 
 ซื้อที่น่ังเพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) สามารถUpgrade ที่น่ัง พรอมชําระคาที่น่ังได
ดังน้ี 
- ที่น่ังช้ัน Scoot Plus ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ทาน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) 
แจงกอนเดินทางอยางชา14วัน  ท่ีน่ัง ScootPlus (แถว 11-14 ) เปนท่ีนั่งแถวหุมหนังเต็มเบาะ
ท่ีใหพ้ืนที่วางขาถึง 38 นิ้ว (96.5 ซม.) และความกวาง 17-21.7 น้ิว (42.16 – 55.1 ซม.) 
พนักพิงเอนหลังขนาด 8 น้ิว (20.3 ซม.) เพ่ิมพื้นท่ีพักเทาและที่เทาแขนที่พับ (ฟรี! อาหารและ
เครื่องดื่ม/สัมภาระเชคอินท่ี 30 กก.) 
 
- ที่น่ังแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง7วัน มคีาใชจายและเงื่อนไข ดังน้ี 
โซน แถวท่ี ประเภทที่น่ัง Seat Pitch ราคาตอทานตอเที่ยว 
โซนเงียบ 21 *Stretch(Front มากกวา 36 น้ิว 2,000 บาท 



 

 

Row) 
โซนเงียบ 22-25 Super มากกวา 35 น้ิว 1,500 บาท 
โซนหนา 31 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 

โซนหนา 32-34 Super มากกวา 35 น้ิว 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไมอนุญาตใหเด็ก ทารก ผูสูงอายุเกิน 65 ปและผูพิการน่ัง 
-โซนเงียบไมอนุญาตใหเด็กน่ัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณีหองพักคู/
พักสามทานเต็มอาจมีปรับเปลี่ยนพักหอง Single 1ทานตอหองในโรงแรมระดบัเดียวกันได 
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระโหลดใตเคร่ืองทีส่ายการบิน NokScoot กําหนดทานละไม
เกิน 20 กิโลกรมั สัมภาระถือข้ึนเครื่องไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม
เง่ือนไขของแตละสายการบินท่ีมกีารเรียกเกบ็  
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และ
ทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บรษัิทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 



 

 

 ซื้อน้ําหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot (XW) (แจงอยางชากอนเดินทาง 10 วัน) มี
คาใชจายดังน้ี (ราคาตอเท่ียว) 
+5 กก.400 บาท/+10กก.700 บาท/+15กก. 1,000 บาท/+20กก.1,300 บาท/+30กก.
2,350 บาท 
หมายเหตุ: สายการบินไมจํากัดจํานวนช้ินในการโหลด แตกฎหมายการบินทั่วโลกให1ใบ น้ําหนัก
สูงสุดได 32กก./ชิ้น 
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มได 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรดี คาโทรศัพท
เปนตน 
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีนํ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
5. คาทปิยกกระเป�าทุกโรงแรม  
6. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ชําระเงินบาท ทานละ 1,700 บาท สําหรับกรุปที่มีหัวหนาทัวร
แลวแตน้ําใจจากทาน 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย 
(เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมคุีณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* 
ดังตอไปน้ี 
1.ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2.ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น
ได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3.ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางทีพํ่านักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
คุณสมบัตกิารเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
 1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน 



 

 

 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัตกิารพํานักระยะส้ัน 
 3.ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบรุะยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 4.เปนผูท่ีไมมีประวัติการถกูสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธ
ไมใหเขาประเทศ และไม 
    เขาขายคุณสมบัติทีจ่ะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวร
ท้ังหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะ
ไมถึง 25ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกนั ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  



 

 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพัก
เด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนัในวันทําทัวรเต็มวัน ตามโปรแกรมการเดินทาง
รวมจํานวน 3 ขวด 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ
10-11 ช่ัวโมง อาทิเชน เร่ิมงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 19.00 น.ในวนัน้ัน มิอาจเพิ่มเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรใน
วันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนั
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ การทองเท่ียว เทาน้ัน  ไมไดครอบคลมุถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษิัทฯได และทางบริษัทฯถือ
วาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกนั
สุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครอง
ใหละเอียด) 
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน



 

 

เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  


