
 

 

รหัสทัวร ITV1902955 
ทัวรญี่ปุ�น Hokkaido Eskimo Ice Breaker 6 วัน 4 คืน (XW) 
ชม2งานเทศกาลน้ําแข็ง (ทะเลสาบชิคาริเบ็ทสึ และ โซอึนเคียว) 
สัมผัสประสบการณลองเรือตัดนํ้าแข็ง (Garingo Cruise หรือ Aurora Cruise) 
เท่ียวหน่ึงในสวนสัตวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในญี่ปุ�น ท่ีสวนสัตวอาซาฮิยามะ 
พักออนเซ็น (โซอุนเคียว/โอเอะฮงเกะ) 1 คืน อาซาฮิคาวะ 1 คืน ซปัโปโร 2 คืน 
พิเศษ ! ทานบุฟเฟ�ตขาปูยักษ+ชาบูหมูไมอ้ัน  
คุมสุด ! พาเท่ียวครบทุกวัน ไมมีฟรีเดย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

Scoot (XW) เจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารติดแท็ก
กระเป�า 

 
วันทีส่อง    ทาอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนิวชิโตะเสะ – พิพิธภัณฑโอะโตโกยามา สาเก  
โซอุนเคียว – เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival – ออนเซ็น     
อาหาร เย็น 
 
04.00น. นําทานเดินทางสูสนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ�นโดยสายการบิน Nok Scoot 

(XW) เท่ียวบินที ่XW146 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเคร่ืองมีบริการ
จําหนาย/ส่ังซื้อบนเครือ่งเทาน้ัน ) 

12.15 น. เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ทาอากาศยานนานาชาติของฮ
อกไกโด (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่โมงกรุณาปรับนาฬิกา
ของทานเพือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไม
อนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผกั ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝนจะมโีทษจับและปรับ รับกระเป�าเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว 
นําทานข้ึนรถโคชปรับอากาศเดินทางสู พิพิธภัณฑโอะโตโกยามา สาเก เปนพิพิธภัณฑ
แนะนําถึงประวติัศาสตรและวัฒนธรรมของการบมสาเกในเมืองอาซาฮิคาวะ ภายใน
พิพิธภัณฑมีการจัดแสดงหองสําหรับอุปกรณผลิตสาเกโบราณ หองอางอิงสมัยEdo
และมุมการจัดแสดงตางๆ นอกจากน้ียังมีการจําหนายสินคาท่ีระลึกอีกดวย จากน้ันนํา
ทานเดินทางสูโซอุนเคียวเปนหมูบานออนเซนขนาดเล็ก ต้ังอยูเมืองคามิกาวะ ท่ีอยู
ทามกลางขุนเขาแหงอุทยานแหงชาติไดเซ็ทสึซัง  มีธรรมชาติทิวทัศนที่งดงาม นําทาน
ชม เทศกาล Sounkyo Hyobaku หรือ เทศกาลน้ําตกน้ําแข็งแหง Sounkyo 
(Sounkyo Ice Waterfall) เทศกาลประจําฤดูหนาวของโซอุนเคียว ซ่ึงจัดเปน
ประจําทุกป และในปน้ีจะจัดข้ึนตั้งแตวนัท่ี 25 มกราคม – 18 มีนาคม 2563 โดยจะ
จัดแสดงประติมากรรมท่ีทําจากหิมะ และน้ํา  แข็ง อาทิ เสาน้ําแข็งอุโมงคนํ้าแข็ง และ



 

 

โดมน้ําแข็งบนพื้นท่ีกวา 10,000 อาคารน้ําแข็งขนาดใหญกวา 30 แหง มีต้ังแต วดั 
ศาลเจา หอคอย ปราสาท บารน้ําแข็ง และอ่ืนๆ อีกมากมาย ตลอดแนวแมน้ําอิชิคาริ 
(Ishikari River) ซึ่งจะมีการประดับประดาไฟ  
เที่ยวงานเทศกาลน้ําแข็งโซอุนเคียว อาจจะสลับไปอยูวันท่ี3ของรายการเที่ยวได 
 
 
 
 

 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสู ที่พักโซอุนเคียวออนเซ็นหรือ
โอเอะฮงเกะ ออนเซ็น  

 เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อท่ี1)  
หลังทานอาหารใหทานไดผอนคลายกับการ แชออนเซ็น เพ่ือผอน
คลายความเมื่อยลาและจะทําใหผิวพรรณสวยงาม และยังชวยให
ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกดวย  
 ท่ีพัก: Sounkyo Mount View Hotel / Oe Honke Onsen Hotel หรือ
ระดับใกลเคียงกนั 
(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วนักอนวันเดินทาง)   

 
วันทีส่าม    น้ําตกกิงกะ น้ําตกริวเซ - มอนเบ็ทสึหรืออะบาชิร ิ- เรือตัดน้ําแข็ง Ice Breaking 
Garingo Cruise หรอื เรือออโรรา - อาซาฮิคาวา – หาง Aeon Mall         
อาหาร เชา,กลางวัน 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อท่ี 2) 

นําทานดินทางสู น้ําตกริวเซ และน้ําตก
กิงกะ น้ําตกสองสายที่ไหลจากบน
ภูเขาลงมาที่ผาเปนร้ิวสวยงาม น้ําตก
ทั้งสองสายต้ังอยูหางกันเพียง 300 
เมตร สามารถสังเกตเห็นไดงาย 
ดานขวาคือน้ําตกริวเซ ซึ่งถูกเรียกวาเปน“น้ําตกแหงดาวตก”เพราะสายน้ําเสนใหญ
ไหลลงมาจากซอกผา เวลาถูกแสงอาทิตย จะแลดูคลายดาวตกเคียงคูกับน้ําตกกิงกะ



 

 

หรือ“น้ําตกแหงแมน้ําสีเงิน” อยูดานซายในฤดรูอนจะเห็นสายน้ําเปนริ้วเล็กๆไขวกัน
ไปมาดูชดชอย จัดอยูในน้ําตกช่ือดังหน่ึงในรอยแหงของญี่ปุ�น จากน้ันนําทานเดินทาง
สูเมืองมอนเบ็ทสึ Monbetsu เปนเมืองที่ต้ังอยูบรเิวณชายฝم�งทะเลทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด เปนจุดเร่ิมตนอีกแหงหน่ึงในการออกเรือไป
ชม ice drift ที่ลอยมาจากข้ัวโลก (ใชระยะเวลาเดินทางประมาณ2.30ชม.) หรือ นํา
ทานดินทางสู อะบาชิร ิ(Abashiri) เมืองท่ีอยูทางตะวันออกสุดของเกาะฮอกไกโด 
ในฤดูหนาวทะเลจะกลายเปนน้ําแข็ง และมีกอนน้ําแข็งลอยมาจากทะเลข้ัวโลก 
บางครัง้อาจมีสัตวข้ัวโลกลอยติดมาดวย ทําใหอะบาชิริกลายเปนดินแดนท่ีหนาวเหน็บ
และถูกเลือกใหเปนสถานท่ีกักขังนักโทษท่ีถกูสงตัวมาจากเมืองหลวง ดวยสภาพ
อากาศ สัตวป�าและภูมิประเทศ จึงยากตอการหลบหนีของนักโทษ ดวยสภาพอากาศ
และประวัติที่นาสนใจ ทําใหน่ีมีสถานท่ีทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และสถานที่
ทองเท่ียวท่ีแปลกตาใหไดชมกันหลายท่ี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อท่ี3) 
นําทาน ลองเรือตัดน้ําแข็ง (Garinko II) เปนไฮไลท
หน่ึงของเสนทางเที่ยวฮอกไกโด 
หมายเหตุ : 
1.กรณีพักโอเอะฮงเกะหรือทางญี่ปุ�นปรับเปลีย่นท่ีพักจะ
นําทานไป ลองเรือตัดน้ําแข็ง เรือออโรราทีเ่มืองอะบาชิ
ริแทน  
2.การลองเรือตลอดจนการตัดนํ้าแข็งข้ึนอยูกับสภาพ
ภูมิอากาศในวันน้ันๆ ซึ่งหากในวันที่ทัศนวิสัยไมดี หรือมีลมแรง เรอือาจไมเปด
ใหบริการ ทางบริษัทไมสามารถคาดการณลวงหนาได 
นําทานลองเรือ Garinko II จะวิ่งตัดทะเลน้ําแข็งออกไปนอกชายฝم�งทะเลโอคอทสก 
นํานักทองเที่ยวไปชมกอนน้ําแข็งที่ลอยมาจากขั้วโลก
เหนือ ในชวงปลายฤดูหนาวเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 
เดิมเรือน้ีใชเพ่ือสํารวจน้ํามันในรัฐอลาสกา เร่ิมนํามาใช
เปนกิจกรรมทองเที่ยวต้ังแตป 2004 การลองเรือแตละ
รอบใชเวลา 45 นาท-ี1 ช่ัวโมง 
หรือ นําทานลองเรือตัดน้ําแข็งออโรรา (Abashiri 
Drift Ice Ryuhyo Aurora) เปดประสบการณใหมๆ 
ดวยการลองเรือตัดนํ้าแข็งลํายักษไปในทะเลโอคอทสกซึ่งเต็มไปดวยกอนน้ําแข็งขนาด
มหึมาท่ีลอยลองมาไกลมาจากรัสเซีย นับวาเปนกิจกรรมที่เปนไฮไลทของการมาเยือน



 

 

ทะเลสาบอะบาชิริ ใหทานไดลองเรือสัมผัสอากาศที่หนาวเย็น พรอมชมทัศนียภาพ
ของทะเลโอคอทสกและหากทานโชคดีอาจจะไดเห็นชีวิตของสัตวโลกในเขตหนาว เชน 
นกอินทรียทะเลหางขาว, แมวน้ํา เปนตน 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาที่พักแรมอาซาฮิคาวะ 

เย็น จากโรงแรมทานสามารถเดินไป หาง Aeon Mall อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาและ
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
 ท่ีพัก: Asahikawa Smile Hotel /Asahikawa Y’s Hotel หรือระดับใกลเคียง
กัน  
(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วนักอนวันเดินทาง)  
 

วันที่ส่ี      อาซาฮิคาวา – สวนสัตวอาซาฮิยามะ – ทะเลสาบชิคาริเบ็ทสึ - เทศกาล 
Shikaribetsu Kotan - หมูบานเอสกิโม – ซัปโปโร – ทานุกิโคจิ/ซูซูกิโนะ   
อาหาร เชา,กลางวัน,เย็น (บุฟเฟ�ตขาปู+ชาบูหม)ู 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อท่ี 4) 

นําทานเดินทางสู สวนสัตวอาซาฮยิา
มะ Asahiyama Zoo ไดรับความ
นิยมมากที่สุดในญี่ปุ�น ซ่ึงในแตละป
จะมีผูเขาชมความนารักของสัตว
ตางๆ ท่ีไมไดถูกกักขังในกรงแบบที่
ทานเคยเห็นในสวนสัตวท่ัวๆ ไปถึงกวาปละ 3 ลานคนจากท่ัวโลก โดยสวนสัตวแหงน้ี
ไดมีแนวความคิดที่วา สัตวตางๆ ควรท่ีจะอาศัยอยูในสภาพแวดลอมที่ดี  และเปนไป
ตามธรรมชาติของสัตวน้ันๆ จึงทําใหทุกทานไดสัมผัสถึงชีวติความเปนอยูท่ีแทจริง
ของสัตวแตละประเภท อาทิเชน หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวนิสายพันธุตางๆ 
แพนดาแดง ไฮไลทสําคัญ! ของท่ีน่ีคือการชมการเดิน ขบวนพาเหรดของนกเพนกวิน
ที่ใหทานไดชมอยางใกลชิด(พาเหรดแพนกวิ้น11.00/14.30 ชวงเวลาอาจมี
เปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับทางสวนสัตว และในชวงฤดูหนาวสวนสัตวจะปดเวลา15.00
น.) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อท่ี5) 
บาย นําทานเดินทางสู ชิคาริเบ็ทสึโกะ ทะเลสาบชิคาริเบ็ทสึทีค่รอบคลุมพ้ืนท่ีถึง 2 เขต คือ 

เมืองชิคะโออิ และเมืองคามิชิโฮโระ ในทุกปที่น่ีจะมีงานเทศกาลท่ีเรี ยกวา ชิคาริ
เบ็ทสึโกะ-โกะทัง Shikaribetsu Kotan เพ่ือสรางหมูบานขนาดเล็กดวยหิมะและ



 

 

น้ําแข็ง ทะเลสาบชิคาริเบ็ทสึอยูประมาณตรงกลางของฮอ  กไกโด เม่ือฤดูหนาวมา
เยือน ทะเลสาบน้ีจะกลายเปนลานน้ําแข็งที่หนาถึง 60 ซม.กอนจะถกูปกคลุมดวย
หิมะขาวโพลนทั่วทุกพ้ืนที ่อากาศเย็นจัด อุณหภูมิติดลบต่ําสุด-30องศา ชาวเมือง  
เลยคิดไอเดีย จัดเทศกาลฤดูหนาว Shikaribetsu Kotan ข้ึนมา โดยนําน้ําแข็งจาก
ทะเลสาบมาสราง อิกล ู(igloos) หรือบานแบบเอสกิโม (ชาวญี่ปุ�นเรียกวา โคตัน-
Kotan)พรอมเฟอรนิเจอร โตะ เกาอ้ี ตู เตียง จนกลายเปนหมูบานน้ําแข็งขนาดยอม 
ที่เรียกกันวา Lake Shikaribetsu Igloo Village ซึ่งสามารถเขาไปอยูอาศัยได
จริงๆจนเปนที่มาของชิคาริเบ็ทสึโกะ-โกะทัง ทําใหนักทองเท่ียวทที่มาเยือนสนุกสนาน
กัน บานหมิะเล็ก ๆ ทีถู่กสรางไวเรียงรายมองแลวมคีวามรูสึกเหมือนเปนหมูบาน
เล็กๆจริงๆ นอกจากน้ียังการขุดเจาะลงไปใตน้ําแข็ง ทําเปนหองใตดินขนาดใหญเปด
เปน บาร คาเฟ� โรงหนังซึ่งทํามาจากน้ําแข็งทั้งหมด อิสระใหทานชมและถายภาพเปน
ที่ระลึกตามอัธยาศัย (หมายเหตุ: Shikaribetsu Kotan คาดวาจะจัดข้ึน 26 ม.ค. 
- 21 มี.ค.ระยะเวลายังไมเปนทางการ และอาจจะปดในกรณีท่ีสภาพอากาศไมดีหรือ
สถานการณไมเอ้ืออํานวยสําหรับการเขาชม) คาทัวรไมรวมคากิจกรรมตางๆ สมควร
แกเวลานําทานเดินทางเขาสู เมืองซัปโปโร (Sapporo) เมืองหลวงของภูมิภาคฮอก
ไกโด  

 
 
 
 
 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที6่) เมนูบุฟเฟ�ตขาป+ูชาบูหมู  
 หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาสูที่พักแรม 
 หากมีเวลาทาน

สามารถอิสระ ช
อปปم�งยานทานุ
กิโกจ ิเปนยานท่ี
คึกคักมชีีวิต
ชีวติโดยเฉพาะในเวลาค่ําคืนที่บรรดาป�ายไฟโฆษณาบนตกึตาง ๆ เปดไฟสลับสี
แขงขันประชันสินคากนัรอบๆ บริเวณน้ีมรีานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย
ยามราตรี ท้ังไนทคลับ บาร คาราโอเกะ รวมกันมากกวา 4,000 ราน ต้ังอยูในตรอก



 

 

ซอกซอย บางรานก็ซอนอยูในตึกตองขึ้นลิฟตไป แตกม็ีพนักงานออกมาเรียกแขก
เสนอเมนูและบริการของรานตนเองอยูริมถนนเต็มไปหมด บริเวณใกลกันทาน
สามารถเดินไปชอปปم�งยานซูซูกิโนะได 
 พัก: Hotel Raffinato Sapporo/Rembrandt Style Sapporo หรือระดับ
ใกลเคียงกัน 
 (ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวัน
เดินทาง)   
 

วันทีห่า       ชอปปم�งโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ราน Duty Free – ตลาดปลาโจไก – โอตารุ  
คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตร ี– เครือ่งแกวโอตารุ – ซปัโปโร      
 อาหารเชา 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อท่ี 7) 

นําทานไป โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (คาทัวรไมรวมการเขาชมการผลิตดานใน อิสระ
ถายรูปและซื้อของที่ระลึกดานหนา) 
แหลงผลิตช็อคโกแลตท่ีมีช่ือเสียง
ของญี่ปุ�น ตัวอาคารของโรงงานถูก
สรางขึ้นในสไตลยุโรปแวดลอมไป
ดวยสวนดอกไม ใหทานไดเลือกซื้อ
เปนของฝากตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานไป ดิวต้ี
ฟรี ใหทานเลือกซื้อของฝากราคาถกู อาทิเชน 
เครื่องสําอางค เครื่องไฟฟ�า ผลิตภัณฑจากน้ํามัน
มา โฟมลางหนาถานหนิ หรือวิตามนิบํารุง
รางกายอยาง Natto สารสกัดจากถั่ว หรือน้ํามัน
ตับปลาฉลามเปนตน จากน้ันนําทานเดินทางสู 
ตลาดปลาโจไกอิจิบะ เปนตลาดอาหารทะเลที่
ใหญที่สุดในซัปโปโร เปนตลาดที่คกึคักและมากมายไปดวยของฝากของดีของซัป  โป
โรและผลิตภัณฑจากทั่วฮอกไกโด ทานสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ท่ี
ราน ราคาไมแพง ที่ส่ังตรงมาจากท่ีตางๆของออกไกโดและทานสามารถซื้ออาหาร
ทะเลและของฝากตางๆไดท่ีน่ี (อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ใหทานเลือกชิม
อาหารทะเลสดๆ)  



 

 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ Otaru เมืองทาเจริญรุงเรืองในฐานะท่ีเปนเมืองคาขาย
ในชวงปลายศตวรรษที ่19 ถึง 
20 เมืองทาเล็กๆท่ีมี
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 
ซึ่งมีรานขายของอยูตลอดสอง
ขางทาง ดวยบรรยากาศ
โดยรอบ รวมถงึการตกแตง
ของบานเรือนน้ันสวนใหญ ไดถกูออกแบบเปนตะวันตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุ
ไดรับอิทธิพลมาจาก การทําการคาระหวางประเทศญี่ปุ�นเองและประเทศในแถบยุโรป
หลายประเทศ นําทานเที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมี
เสนหชวนใหคนหา ดวยควา มเปนเอกลักษณแหงวีถีชีวิต 2 ฝم�งคลองที่ยังคงความ
เปนญี่ปุ�นแบบด้ังเดิม คลองโอตารุสรางเพ่ือใหเรือเล็กลําเลียงสินคาจากทาเรือเอามา
เก็บไวในโกดังท่ีอยูตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญกาวหนาเรือใหญจึงเปล่ียนไป
เขาทาที่ใหญและขนสงเขาโกดัง ไดงายข้ึน ตึกเกาเก็บสินคาริมคลองเหลาน้ี จึงถูก
ดัดแปลงเปนรานอาหารสไตลตางๆ และพิพิธภัณฑ นําทานเที่ยวชม ชมเคร่ืองแกวโอ
ตารุ แหลงทําเครื่องแกวที่มีชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแกวหลากสีสันดังอยู
ในโลกของจินตนาการ แหลงเครื่องแกวช่ือดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแกว
หลากหลายใหทานช่ืนชม และเลือกซื้อได เมอืงน้ีมีช่ือเสียงในดานการทําเครื่องแกว
ตางๆ จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี Otaru Music Box Museum ให
ทานไดทองไปในดินแดนแหงเสียงดนตรีและบทกวีท่ีแสนออนหวานชวนใหนาหลงใหล 
ดวยกลองดนตร ี(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทําใหทาน
ผอนคลายอยางดีเยี่ยม ทานจะไดชมกลองดนตรีมากมายหลายหลายแบบนารักๆ 
เต็มไปหมดมากกวา 3,000 แบบ รวมถึงทานยังสามารถเลือกทํากลองดนตรีแบบท่ี
ทานตองการไดดวย ทานสามารถเลือกกลองใส ตุกตาเซรามิกและเพลงมาประกอบ
กัน มีบริการนําเพลงกลองดนตรีท้ังเพลงญี่ปุ�นและเพลงสากลมาอัดเปนซีดีโปสการด
สงไดโดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ ใหทานไดสัมผัสและช่ืนชมกลองดนตรีนารกัมากมาย 
ใหทานไดทํากลองดนตรีนารักๆในแบบที่ทานช่ืนชอบดวยตัวทานเอง สมควรแกเวลา
นําทานเดินทางเขาสูที่พักแรม  
หลังเขาท่ีพักแรม หากมีเวลาทานสามารถเดินเท่ียว ชอปปم�ง 
ชมแสงสีของฮอกไกโดที ่ยานซูซูกิโนะ ต้ังอยูในบริเวณ
รอบๆ สถานีรถไฟใตดินซูซูกิโนะ เมืองซปัโปโร โดยอยูถัด
ลง มาทางใตของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร 



 

 

ซึ่งถือเป นยานท่ีคึกคักและมี ชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่ําคืนท่ีมี
การเป ดไฟตามป�ายไฟโฆษณาสีสัน ตางๆ บนตึกทีต้ั่งอยูในยานแหงน้ี นอกจากน้ันยงั
เปนแหลงชอปปم�ง รานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรีตางๆ ท้ัง
ไนทคลับ บาร คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา 4,000 ราน ตามตรอกซอก
ซอย จึงไมแปลกที่นักทองเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แหงนี หรือชมงาน หรือเที่ยวชม
งานประดับไฟ Sapporo White Illumination 2019-2020 
.งานประดับไฟฤดูหนาวครั้งยิ่งใหญแหงเมืองซัปโปโร มีการจดัประดับไฟกวาส่ีแสน
ดวงจะจุดสองสวางท่ัวท้ังเมือง ตลอดหนาว 
หนา JR ซัปโปโร : 22 พ.ย. 2019 - 11 ก.พ. 2020 
ถนน Minami 1-jo : 22 พ.ย. 2019 - 15 มี.ค. 2020 
อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
 พัก: Hotel Raffinato Sapporo/Rembrandt Style Sapporo หรือระดับ
ใกลเคียงกัน 
 (ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวัน
เดินทาง)   

 
วันทีห่ก     ซัปโปโร - ลานสโนวโมบิล WATTS SNOW WORLD – สนามบินชิโตะเสะ - ทา
อากาศยานดอนเมือง  
 อาหารเชา 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อท่ี 8) 

นําทานเดินทางไป ลานสโนวโมบิล WATTS SNOW WORLD ใหทานสัมผัส
ประสบการณพิเศษขับสโนว
โมบิล Snowmoblie ซึ่ง
เปนหน่ึงกิจกรรมที่
สนุกสนานและไมควรพลาด
เมื่อมาถึงฮอกไกโด ทาน
สามารถสนุกสนานไปกบัการขับรถบนหิมะดวยรถสโนวโมบิลซึ่งสามารถเลนไดเฉพาะ
ประเทศที่มีหิมะตกเทาน้ัน การเลนสโนวโมบิลน้ันขับข่ีไมยากเพียงแคใชคันเรงและ
เบรคก็สามารถบังคับตัวรถไดอยางงายดาย สําหรับวิธีเลนจะมีครูฝกของลานขับสอน
วิธีให จากน้ันอิสระใหทานสนุกสนานตามอัธยาศัย หรือทานสามารถเลือกถายรูป ชม
วิว และสนุกสนานกับหิมะ หรือกิจกรรมอ่ืนๆที่ลานไดเชน เลนBanana Boat 



 

 

(หมายเหตุ:คาทัวรไมรวมคากิจกรรมตางๆและไมรวมคาsnowmobile ทานละ
ประมาณ 10,000 - 15000 เยน ทานท่ีมีความประสงคเลนกิจกรรมแจงกับไกดหนา
งาน) กรณีหิมะทับถมไมเพียงพอ หรือลานขับยังไมเปดหรือปด หรือมีปรับเสนทาง
ทองเท่ียวทางบริษัทขอปรับเปลี่ยนไปลานขับอ่ืนๆที่อยูในเสนทางแทน ปรับเปลี่ยน
ตามความเหมาะสม) ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินนิวชิโตเสะเพื่อ
เช็คอินเตรียมเดินทางกลับ 
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 

25-30 มกราคม 63 29,888  
 
 
 
ราคาเด็กอายุไม
เกิน2 ป(Infant) 
7,000 บาท 
 

10,500 68  
27มกราคม-1กมุภาพันธ 
63 

31,888 10,500 68  

1-6 กุมภาพันธ 63 36,888 10,500 68  
3-8 กมุภาพันธ 63 37,888 10,500 68  
8-13 กุมภาพันธ 63 37,888 10,500 68  
10-15 กุมภาพันธ 63 31,888 10,500 68  
15-20 กมุภาพันธ 63 31,888 10,500 68  
17-22 กมุภาพันธ 63 31,888 10,500 68  
22-27 กมุภาพันธ 63 32,888 10,500 68  
24-29 กมุภาพันธ 63 31,888 10,500 68  
29กุมภาพันธ-5มีนาคม 
63 

31,888 10,500 68  

2-7 มีนาคม 63 31,888 10,500 68  
7-12 มีนาคม 63 31,888 10,500 68  



 

 

9-14 มีนาคม 63 31,888 10,500 68  
14-19 มีนาคม 63 31,888 10,500 68  
16-21 มีนาคม 63 31,888 10,500 68  

หมายเหตุ: 
1. โปรแกรมแตละวันอาจมีการสลับที่เท่ียวได ทานจะไดทองเท่ียวครบตามโปรแกรม 
2. กรณีโรงแรมคืนแรกพักโอเอะฮงเกะจะนําทานไปลองเรือตัดน้ําแข็งท่ีอะบาชิริ (เรือออโรรา) 
แทน 
3. เที่ยวงานเทศกาลน้ําแข็งโซอุนเคียว อาจจะสลับมาอยูวันที่3ของรายการเท่ียวได 
 
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 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
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.) เพ่ิมพื้นท่ีพักเทาและที่เทาแขนทีพั่บ (ฟรี! อาหารและ
เครื่องดื่ม/สัมภาระเชคอินท่ี 30 กก.) 
 
- ที่น่ังแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง7วัน มคีาใชจายและเงื่อนไข ดังน้ี 
โซน แถวท่ี ประเภทที่น่ัง Seat Pitch ราคาตอทานตอเที่ยว 
โซนเงียบ 21 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 2,000 บาท 

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. คาภาษีนํ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
5. คาทิปยกกระเป�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 มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไม 
    เขาขายคุณสมบัติทีจ่ะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวร
ท้ังหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะ
ไมถึง 25ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม 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
โรงแรมทีพั่กในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน 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 วนัเสารอาทิตย 
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  
 


