
 

 

รหสัทวัร  ITV2000641  
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด So Good 6 วนั 4 คนื (XW) 
หมูบานเทพนิยาย นงิเกิ้ลเทอเรส - อาซาฮคิาวา - หมูบานราเมง 
หางAeon Mall - พิพธิภัณฑโอะโตโกยามา สาเก – บิเอะ – บอนํา้สีฟ�า 
ผานชม Patchwork Road - รานดวิตี้ฟร ี– คิโรโระ สกีรีสอรท    
โอตารุ - คลองโอตาร ุ– พิพิธภัณฑกลองดนตรี – เครื่องแกวโอตาร ุ
คาเฟ�คติตี้ – ซปัโปโร - ชอปปم�งโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – เนินพระพทุธเจา 
มติซุยเอาทเลต็พารค - ตลาดปลาโจไก หรืออสิระทองเที่ยวตามอัธยาศัย  
หรือซื้อบัสเสรมิ Option Tour - ซัปโปโร – ทําเนียบรฐับาลเกา - ถายรูปหอนาฬกิา 
สวนโอโดริ – สนามบินชิโตะเสะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hokkaido So Good  
ทัวรฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ บิเอะ คิโรโระ 6วัน4คนื 
พักอาซาฮคิาวะ1คืน คโิรโระสกีรสีอรท 1 คนื ซัปโปโร 2 คนื 
ทานเมนบูฟุเฟ�ตขาปูยักษ+ชาบูหมไูมอั้น!!!   
 
 



 

 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเดก็ 0-2 ป  
ไมเสรมิเตียง 

พักเดี่ยว ที่นั่ง หมายเหต ุ

28 มนีาคม –2 เมษายน 63 27,888  
 
 
 
ราคาเดก็อายุไมเกิน2 ป
(Infant) 7,000 บาท 

9,500 30  
30 มนีาคม -4 เมษายน 63 29,888 9,500 30  
4-9 เมษายน 63 31,888 9,500 30  
6-11 เมษายน 63 29,888 9,500 30  
11-16 เมษายน 63 37,888 9,500 30  
13-18 เมษายน 63 32,888 9,500 30  
18-23 เมษายน 63 29,888 9,500 30  
20-25 เมษายน 63 29,888 9,500 30  

หมายเหต:ุ โปรแกรมหรือทีพ่ักอาจมีการสลบัวันไดแตทานจะไดทองเที่ยวครบตามโปรแกรม 
ไฟลทบนิ 
Departure: DMK-CTS XW146 04.00-12.15 
Return:       CTS-DMK XW145 14.55-20.35 
หมายเหตุ: ราคาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง กรณีทานตองการ (สั่งซือ่บนเครื่องเทานั้น) / อัพที่นัง่
รายละเอียดทายรายการทวัร 
 
วันที ่ รายละเอยีดทองเที่ยว 

1 พรอมกันที่ทาอากาศยานดอนเมืองเคานเตอรสายการบิน NokScoot (XW) 
 

2  ออกเดินทางสูฮอกไกโด DMK – CTS XW146  04.00-12.15 สนามบินนิวชิโตะเสะ - หมูบานเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส - อาซาฮิคา
วา - หมูบานราเมง - หางAeon Mall     

3 พิพิธภัณฑโอะโตโกยามา สาเก – บเิอะ – บอนํ้าสฟี�า - ผานชม Patchwork Road - รานดิวตี้ฟร ี–  
คิโรโระ สกีรีสอรท    อาหาร เชา, เทีย่ง,เยน็  

4 
 

โอตาร ุ- คลองโอตารุ – พิพธิภัณฑกลองดนตร ี– เครื่องแกวโอตารุ – คาเฟ�คติตี้ – ซัปโปโร - ชอปปم�งโรงงานชอ็คโกแลตอิชิยะ – เนิน
พระพุทธเจา - มิตซยุเอาทเล็ตพารค 
 อาหาร เชา, เที่ยง,เยน็ (บุฟเฟ�ตขาปู+ชาบหูมูไมอัน้)     

5  ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกดบริการพาไปชม) หรืออิสระทองเทีย่วตามอัธยาศยั หรือซื้อบสัเสรมิ Option Tour       อาหาร เชา  
6 ซัปโปโร – ทําเนยีบรัฐบาลเกา - ถายรูปหอนาฬิกา – สวนโอโดร ิ– สนามบนิชิโตะเสะ -  

ทาอากาศยานดอนเมือง CTS - DMK XW145 14.55-20.35 อาหาร เชา  

 
 
วันทีห่นึง่    กรงุเทพฯ - ทาอากาศยานดอนเมือง  

 
23.50น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง  ขาออกชั้น 3เคานเตอรสายการบิน Nok Scoot 

(XW) เจาหนาทีข่องบริษทัฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารติดแทก็กระเป�า 
 



 

 

วันทีส่อง    สนามบินนิวชโิตะเสะ - หมูบานเทพนิยาย นิงเก้ิลเทอเรส - อาซาฮิคาวา – หมูบานราเมน

อาซาฮคิาวา –  หาง Aeon Mall     

 
04.00น. นําทานเดินทางสูสนามบินนวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่�นโดยสายการบิน Nok Scoot (XW) 

เที่ยวบินที่ XW146 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบริการจําหนาย/สัง่ซื้อ
บนเครื่องเทานั้น) 

12.15 น. เดินทางถึง สนามบินนวิชโิตเสะ ทาอากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเรว็กวา
เมืองไทย 2 ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬกิาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผานพธิี
การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญีปุ่�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด 
จําพวก เนื้อสตัว พชื ผกั ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมโีทษจับและปรับ รับกระเป�า
เรียบรอยและทําภารกิจสวนตวัแลวขึ้นรถโคชปรับอากาศ 

บาย นําทานชม หมูบานเทพนิยาย นงิเก้ิลเทอเรส Ningle Terrace อยูที่ฟูราโน furano ตัง้อยู
ในภายในบริเวณโรงแรม New Furano Prince สรางเหมอืนเปนหมูบานเล็กๆ เตม็ไปดวย
กระทอมไมนารกั สวยงามที่สรางมาจากวัสดุธรรมชาติทัง้หมด สรางเปนกระทอมแสนนารัก
กลางป�าดัง่ดินแดนเทพนิยายพรอมจําหนายของทีร่ะลกึเปนงานไม งานแฮนดเมคตางๆ ประดบั
ตกแตงไฟที่สวยงามทามกลางป�าและหิมะขาวฟูที่สวยงามในฤดหูนาว อิสระใหทานบันทึกภาพ
ตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเดนิทางสู อาซาฮิคาวา (Asahikawa) อยูในจังหวดัคามิ
กาวะ เปนเมืองใหญรองจากซัปโปโรตั้งอยูตรงกลางของเกาะฮอกไกโด ลอมรอบดวยเทือกเขาได
เซ็ตสึซันและแมนํ้านอยใหญ ทานเดินทางสู หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา (Asahikawa 
Ramen Village) ถือกําเนิดขึ้นในป 1996 โดยการรวบรวมรานราเมนชื่อดงัของเมืองอาซาฮิ
คาวามาอยูรวมกันเปนอาคารหลังคาเดียว มรีานราเมง 8 ราน  เปรียบเสมือนหมูบานราเมนที่
รวบรวมรานดงัๆไวในที่เดียว และยงัมีหองเลก็ๆที่จดัแสดงประวตัคิวามเปนมาของหมูบานแหง
นี้ดวย หากทานใดอยากลิม้ลองสามารถอิสระเลือกทานไดตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทาน
เขาที่พกัแรม 

 
 
 
 
 



 

 

เย็น จากโรงแรมทานสามารถเดินไป หาง Aeon Mall อิสระใหทานเลือกซือ้สินคาและอิสระ
รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
�ที่พกั: Asahikawa Smile Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมที่ทานพกัทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนดัหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง)  
 
 

วันทีส่าม    พพิิธภณัฑโอะโตโกยามา สาเก – บิเอะ – บอนํ้าสีฟ�า – ผานชม Patchwork Road – 

รานดวิตีฟ้รี –  คิโรโระ สกรีีสอรท   อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 

 
เชา  รบัประทานอาหารเชา (มื้อที่ 1) 
 นําทานเดินทางสู พิพธิภณัฑโอะโตโกยามา สาเก เปนพิพิธภัณฑแนะนําถึงประวตัศิาสตรและ

วัฒนธรรมของการบมสาเกในเมืองอาซาฮคิาวะ ภายในพิพิธภัณฑมกีารจดัแสดงหองสําหรับ
อุปกรณผลิตสาเกโบราณ หองอางอิงสมัยEdoและมุมการจัดแสดงตางๆ นอกจากนี้ยงัมกีาร
จําหนายสินคาที่ระลกึอกีดวย นําทานเดินทางสู เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ทีต่ั้งอยบูริเวณ
ตอนกลางของเกาะฮอกไกโด ที่ไดชื่อวา “Small Town Of The Most Beautiful Hills” 
เมืองเล็กๆที่มคีวามสวยงามทีต่ัง้อยูบน  เนินเขา จากนั้นนาํทานไปชม บอนํ้าสฟี�า Blue Pond 
หรือสระสีฟ�า เปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เพิ่งเริม่มีชื่อเสียงไดไมนานของฮอกไกโด 
ตั้งอยูใจกลางเมืองบิเอะ ชือ่เสียงที่ทาํใหนกัทองเที่ยวหลายคนสนใจมาเที่ยวชมนั้น เปนเพราะ
นํ้าสีฟ�าที่สดใสเกินกวาบอนํ้าตามธรรมชาติทัว่ไป และตอไมสูงจาํนวนมากที่สะทอนใหเห็นความ
ใสแปลกตาทีแ่สนพิเศษของนํ้าในบอสระสีฟ�านี้เกิดขึ้นดวยความบงัเอิญหลงัการสรางเขื่อนเพือ่
ป�องกันการเกิดโคลนถลมจากภูเขาไฟบริเวณใกลเคียงที่ไดระเบิดไปแลวครัง้หนึง่ นํา้สวนที่ถกูกั้น
ออกจากเขื่อนกักเก็บรวมกันจนเกิดเปน Blue Pond ในทกุวันนี ้โดยปจจุบันยงัไมอาจอธิบาย
ถึงที่ม  าของสีฟ�าของนํ้าไดแนชดั แตจากการตรวจสอบพบแรธาตุอลูมิเนียมไฮดรอกไซดในนํ้า
ซึ่งสะทอนใหเห็นความยาวคลื่นที่ส้ันกวาของแสงสีฟ�าเชนเดียวกับชั้นบรรยากาศโลก  

 
 
 
 
 
 



 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2) 
บาย บิเอะ เสนทางผานทางตะวันตกเฉียงเหนือของตวัเมือง ทานสามารถชม Patchwork Road 

เปนเสนทางชมทุงนา เนินเขาสทีองอรามสลับกับสีเขียงและนํา่ตาล มคีวามสวยงามราวกบัผา
หลายผืนมาตดัปะวางตอกันเปนระยะทางยาว จะสวยเปนพิเศษในชวงฤดูรอน จดุชมววิระหวาง
ทางที่นาสนใจ คือ ตนเคน และแมรี่ (Ken & Mary Tree) ทวิทศันที่ใชในภาพยนตรโฆษณา 
“สไกไลน” ของบริษัทนิสสันมอเตอร ฉายในยคุทศวรรษ 1970 ทําใหผูคนตางแวะเวียนมา
ถายรปูเปนที่ระลึก ตนเซเวนสตารส (Seven Stars Tree) ชือ่สุดคูลแบบนี้ไดมาเพราะตนไมนี้
ถูกใชเปนภาพบนซองบหุรี่ยี่หอ SEVEN STARS ในป ค.ศ. 1976 วิวของตนโอคยักษทีต่ัง้อยู
บนเนินอยางสงางาม ตนพอแมลกู (Parents and Child Tree) เปนตนไมและเนินเขาที่โดง
ดังจากภาพยนตรโฆษณาหลายชิ้น  สองขางทางเต็มไปดวยทุงขาวบารเลยสีเหลืองทองตดัสลับ  
กับไรขาวโพดและมันฝรัง่สีเขียวสด เปนสถานที่ที่สวยงามเหมาะกบัการถายรปูและบนัทกึไวนค
วามทรงจํา นําทานเดินทางสู รานดวิตีฟ้รี ใหทานเลือกซือ้ของฝากราคาถกู อาทิเชน 
เครื่องสําอาง เครือ่งไฟฟ�า ผลติภัณฑจากนํา้มนัมา โฟมลางหนาถานหิน ผลิตภัณฑแบรนด 4GF 
5GF และ6GF หรอืวติามินบํารงุรางกายอยาง Natto สารสกัดจากถัว่ หรือน้ํามันตับปลาฉลาม 
ยาของดร.โนงุจ ิเปนตน สมควรแกเวลานําทานเขาสูที่พกั Kiroro Ski Resort 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า (มื้อที่3) 
หลังทานอาหารใหทานไดผอนคลายกับการ แชออนเซน็ เพื่อผอนคลายความเมือ่ยลาและจะทํา
ใหผิวพรรณสวยงามและยงัชวยใหระบบหมุนเวียนโลหติดีอกีดวย  
�พัก: Kiroro Ski Resort หรือระดบัใกลเคียงกัน 
 (ชื่อโรงแรมทีท่านพกัทางบริษัทจะทาํการแจงพรอมใบนดัหมาย 5วันกอนวันเดินทาง)   
 
 
 
 
 
 

วันทีส่ี่         โอตารุ - คลองโอตารุ – พพิิธภณัฑกลองดนตร ี– เครื่องแกวโอตารุ – คาเฟ�คิตตี้ – ซปั
โปโร –  ชอปปم�งโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – เนินพระพทุธเจา - มิตซุยเอาทเล็ตพารค                   
                  อาหารเชา,กลางวนั,เย็น (บุฟเฟ�ตขาปู+ชาบหูมูไมอั้น) 
เชา  รบัประทานอาหารเชา (มื้อที่ 4) 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ Otaru เมืองทาเจริญรุงเรืองในฐานะ
ที่เปนเมืองคาขายในชวงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เมอืงทาเล็กๆที่
มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมีรานขายของอยูตลอดสองขางทาง 
ดวยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแตงของบานเรอืนนั้นสวนใหญ 
ไดถกูออกแบบเปนตะวันตกเนื่องจากในอดตี เมืองโอตารุไดรบั
อิทธิพลมาจาก การทาํการคาระหวางประเทศญี่ปุ�นเองและประเทศ
ในแถบยุโรปหลายประเทศ นําทานเที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตาร ุคลองสายวัฒนธรรม
อันมีเสนหชวนใหคนหา ดวยความเปนเอกลกัษณแหงวถีีชวีิต 2 ฝم�งคลองที่ยังคงความเปนญีปุ่�น
แบบดั้งเดิม คลองโอตารุสรางเพือ่ใหเรือเลก็ลาํเลียงสินคาจากทาเรือเอามาเก็บไวในโกดังทีอ่ยู
ตามรมิคลอง เมือ่วทิยาการเจรญิกาวหนาเรือใหญจึงเปลี่ยนไปเขาทาที่ใหญและขนสงเขาโกดัง 
ไดงายขึ้น ตกึเกาเกบ็สินคารมิคลองเหลานี้ จงึถูกดดัแปลงเปนรานอาหารสไตลตางๆ และ
พิพิธภัณฑ นําทานเที่ยวชม เครื่องแกวโอตารุ แหลงทาํเครือ่งแกวทีม่ีชือ่เสียงที่สดุ ชมความ
สวยงามของแกวหลากสีสันดงัอยูในโลกของจนิตนาการ แหลงเครื่องแกวชื่อดังของโอตารุ และ
ยังมีเครือ่งแกวหลากหลายใหทานชื่นชม และเลือกซื้อได เมืองนี้มชีื่อเสียงในดานการทาํเครือ่ง
แกวตางๆ จากนั้นนาํทานชม พพิิธภณัฑกลองดนตรี Otaru Music Box Museum ใหทาน
ไดทองไปในดินแดนแหงเสียงดนตรีและบทกวทีี่แสนออนหวานชวนใหนาหลงใหลดวยกลอง
ดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะทาํใหทานผอนคลายอยางดี
เย่ียม ทานจะไดชมกลองดนตรมีากมายหลายหลายแบบนารกัๆ เตม็ไปหมดมากกวา 3,000 
แบบ รวมถงึทานยังสามารถเลือกทํากลองดนตรีแบบที่ทานตองการไดดวย ทานสามารถเลือก
กลองใส ตุกตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกนั มีบริการนําเพลงกลองดนตรทีั้งเพลงญี่ปุ�นและ
เพลงสากลมาอดัเปนซีดโีปสการดสงไดโดยตรงจากทางพพิิธภัณฑ ใหทานไดสัมผัสและชื่นชม
กลองดนตรีนารกัมากมาย ใหทานไดทาํกลองดนตรีนารักๆในแบบที่ทานชื่นชอบดวยตัวทานเอง 
ทานสามารถเดินชม Hello Kitty Cafe คาเฟ�คิตตี้ ใหทานไดเลือกดูสินคา ของทีร่ะลกึพรอม
กับถายรปูตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 



 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน (มื้อที5่) 
บาย นําทานเดินทางสู ซัปโปโร ศูนยกลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด ระหวางทางนําทานเดินทาง

จากนั้นนาํทานไปโรงงานช็อกโกแลตอชิิยะ (คาทวัรไมรวมการ
เขาชมการผลติดานใน อิสระถายรูปและซื้อของที่ระลึกดานหนา) 
แหลงผลิตชอ็คโกแลตที่มชีื่อเสียงของญี่ปุ�น ตวัอาคารของโรงงาน
ถูกสรางขึ้นในสไตลยุโรปแวดลอมไปดวยสวนดอกไม ใหทานได
เลือกซื้อเปนของฝากตามอัธยาศยั จากนั้นนําทานไป เนนิเขาแหง
พระพุทธเจา The Hill of the Buddha เปนสถานทีท่องเที่ยวแหงใหมของซัปโปโรอยูภายใน
พื้นที่ของสุสาน Makomanai Takino Cemetery ที่เปดใหเชาชมเมื่อปลายป 2015 มีความ
โดดเดนเนื่องจากเปนองคพระพทุธรปูขนาด 13.5 เมตร หนกั 1,500 ตัน ครอบไวดวยโดมทรง
กลมใตดิน ลอมรอบไปดวยทุงลาเวนเดอรนบัแสนตนที่จะเปล่ียนพื้นที่ของเนินเขาใหเปนสีสัน
ตางๆไปไมซํ้ากันตลอดปตามชวงฤดู โดยบริเวณสถานทีด่งักลาวไดรับการออกแบบโดย Tadao 
Ando สถาปนิกชื่อดังของญี่ปุ�น โดยบริเวณทางเขาจะมี  สระนํ้า และอุโมงคความยาว 40 
เมตร นอกจากนี้ยงัมรีานกาแฟและรานอาหารเล็กๆ รวมทัง้รูปปم�นหินจําลองของโมอายแหงเกาะ
อีสเตอร และรปูปم�นหินจําลองของสโตนเฮนจใหไดชมและเก็บภาพสวยงามไดอกีดวย คาทวัรไม
รวมคาเขา(ทางสถานทีเ่ก็บคาบริจาคเพื่อใชทาํนุบํารงุสถานที่ 300 เยน (บริจาคดวยตวัเอง
หนาทางเขา) ไมรวมคาจุดชมวิวมุมสูง500เยน หมายเหตุ:เนนิพระพทุธเจา กรณี
การจราจรติดขัด วันหยุดเทศกาล หรือไมเปดใหเขาทางบรษิัทจะปรับเปลี่ยนไปศาลเจาฮ
อกไกโดแทน จากนั้นนาํทานเดินทางสู มติซุยเอาทเล็ตพารค ใหทานเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง
สินคามากมายแบรนดดงัระดบัโลก และแบรนดญี่ปุ�น อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, 
ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป�าไฮไซ 
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดบั 
และนาฬกิาหรูอยาง TAG HEUER, AG  ETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ 
รองเทาแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือ
เลือกซื้อสินคาสําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสินคาอื่นๆอีก
มากมายในราคาลด 30-80% ซึ่งภายในยังมรีานอาหาร รานกาแฟ สําหรับใหทานไดนัง่ผอน
คลายอกีดวย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มื้อที่6) เมนูบฟุเฟ�ตขาปู+ชาบูหมูไมอั้น 
 หลังอาหารเย็นทานสามารถอิสระไปชอปปم�งยานทานกิุโกจ ิเปนยานที่คกึคกัมชีีวติชวีติ

โดยเฉพาะในเวลาคํา่คืนที่บรรดาป�ายไฟโฆษณาบนตกึตาง ๆ เปดไฟสลับสีแขงขนัประชันสนิคา



 

 

กันรอบๆ บริเวณน้ีมีรานอาหาร ภตัตาคาร สถานบันเทิงเรงิรมยยามราตรี ทัง้ไนทคลับ บาร คา
ราโอเกะ รวมกันมากกวา 4,000 ราน ตัง้อยูในตรอกซอกซอย บางรานก็ซอนอยูในตึกตองขึน้
ลิฟตไป แตกม็ีพนกังานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบริการของรานตนเองอยูรมิถนนเต็มไป
หมด บริเวณใกลกันทานสามารถเดินไปชอปปم�งยานซูซกิูโนะได  
�ทีพกั: Hotel Raffinato Sapporo หรอืระดบัใกลเคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมที่ทานพกัทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนดัหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง)  
 
 
 
 
 

วันทีห่า       ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกดบริการพาไปชม) หรืออิสระทองเที่ยวตามอธัยาศัย หรือ
ซื้อบัสเสริม Option Tour   อาหารเชา  
 
เชา  รบัประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อที ่7) 

อิสระฟรีเดยทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวนัหรือทานสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได 
(อาหารเที่ยงและเย็นอิสระตามอัธยาศัย) 
หมายเหต:ุ มบีรกิารรถและไกดไปตลาดปลาโจไก กรณทีานประสงคไปตลาดปลา กรณุา
แจงกบัไกดในวันแรกของการเดินทางเนื่องจากรถมทีี่นั่งกัดไมมีคาใชจายในการเดนิทาง 
 
ตลาดปลาโจไกอิจิบะ เปนตลาดอาหารทะเลที่ใหญ
ที่สุดในซัปโปโร เปนตลาดทีค่กึคักและมากมายไป
ดวยของฝากของดขีองซัป  โปโรและผลติภัณฑจาก
ทั่วฮอกไกโด ทานสามารถรับประทานอาหารทะเล
แบบสดๆ ทีร่าน ราคาไมแพง ที่สัง่ตรงมาจากที่ตางๆของออกไกโดและทานสามารถซือ้อาหาร
ทะเลและของฝากตางๆไดที่นี่ (อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ใหทานเลือกชิมอาหารทะเล
สดๆ)จนไดเวลานาํทานมาสงที่โรงแรมและหรอื JR ทาวนเวอร อิสระใหทานอิสระชอปปم�ง หรือ
เดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ ตามอัธยาศยัอาท ิเชน 
ศาลเจาฮอกไกโด เปนศาลเจาของศาสนานกิายชินโตประจําเกาะฮอกไกโด สรางขึ้นในป ค.ศ. 
1869 นับตัง้แตกอสรางมาก็มอีายมุากกวา 140 ปแลวและไดมกีารอัญเชิญเทพมาประทบั



 

 

ทั้งหมด 4องค คนญี่ปุ�นมกัมาขอพรกันทีศ่าลเจาโดยเฉพาะในวันสําคัญๆ เชน วันปใหม วันเกิด
ครบรอบอายุ 3 ป 5 ป 7 ป ของเดก็ๆชวงซากุระบานบริเวณศาลเจายงัมีทัง้ตนบวย และตน
ซากุระ รวมกันอยูมากมายเมือ่มาที่นี่จะสามารถเห็นความสวยงามของดอกไม ทัง้ 2 ชนดิได 
อิสระใหทานไดถายรูปและเลือกซื้อเครื่องราง Omamori ไดตามอธัยาศัย  
อาคารเจอารทาวเวอร (JR TOWER) เปนตกึที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตัง้อยูตดิกับสถานีเจอารซัป
โปโร เปนทัง้หางสรรพสินคา โรงแรม โรงภาพยนตร และศูนยอาหาร มรีาน BIG CAMERA 
จําหนายกลองดจิิตอล, เครื่องใชไฟฟ�าและอิเลค็ทรอนิคส,ราน100เยน,ราน UNIQLO ขาย
เส้ือผาแฟชั่นวัยรุน,ราน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งสําอาง อาคาร JR 
TOWER มีจุดชมววิตั้งอยูที่ชั้น 38 เรียกวา T38 (Tower 
Three Eight) ที่ระดับ ความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทวิทศัน
เหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามทัง้กลางวัน กลางคืน 
โดยเฉพาะยามคํา่คืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตัง้อยูกลางสวนโอโดริ 
โดยมีแสงไฟ จากกลุมตกึ ยานซูซกิูโนะ สองสวางที่จดุกลางเมือง
ตดิ ๆ กันมตีึก ESTA ซึ่งทีช่ั้น 10 เป น ศูนยรวมรานราเมน ซึ่งมอียูประมาณ 10 ราน ใหเลอืก
ชิมอรอยไมแพตรอกราเมนในยาน ซูซูกิโน (ไมรวมตัว๋ขึน้จุดชมววิราคาประมาณ 700-1000 
เยน) 
ยานซูซูกิโนะ ตัง้อยูในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยูถดัลง มา
ทางใตของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป นยานทีค่ึกคกัและมี ชีวติชวีา
ที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามคํ่าคืนที่มกีารเป ดไฟตามป�ายไฟโฆษณาสีสัน ตางๆ บนตึกที่
ตั้งอยูในยานแหงนี้ นอกจากนั้นยงัเปนแหลงชอปปم�ง รานอาหาร ภตัตาคาร สถานบันเทิงเรงิรมย
ยามราตรตีางๆ ทั้งไนทคลับ บาร คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา 4,000 ราน ตาม
ตรอกซอกซอย จึงไมแปลกที่นกัทองเที่ยวจะนยิมมา ณ สถานที่แหงนี ้
ทานุกิโคจ ิเปนแหลงชอปปم� งอาเขตบนถนนคนเดินทีม่ีหลงัคามุงบงัแดดบงัฝนและหมิะ ม ีความ
ยาว 7 บล็อกถนน มีรานคาตัง้เรียงรายอยูกวา 200 รานคาตัง้ขวางในแนว ตะวันออก-
ตะวันตก อยูระหวางสถานี Subway Odori และ Susukin เพื่อไมเป นการรบกวนเวลาของ
ทาน อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอธัยาศัย 
 เลือกซื้อบสัเสริม Option Tour (มีบสัและไกด) หมายเหต:ุ รายการทวัรเสรมินี้เปนการ
เสนอขายทวัรเสรมิวันฟรีเดยเบื้องตน ทางบรษิัทและไกดไมสามารถบังคับซือ้ใดๆทัง้สิ้น ขึ้นอยู
กับความสมคัรใจและความตองการเดินทางของลกูคาแตละทานเทานั้น 
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 
�ทีพกั: Hotel Raffinato Sapporo หรอืระดบัใกลเคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมที่ทานพกัทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนดัหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง)  
 

วันทีห่ก        ซัปโปโร – ทําเนียบรัฐบาลเกา - ถายรูปหอนาฬิกา – สวนโอโดริ – สนามบินชิ
โตะเสะ –  ทาอากาศยานดอนเมือง  อาหารเชา  
 
เชา  รบัประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อที ่8) 

นําทานเดินทางสู ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ(Akarenga) ในภาษาญีปุ่�น
แปลวา อฐิสีแดง กอสรางเมื่อปค.ศ.1888เปนอาคารในสไตลนีโอบาร็อคอเมรกิาโดยถอดแบบ
มาจากอาคา  รทาํเนียบรฐับาลแหงรัฐแมสซาซูเซตส ประเทศสหรัฐอเมริกา สรางจากอฐิจํานวน
กวา 2.5 ลานกอน ใหทานไดเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยและนําทานถายรูปหอ
นาฬิกาซปัโปโร เปนอาคารประวตัิศาสตรที่สวยงามลอมรอบดวยอาคารทันสมัยในเมอืง สรางขึ ้ 
นในป 1878 เพื่อใชเปนสถานที่ฝกซอมของวทิยาลัยเกษตรกรรมซัปโปโรในอดตี หอนาฬิกาถกู
สรางขึ้นโดย American E. Howard & Co.และตัง้แตนั้นมานาฬิกาเรือนน้ีก็ไดตดีงัตอเน่ือง
ทุกชัว่โมงเปนเวลานานกวา 100 ป จากนั้นนาํทานชมสวนโอโดริ สวนสาธารณะขนาดใหญที่มี
เหลาพันธุไมและแปลงดอกไมแตงแตมสีสันตลอดทกุ ฤดูกาลเปนทีพ่ักผอนหยอนใจของ
ชาวเมืองซัปโปโร ในฤดูใบไมผลมิีเทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอนมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและ
เบียรการเดน ฤดูใบไมรวงมีเทศกาลออทัม่เฟสซ่ึงรวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว และใน
ฤดหูนาวมีเทศกาลหมิะซึง่พัฒนามาเปนเทศกาลระดับโลกไดเวลาอนัสมควรนําทานเดินทางสู 
สนามบนินิวชิโตเสะ เพื่อเช็คอินเตรียมเดินทางกลบั อาหารกลางวันอิสระ 

14.55 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการ Nok Scoot (XW)  
เที่ยวบินที่ XW145 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบรกิารจําหนาย/สัง่ซื้อ
บนเครื่อง) 

20.35 น. เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
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 หมายเหตุ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวนัหยุดของญี่ปุ�น  เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถงึผลประโยชนของทานเปนหลกั เพื่อใหทาน
ทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบรกิารของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศ
ญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ10 ชั่วโมง มอิาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหาร
เวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง อัตราคาบรกิารขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เทากบั 30 บาท กรณี
อัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึน้ บรัษทัฯขอสงวสิทธใินการปรับอตัราคาบริการเพิ่มขึน้ 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูมีวตัถปุระสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น คาทัวรที่จายใหกับผูจดั เปนการ
ชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบนิและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกัน
กอนออกเดนิทาง  ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือ
ไดรบัการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ�น) 
ทางผูจดั ขอสงวนสทิธิการคนืเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน  
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งนี้จะตองมีผูโดยสารจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
- หรือสงจอยนทวัรกับบริษทัทีม่ีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดนิทาง โดยทางบรษิัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีทีลู่กคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ กอนทุก
ครั้ง มิฉะนัน้ทาง บรษิัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.การชําระคาบรกิารชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง 20วัน  
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดนิทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดอืนกอนหมดอายนุับจากวันเดินทาง
ไป-กลับ*)  



 

 

กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมฉิะนั้นทางบริษัทจะไมรับผดิชอบกรณพีาสปอรตหมดอายแุละดานตรวจ
ปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมดัจาํ หรอืสงพรอมยอด
คงเหลือ**  
4.การยกเลกิและคืนคาทัวร  
เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทวัรชาํระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลกิ เล่ือน 
ขอคืนเงิน ไดทกุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมอืงทั้งกรงุเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรอื เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถงึ เมือ่ทานออกเดนิทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการ
หนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมดัจาคืน ไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 
  5.อัตราคาบรกิารนี้  รวม 
1.  คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทกุแหงตามรายการทัวรขางตน 
ที่นั่งเปนไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบทุี่นั่งได ยกเวนการซื้อที่นัง่เพิม่ 
การซือ้ที่นัง่อัพเกรดเพิม่เปนการซื้อบรกิารเสรมิ กรณีที่น่ังทีต่องการอัพเกรดเตม็ ทานไมสามารถยกเลกิ
การจองทัวรได 
 ซื้อที่นั่งเพิ่ม สายการบิน Nok Scoot (XW) สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอมชาํระคาที่นั่งไดดงันี ้
ที่นั่ง Scoot Plus ไมสามารถอพัได 
- ทีน่ั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง7วัน มคีาใชจายและเงื่อนไข ดงันี ้
โซน แถวที ่ ประเภททีน่ั่ง Seat Pitch ราคาตอทานตอเทีย่ว 
โซนเงียบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา 36 นิว้ 2,000 บาท 
โซนเงียบ 22-25 Super มากกวา 35 นิ้ว 1,500 บาท 
โซนหนา 31 *Stretch(Front Row) มากกวา 36 นิว้ 1,700 บาท 
โซนหนา 32-34 Super มากกวา 35 นิ้ว 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกวา 36 นิว้ 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไมอนุญาตใหเดก็ ทารก ผูสงูอายุเกิน 65 ปและผูพกิารนัง่ 
-โซนเงียบไมอนุญาตใหเดก็นั่ง  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
2. คาที่พกัหองละ 2 ทานตามโรงแรมทีร่ะบุไวในรายการหรือระดบัเทียบเทา กรณีหองพกัคู/พกัสาม
ทานเตม็อาจมีปรับเปลี่ยนพักหอง Single 1ทานตอหองในโรงแรมระดับเดียวกันได 
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทกุชนดิตามที่ระบุไวในรายการทวัรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษทัฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทานตลอดการเดินทาง 
5.  คานํา้หนกักระเป�าสัมภาระโหลดใตเครื่องทีส่ายการบิน NokScoot กําหนดทานละไมเกิน 20 
กิโลกรัม สัมภาระถือขึน้เครื่องไมเกิน7กก. และคาประกนัวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสาย
การบินทีม่ีการเรียกเกบ็  
(คาทวัรไมรวมการประกันความคุมครองการสญูเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว 
กรณีเกิดความเสีย บริษทัฯไมสามารถรับผดิชอบได) 
 ซื้อน้ําหนักสมัภาระเพิ่มสายการบิน Nok Scoot (XW) (แจงอยางชากอนเดินทาง 10 วัน) มคีาใชจาย
ดังนี ้(ราคาตอเที่ยว) 
+5 กก.400 บาท/+10กก.700 บาท/+15กก. 1,000 บาท/+20กก.1,300 บาท/+30กก.2,350 
บาท 
หมายเหตุ: สายการบินไมจํากดัจํานวนชิ้นในการโหลด แตกฎหมายการบินทั่วโลกให1ใบ นํ้าหนักสงูสุดได 
32กก./ชิ้น 
6. คาประกันอบุัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตัิเหตวุงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกนั
สุขภาพ ทานสามารถสัง่ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได 
6. คาประกันอบุัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตัิเหตวุงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกนั
สุขภาพ ทานสามารถสัง่ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มไดจากบรษิทั ประกนัทัว่ไป 
7. อัตราคาบรกิารนี้ไมรวม 
1. คาทําหนังสอืเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 



 

 

2. คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดืม่คาซกัรดี คาโทรศัพทเปนตน 
3. คาภาษีทกุรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามกีารเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
5. คาทิปยกกระเป�าทกุโรงแรม  
6. คาทิปไกดรวมคนขบัรถ ทานละ 1700 บาท สําหรบักรุปที่มีหวัหนาทวัรแลวแตความประทบัใจ
ในบรกิาร 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย 
(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนญุาตใหเขาประเทศ) 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถปุระสงคเพื่อการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยืน่
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมคีณุสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้
1.ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจดัการให) 
2.สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางทีพ่ํานกัในประเทศญี่ปุ�นได (เชน 
เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 
3.ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พาํนักในประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทจดัการให) 
4.กําหนดการเดินทางระหวางทีพ่ํานกัในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจดัการให) 
คุณสมบตัิการเขาประเทศญีปุ่�น (สําหรบักรณีการเขาประเทศญีปุ่�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
 1.หนงัสือเดินทางตองมอีายกุารใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขดัตอกฎหมาย และเขาขายคณุสมบตัิการ
พํานักระยะสัน้ 
 3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพาํนกัไมเกิน 15 วัน 
 4.เปนผูที่ไมมปีระวตัิการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใหเขา
ประเทศ และไม 
    เขาขายคุณสมบตัิที่จะถกูปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรณุาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบรษิทั ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรอืคาทัวรทั้งหมด
กับทางบรษิัทฯ แลว ทางบรษิัทฯ จะถือวาทานไดยอมรบัเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรบัราคาคาบรกิารขึน้ในกรณีที่มผีูรวมคณะไมถงึ 
25ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิม่ หากสายการบินมกีารปรับขึน้กอนวัน
เดินทาง  



 

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบนิ โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอนัเนื่องจากสาเหตตุางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณคีวามลาชาจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การ
ประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผดิชอบของบริษัทฯ  
5. บริษทัฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุัติเหตุจากความประมาทของนกัทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมดัจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานได
ยอมรบัเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดสํารองโรงแรมที่พกั
ในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุใน
โปรแกรม  
8. การจดัการเรือ่งหองพกั เปนสิทธขิองโรงแรมในการจดัหองใหกับกรุปที่เขาพกั  โดยมหีองพกัสําหรบัผู
สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูที่พกั ทัง้นี้ขึน้อยูกับความ
พรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรบัประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วัน
กอนการเดินทาง มฉิะนั้น บรษิัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  
10. มคัคุเทศก พนักงานและตวัแทนของผูจดั ไมมีสทิธิในการใหคาํสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอาํนาจของผูจดักาํกบัเทานั้น  
11. ผูจดัจะไมรบัผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 
ในกรณีทีผู่เดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนือ่งมาจากการกระทาํที่สอไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณอีื่น ๆ  
12. กรณตีองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรอืหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ 
ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คอื 1หองพกัคู และ 1หองพกัเดี่ยว โดยไมคาใชจาย
เพิ่ม  
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี่ปุ�น หรอื วันเสารอาทติย รถอาจจะตดิ 
อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของมคัคุเทศก และคน
ขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพือ่ใหได
ทองเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํา้ดืม่ทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถงึวันที่4ของการเดินทางรวม
จํานวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่�น สามารถใหบรกิารวนัละ10-11 
ชั่วโมง อาทิเชน เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 19.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและ



 

 

คนขบัจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเทีย่วตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอบุัติเหตุจากการ
เดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ การทองเที่ยว เทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทาน
สามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบริษทัฯได และทางบรษิัทฯถอืวาทานไดเขาใจและยอมรบัขอตกลงแลว
เมื่อทานชําระเงนิคาทวัร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบรษิัท ประกัน
ทั่วไป และควรศกึษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
17. มคัคุเทศก พนักงานและตวัแทนของผูจดั ไมมีสทิธิในการใหคาํสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอาํนาจของผูจดักาํกบัเทานั้น  
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 
ในกรณีทีผู่เดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนือ่งมาจากการกระทาํที่สอไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณอีื่น ๆ  
 
 
 
 


