
 

    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

  

Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทยีบเท่า 3 ดาว B L D 

1 ท่าอากาศยานดอนเมอืง    
Kiroro Ski Resort หรือ

เทยีบเท่า 

2 
สนามบินนิวชิโตะเสะ – ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – หอ
นาฬิกาซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ - Duty Free – โอตารุ – คลองโอ
ตารุ – พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรี – คโิรโระ ออนเซ็น 

   
The B Sapporo Susukino  

หรือเทยีบเท่า 

3 
ฟูราโน่ - โทมติะฟาร์ม ทุ่งลาเวนเดอร์ - ฟาร์มชิกไิซโนะ โอกะ – เมอืงบิเอะ - 
ซัปโปโร 

   
The B Sapporo Susukino  

หรือเทยีบเท่า 

4 อสิระฟรีเดย์ท่องเทีย่วตามอธัยาศัยเตม็วนั หรือซือ้บัสเสริมเทีย่ว    - 

5 ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมอืง    - 

ก าหนดการเดนิทาง : กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 

WONDERFUL JAPAN 
HOKKAIDO LAVENDER 
โอตารุ ฟูราโน่ 5 วนั 3 คนื 

 ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

25,900.- 



 

    

 

วนัแรก      ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

21.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน 

AIRASIA X เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.55 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญ่ีปุ่นโดยสายการบิน AIR  ASIA X  เท่ียวบินท่ี XJ620 (ค่าทวัร์
ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ืองบนเคร่ืองมีบริการจ าหน่าย) 

วนัที่สอง   สนามบินนิวชิโตะเสะ – ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – หอนาฬิกาซัปโปโร – โรงงานช็อคโก

แลตอชิิยะ - Duty Free – โอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – คิโรโระ ออนเซ็น  

08.40 น.   เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ท่าอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมงกรุณา
ปรับนาฬิกาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
ส าคัญ!!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น า อาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมี

โทษจับและปรับ รับกระเป๋าเรียบร้อยและท าภารกิจส่วนตวั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตึกท าเนียบรัฐบาลเก่า 

หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญ่ีปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง ตึกท่ีถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งฮอกไกโด เร่ิม
ก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตลนี์โอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาล
แห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใชอิ้ฐไปจ านวนมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ตึกแดงหลงัน้ีใชเ้ป็นท่ีท าการ
รัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ.2429 ซ่ึงผูว้่าราชการคนแรกท่ีไดท้ างานในตึกน้ีคือ มิจิโตชิ อิวามรูะ (Michitoshi 
Iwamura) แลว้ใชง้านต่อเน่ืองยาวนานถึง 80 ปี ก่อนท่ีจะยา้ยไปท่ีท าการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมยัสูง 10 ชั้น
ซ่ึงตั้งอยู่ดา้นหลงัตึก น าท่านเดินทางสู่ สวนโอโดริ เป็นสวนท่ีไดถู้กปรับปรุงเปล่ียนแปลงกลายเป็นเทศกาลท่ี
ยิ่งใหญ่ สามารถดูดนักท่องเท่ียวท ารายได้ให้แก่ฮอกไกโดมาก ในช่วงฤดุหนาวมีหิมะท่ีงดงามและการ
แกะสลกัน ้าแขง็ท่ีสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากญ่ีปุ่นและทัว่โลกไดม้ากกว่า 2 ลา้นคน ช่วงใบไมผ้ลิจะไดเ้จอ
กบัต้นซากุระ ดอกบานสีชมพูและดอกไมฤ้ดูใบไมผ้ลิต่างๆ บานเรียงราย ผ่านการจัดสวนอย่างสวยงาม 
สามารถชมวิถีชีวิตคนเมืองซปัโปโรได ้ชมหอนาฬิกาซัปโปโระ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงเป็นอาคารท่ีสร้างข้ึน
จากไม ้ตั้งอยู่ในเขตจูโอ เมืองซัปโปะโระ เมืองใหญ่ท่ีสุดของจงัหวดัฮกไกโด ทางตอน เหนือของประเทศ
ญ่ีปุ่น ออกแบบด้วยศิลปะแบบอเมริกันเป็นท่ีรู้จักในฐานะสัญลักษณ์ของเมือง และเป็นท่ีสนใจของ
นกัท่องเท่ียว ทั้งในและต่างประเทศแทบทุกคน ซ่ึงนาฬิกาบนหอยงัคงเดินอย่างเท่ียงตรง และมีเสียงระฆงัใน
ทุก  ชัว่โมง  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ----บุฟเฟ่ต์ขาปู+ชาบูหมูไม่อั้น 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ Otaru เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะท่ีเป็นเมืองคา้ขายในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 
ถึง 20 เมืองท่าเลก็ๆท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซ่ึงมีร้านขายของอยู่ตลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศ
โดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนนั้นส่วนใหญ่ ไดถู้กออกแบบเป็นตะวนัตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอ
ตารุไดรั้บอิทธิพลมาจาก การท าการคา้ระหว่างประเทศญ่ีปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ น า
ท่านเท่ียวชม คลองสายวฒันธรรมโอตารุ คลองสายวฒันธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความเป็น



 

    

เอกลกัษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝ่ังคลองท่ียงัคงความเป็นญ่ีปุ่นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสร้างเพ่ือให้เรือเล็กล าเลียง
สินคา้จากท่าเรือเอามาเกบ็ไวใ้นโกดงัท่ีอยูต่ามริมคลอง เม่ือวิทยาการเจริญกา้วหนา้เรือใหญ่จึงเปล่ียนไปเขา้ท่า
ท่ีใหญ่และขนส่งเขา้โกดงั ไดง่้ายข้ึน ตึกเก่าเก็บสินคา้ริมคลองเหล่าน้ี จึงถูกดดัแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์
ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ น าท่านเท่ียวชม ชมเคร่ืองแก้วโอตารุ แหล่งท าเคร่ืองแกว้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด ชมความ
สวยงามของแกว้หลากสีสันดงัอยูใ่นโลกของจินตนาการ แหล่งเคร่ืองแกว้ช่ือดงัของโอตารุ และยงัมีเคร่ืองแกว้
หลากหลายใหท่้านช่ืนชม และเลือกซ้ือได ้เมืองน้ีมีช่ือเสียงในดา้นการท าเคร่ืองแกว้ต่างๆ จากนั้นน าท่านชม 
พพิิธภัณฑ์กล่องดนตรี Otaru Music Box Museum ใหท่้านไดท่้องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวีท่ี
แสนอ่อนหวานชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อนัมากมายหลากหลายและงดงามท่ีจะท า
ใหท่้านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 
3,000 แบบ รวมถึงท่านยงัสามารถเลือกท ากล่องดนตรีแบบท่ีท่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ 
ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกนั มีบริการน าเพลงกล่องดนตรีทั้งเพลงญ่ีปุ่นและเพลงสากลมาอดัเป็นซีดี
โปสการ์ดส่งไดโ้ดยตรงจากทางพิพิธภณัฑ ์ให้ท่านไดส้ัมผสัและช่ืนชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ใหท่้านได้
ท ากล่องดนตรีน่ารักๆในแบบท่ีท่านช่ืนชอบดว้ยตวัท่านเอง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ซปัโปโร ศูนยก์ลางความ
เจริญของเกาะฮอกไกโด ระหวางทางน าท่านไปชม โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (ค่าทัวร์ไม่รวมการเข้าชมการ
ผลิตด้านใน ทัวร์น าชมด้านนอก) แหล่งผลิตช็อคโกแลตท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น ตวัอาคารของโรงงานถูกสร้าง
ข้ึนในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านไป 
ดวิตีฟ้รี ใหท่้านเลือกซ้ือของฝากราคาถกู อาทิเช่น เคร่ืองส าอางค ์เคร่ืองไฟฟ้า ผลิตภณัฑจ์ากน ้ามนัมา้ โฟมลา้ง
หนา้ถ่านหิน ผลิตภณัฑแ์บรนด ์4GF 5GF และ6GF หรือวิตามินบ ารุงร่างกายอยา่ง Natto สารสกดัจากถัว่ หรือ
น ้ามนัตบัปลา เป็นตน้ สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกัคิโรโระรีสอร์ท 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 หลงัทานอาหารใหท่้านไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่ออนเซ็น เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยลา้และจะท าใหผ้ิวพรรณ

สวยงามและยงัช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกดว้ย 
 ที่พกั Kiroro Ski Resort หรือเทียบเท่า   

 (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วนัที่สาม   ฟูราโน่ - โทมติะฟาร์ม ทุ่งลาเวนเดอร์ - ฟาร์มชิกไิซโนะ โอกะ – เมอืงบิเอะ - ซัปโปโร 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่เมืองฟูราโน่ ตั้งอยู่ใจกลางเกาะฮอกไกโด จึงถูกเรียกขานวา่ "สะดือของฮอกไกโด" เป็นเมือง
ท่ีมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ รายลอ้มไปดว้ยภูเขาขนาดใหญ่เช่นเทือกเขาโทกาจิในกลุ่มภูเขาไฟไดเซ็ทสึซัน 
ภูเขาอาชิเบ็ทสึ และภูเขายบูาริ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีผูค้นจ านวนมากมาเยือนฟูราโน่โดยมีเป้าหมายคือมาชม
ทุ่งดอกไมท่ี้มีดอกไมห้ลากชนิดผลดักนับานสะพร่ังในแต่ละเดือน และดอกไมท่ี้ไฮไลท์สุดๆแห่งเมืองฟุรา



 

    

โนะเลยกคื็อลาเวนเดอร์ ดอกลาเวนเดอร์จะบานสะพร่ังท่ีสุดในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม (ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพ
อากาศแต่ละปี) ภาพของพรมสีม่วงจากดอกลาเวนเดอร์ท่ีปกคลุมไปทัว่ทั้งเมืองเป็นีท่น่าประทบัใจสุดๆของผู ้
ท่ีมาเยือน น าท่านไปชมโทมิตะฟาร์ม (Farm Tomita) ฟาร์มลาเวนเดอร์ แห่งแรกของเมืองฟุราโน่ ฟาร์มแห่ง
น้ีข้ึนช่ือว่าเป็น “จุดชมดอกลาเวนเดอร์ท่ีดีท่ีสุดของเมือง” เน่ืองจากมีวิวทิวทศัท่ีสวยงามจากฉากหลงัเป็นภูเขา
โทกะชิ (Tokachi mountain) ซ่ึงท่ีน่ีท่านจะไดพ้บกบัทุ่งดอกลาเวนเดอร์สีม่วงแข่งกนัส่งกล่ินหอมยวนใจและ
ต่ืนตาไปกบัแปลงดอกท่ีตั้งใจปลูกดอกไมท้ั้งหมด 7สี 7สายพนัธ์ุเรียงรายเป็นแปลงยาวเปรียบเสมือนสีของ
สายรุ้งตัดกับสีของท้องฟ้า แลดูสวยงามละลานตา นอกจากจะเก็บภาพสวยๆของดอกไม้แล้ว ท่ีน่ียงัมี
ผลิตภณัฑจ์ากลาเวนเดอร์ทั้งของใชจ้ าพวกน ้ าหอม  สบู่ดอกลาเวนเดอร์แห้งหรือของกินอย่างน ้ ากล่ินลาเวน
เดอร์  พุดด้ิงลาเวนเดอร์และท่ีพลาดไม่ได ้คือไอศครีมลาเวนเดอร์ท่ีความหอมหวานจะช่วยดบัร้อนไดเ้ป็น
อย่างดี รวมถึงของท่ีระลึกอ่ืนๆท่ีมีใหเ้ลือกช็อปทัว่ทุกจุดในฟาร์ม ซ่ึงช่วงท่ีดอกลาเวนเดอร์บานสะพร่ังเต็มท่ี 
คือช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึงตน้เดือนสิงหาคม แต่ดอกลาเวนเดอร์จะคงบานอยูใ่นกลางสิงหาคม นอกจากน้ี
ยงัมีดอกไมอี้กมากมายหลายชนิดในฤดูอ่ืน เช่น ดอกป๊อปป้ี และดอกลูปิน ในเดือนมิถุนายน ดอกลิลล่ี ใน
เดือนกรกฎาคม ดอกทานตะวนั ดอกซัลเวีย และคอสมอส ในเดือนสิงหาคมถึงกนัยายน อิสระใหท่้านไดถ่้าย
รุป ซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนชิกไิซโนะโอกะ (Shikisai no oka) เนิน 4 ฤดู ท่ีมี
โรลคุงและ โรลจงั หุ่นฟางขนาดใหญ่ สัญลกัษณ์ของสวนชิกิไซ โนะ โอกะคอยตอ้นรับนักท่องเท่ียว ชม
ดอกไมน้านาพนัธ์ุ รวมถึงดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไมห้ลากสี ท่ีไดรั้บค านิยมและค าชมว่าจดัสวนไล่สีได้
สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมหลายอย่างเช่น ขบัรถ ATV รถไฟชมฟาร์ม หรือฟาร์มเล้ียง 
Alpaca อีกดว้ย ใหท่้านไดช้มวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของทุ่งดอกไมใ้ดใ้นแบบพาโนรามา เ  พลิดเพลินกบัสีสัน
และกล่ินหอมของมวลดอกไมก้ว่า 10 สายพันธ์ุอาทิ ทิวลิป, ซัลเวียร์,ดอกทานตะวนั เป็นต้น ท่ีจะสลับ
สบัเปล่ียนกนัอวดสีสนั บานสะพร่ังตามแต่ฤดูกาล 

 หมายเหตุ: ช่วงท่ีชมดอกลาเวนเดอร์คือช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึงตน้เดือนสิงหาคม แต่ดอกลาเวนเดอร์จะคง
บานอยู่ในกลางสิงหาคมและในช่วงเดือนอ่ืนๆจะมีดอกไมน้านาชนิดในสวนตามฤดูกาล ทั้งน้ีจะบานหรือโรย
ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศในวนัเดินทางบริษทัฯไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองบิเอะ เมืองเลก็ๆ ท่ีตั้งอยบู่ริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด ท่ีไดช่ื้อวา่ “Small Town Of 
The Most Beautiful Hills” เมืองเลก็ๆท่ีมีความสวยงามท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขา ตลอดเสน้ทางผ่านทางตะวนัตกเฉียง
เหนือของตวัเมือง ท่านสามารถชม Patchwork Road เป็นเส้นทางชมทุ่งนาเนินเขาสีทองอร่ามสลบักบัสีเขียง
และน ้าตาล มีความสวยงามราวกบัผา้หลายผืนมาตดัปะวางต่อกนัเป็นระยะทางยาว จะสวยเป็นพิเศษในช่วงฤดู
ร้อน จุดชมวิวระหว่างทางท่ีน่าสนใจ คือ ตน้เคน และแมร่ี (Ken & Mary Tree) ทิวทัศน์ท่ีใช้ในภาพยนตร์
โฆษณา “สไกไลน์” ของบริษทันิสสันมอเตอร์ ฉายในยุคทศวรรษ 1970 ท าใหผู้ค้นต่างแวะเวียนมาถ่ายรูปเป็น
ท่ีระลึก ตน้เซเว่นสตาร์ส (Seven Stars Tree) ช่ือสุดคูลแบบน้ีไดม้าเพราะตน้ไมน้ี้ถูกใชเ้ป็นภาพบนซองบุหร่ี
ยี่ห้อ SEVEN STARS ในปี ค.ศ.1976 วิวของตน้โอ๊คยกัษท่ี์ตั้งอยู่บนเนินอย่างสง่างาม ตน้พ่อแม่ลูก (Parents 



 

    

and Child Tree) เป็นตน้ไมแ้ละเนินเขาท่ีโด่งดงัจากภาพยนตโ์ฆษณาหลายช้ิน  สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยยทุ่งขา้ว
บาร์เล่ยสีเหลืองทองตดัสลบั กบัไร่ขา้วโพดและมนัฝร่ังสีเขียวสด เป็นสถานท่ีท่ีสวยงามเหมาะกบัการถ่ายรูป
และบนัทึกไวน้ความทรงจ า สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ซัปโปโร 

 น าท่าน ช้อปป้ิงย่านทานุกิโกจิ เป็นยา่นท่ีคึกคกัมีชีวิตชีวิตโดยเฉพาะในเวลาค ่าคืนท่ีบรรดาป้ายไฟโฆษณาบน
ตึกต่าง ๆ เปิดไฟสลบัสีแข่งขนัประชนัสินคา้กนัรอบๆ บริเวณน้ีมีร้านอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทิงเริงรมย์
ยามราตรี ทั้งไนทค์ลบั บาร์ คาราโอเกะ รวมกนัมากกวา่ 4,000 ร้าน ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอย บางร้านก็ซ่อนอยู่
ในตึกตอ้งข้ึนลิฟตไ์ป แต่ก็มีพนกังานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบริการของร้านตนเองอยู่ริมถนนเต็มไป
หมด บริเวณใกลก้นัท่านสามารถเดินไปช้อปป้ิงย่านซูซูกโินะได ้น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัแรมซปัโปโร 

  อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัแรม 

 ที่พกั The B Sapporo Susukino หรือเทียบเท่า  

 (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วนัที่ส่ี  อสิระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอธัยาศัยเตม็วนั หรือซ้ือบัสเสริมเที่ยว 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 *อสิระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอธัยาศัยเต็มวนัหรือท่านสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได้ 

หมายเหตุ: มีบริการรถและไกดไ์ปตลาดปลาโจไก กรณีท่านประสงคไ์ปตลาดปลา กรุณาแจง้ความประสงคก์บั
ไกดห์นา้งาน ไม่มีค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
 >> ตลาดปลาโจไกอจิิบะ เป็นตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในซปัโปโร เป็นตลาดท่ีคึกคกัและมากมายไปดว้ย
ของฝากของดีของซปั  โปโรและผลิตภณัฑจ์ากทัว่ฮอกไกโด ท่านสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ท่ี
ร้าน ราคาไม่แพง ท่ีสั่งตรงมาจากท่ีต่างๆของออกไกโดและท่านสามารถซ้ืออาหารทะเลและของฝากต่างๆได้
ท่ีน่ี  
(อสิระอาหารเที่ยงตามอธัยาศัย ให้ท่านเลอืกชิมอาหารทะเลสดๆ) 

 จนได้เวลาน าท่านมาส่งท่ีโรงแรมหรือ JR ทาวน์เวอร์ อิสระให้ท่านอิสระช้อปป้ิงหรือเดินทางสู่สถานท่ี
ท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ตามอธัยาศยัอาทิเช่น 
 >> อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในซปัโปโร ตั้งอยู่ติดกบัสถานีเจอาร์ซปัโปโร เป็น
ทั้งห้างสรรพสินคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนยอ์าหาร มีร้าน BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล, 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ,ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่น,ร้าน MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองส าอาง อาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยู่ท่ีชั้น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three 
Eight) ท่ีระดบั ความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั้งกลางวนั 
กลางคืน โดยเฉพาะยามค ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตั้งอยูก่ลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ จากกลุ่มตึก ย่านซูซู
กิโนะ ส่องสว่างท่ีจุดกลางเมืองติด ๆ กนัมีตึก ESTA ซ่ึงท่ีชั้น 10 เป็ น ศูนยร์วมร้านราเมน ซ่ึงมีอยูป่ระมาณ 10 
ร้าน ใหเ้ลือกชิมอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในยา่น ซูซูกิโน่ (ไม่รวมตัว๋ข้ึนจุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน) 



 

    

 >> ย่านซูซูกโินะ ตั้งอยูใ่นบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดิ้นซูซูกิโนะ เมืองซปัโปโร โดยอยูถ่ดัลง มาทางใตข้อง
สวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซ่ึงถือเป็ นย่านท่ีคึกคกัและมี ชีวิตชีวาท่ีสุดของซปัโปโร โดยเฉพาะ
ในยามค ่าคืนท่ีมีการเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสัน ต่างๆ บนตึกท่ีตั้งอยู่ในย่านแห่งน้ี นอกจากนั้นยงัเป็น
แหล่งชอ้ปป้ิง ร้านอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทิงเริงรมยย์ามราตรีต่างๆ ทั้งไนท์คลบั บาร์ คาราโอเกะ สถาน
อาบอบนวด มากกว่า 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกท่ีนกัท่องเท่ียวจะนิยมมา ณ สถานท่ีแห่งนี - 
ทานุกิโคจิเป็นแหล่งชอ้ปป้ิ งอาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลงัคามุงบงัแดดบงัฝนและหิมะ มี ความยาว 7 บลอ็ก
ถนน มีร้านคา้ตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านคา้ตั้งขวางในแนว ตะวนัออก-ตะวนัตก อยู่ระหว่างสถานี Subway 
Odori และ Susukin เพ่ือไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 >> มิตซุยเอาท์เล็ท Mitsui Outlet เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายแบรนดด์งัระดบัโลก และแบรนด์
ญ่ีปุ่น อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ 
เลื อ ก ซ้ื อ ก ระ เป๋ าไ ฮ ไซ  BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯล ฯ  เลื อ ก ดู
เคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ 
รองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับ
คุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมายในราคาลด 30-80% ซ่ึงภายใน
ยงัมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ส าหรับใหท่้านไดน้ัง่ผอ่นคลายอีกดว้ย วิธีไป  
 • จากสถานี Sapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi Station ประมาณ 19 นาทีโดยรถประจ าทาง ลง
ท่ีป้าย “Inter-Village Omagari” 
 • จากสถานี Sapporo Municipal Subway Tozai Line Oyachi Station ประมาณ 25 นาทีโดยรถประจ าทาง ลงท่ี
ป้าย “Mitsui Outlet Park Entrance” 
 • (เสาร์อาทิตยแ์ละวนัหยุด) จากบริเวณ Tokyu-Ura Boarding Area หน้าสถานี Sapporo Station ประมาณ 40 
โดยรถประจ าทางโดยตรง ลงท่ีป้าย “Mitsui Outlet Park Entrance” 
 **เลือกซ้ือ Bus เสริม+Tour (มีบัสและไกด์) หมายเหตุ: รายการทวัร์เสริมเป็นการเสนอขายบสัเสริมวนัอิสระ 
ไกดจ์ะเสนอขายพร้อมเส้นทางทวัร์หนา้งาน ทางบริษทัและไกด์ไม่สามารถบงัคบัซ้ือใดๆไดท้ั้งส้ิน ข้ึนอยู่กบั
ความสมคัรใจและความตอ้งการเดินทางของลกูคา้แต่ละท่านเท่านั้น 
อตัราค่าบริการ /ท่าน 

เดินทาง 15-20 ท่าน ราคา 3,000 บาท/ท่าน 
เดินทาง 21-25 ท่าน ราคา 2,500 บาท/ท่าน 
เดินทาง 26-30 ท่าน  ราคา 2,000 บาท/ท่าน 
เดินทาง 31 ท่านข้ึนไป ราคา 1,500 บาท/ท่าน 

         อสิระรับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 

 ที่พกั The B Sapporo Susukino หรือเทียบเท่า  

 (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 



 

    

วนัที่ห้า  ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า Set Box   เพ่ือความสะดวกในเร่ืองเวลาการเดินทางไปสนามบิน  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะ เพ่ือเช็คอินเตรียมเดินทางกลบั 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินชิโตเสะ 

09.55 น.   ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการ AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ621 (ค่าทัวร์ไม่รวม
ค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมบีริการจ าหน่าย ) 

16.30 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 
 

* ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทัวร์ * 

** ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

หมายเหตุ :  รายการทัวร์ ที่พักสามารถสลับปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 

การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่ น เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของ

ประเทศญี่ปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึง

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อตัราค่าบริการข้างต้นค านวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 

100 เยน เท่ากบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรับสูงขึน้ บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอตัราค่าบริการเพิม่ขึน้ 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผู้มวีตัถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่วเท่านั้น ค่าทวัร์ทีจ่่ายให้กบัผู้จดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จดั
ได้ช าระให้กบัสายการบินและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดนิทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดนิทางหรือใช้บริการ
ตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
ญี่ปุ่ น)  ทางผู้จดั ขอสงวนสิทธิการคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 
2-3 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ท่านละ 
พกักบั 

1 ผู้ใหญ่ 

พกักบั 
2 ผู้ใหญ่ 
มเีตียง 

พกักบั 
2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มเีตียง 

03 - 07 ก.ค.62 27,900 27,900 9,500 

10 - 14 ก.ค.62 28,900 28,900 9,500 

14 - 18 ก.ค.62 29,900 29,900 9,500 

17 - 21 ก.ค.62 29,900 29,900 9,500 

24 - 28 ก.ค.62 31,900 31,900 9,500 

31 ก.ค. - 04 ส.ค.62 28,900 28,900 9,500 

07 - 11 ส.ค.62 27,900 27,900 9,500 

14 - 18 ส.ค.62 27,900 27,900 9,500 

21 - 25 ส.ค.62 26,900 26,900 9,500 

28 ส.ค. - 01 ก.ย.62 25,900 25,900 9,500 

** ราคาเด็กทารก ไม่เกนิ 2 ขวบ 7,000 บาท/ท่าน ** 

 
อตัรานีร้วม  

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ท่ีนัง่เป็นไปตามการ
จดัสรรของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุท่ีนัง่ได ้

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า 
 ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้คร่ืองท่ีสายการบิน Thai Air Asia X ก าหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สมัภาระ

ถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน7กก. และค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเกบ็  
**กรณีท่านมีความประสงคจ์ะซ้ือน ้าหนกัเพ่ิม กรุณาแจง้พร้อมจองทวัร์หรือก่อนเดินทาง10วนัเท่านั้นพร้อมช าระค่า
น ้าหนกั** 
- ซ้ือน ้าหนกัเพ่ิม 5 กก. ช าระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม10กก. ช าระเพ่ิม 1,000 บาท/เพ่ิม20กก. ช าระเพ่ิม 2,000 บาท 



 

    

(ค่าทวัร์ไม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพยสิ์นส่วนตวั กรณีเกิด
ความเสีย บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบได)้ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสัง่ซ้ือประกนั
สุขภาพเพ่ิมไดจ้ากบริษทัประกนัทัว่ไป 
 

อตัรานีไ้ม่รวม  

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเคร่ืองด่ืมค่าซกัรีด ค่าโทรศพัทเ์ป็นตน้ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็)  
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 ค่า Vat 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม  
 ค่าทิปไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทริป ส าหรับกรุ๊ปท่ีมีหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความประทบัใจในบริการ 

 
 
 
 
เงือ่นไขการให้บริการ  

1. การเดนิทางคร้ังนีจ้ะต้องมผีู้โดยสารจานวน 25 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึง  
- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 
- หรือส่งจอยนท์วัร์กบับริษทัท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 10 วนั 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทาง 
    บริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
3.การช าระค่าบริการช าระเงินค่าจองทวัร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 20วนั  
**ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (*จะตอ้งมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือนก่อนหมดอายนุบัจากวนัเดินทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทัมฉิะน้ันทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและ
เข้าเมอืงท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคืนค่าทัวร์  

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 
ไดทุ้กกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ 



 

    

ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงิน
มดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย 

(เอกสารท่ีจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะ

ด้วยวตัถุประสงค์เพือ่การท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรือธุรกจิ จะต้องยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมอืง เพือ่ยนืยันการมี

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดงัต่อไปนี ้

1.ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 
2.ส่ิงท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็น
ตน้) 
3.ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 
4.ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

 1.หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 
 3.ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 4.เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
    เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษทั ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลือ่นการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีที่มผีู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่านา้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 
การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  
5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  
6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  



 

    

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี
ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวิ้วแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7วนัก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 
10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  
11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่
ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดั
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คือ 1หอ้งพกัคู่ และ 1หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพ่ิม  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 
14. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัท่ี2ของการเดินทางถึงวนัท่ี4ของการเดินทางรวมจ านวน 2 ขวด 
15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ10-12ชัว่โมง อาทิเช่น เร่ิมงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 18.00-20.00 น.ในวนันั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีใน
โปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกนัภัย ท่ีบริษทัฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียว ตาม
พ.ร.บ การท่องเท่ียว เท่านั้น  ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจบ็ไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษทัฯได ้
และทางบริษทัฯถือวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ท่านสามารถซ้ือประกนัสุขภาพ ใน
ระหวา่งการเดินทางได ้จากบริษทั ประกนัทัว่ไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  
18. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่
ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

 


