
                

 

CODE:JXJ120ฮอกไกโด ชมพพูร ิง้!!! Hokkaido Sapporo Otaru Kiroro 5D3N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮอกไกโด ชมพพูริง้!!! 

ฮอกไกโด ซปัโปโร โอตาร ุคโิรโระ 5วนั3คนื 
พกัออนเซ็น คโิรโระรสีอรท์ 1คนื ซปัโปโร 2 คนื  

พเิศษ!!! ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ+์ชาบหูมไูมอ่ ัน้!!! บรกิาร WIFI ON BUS 

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ)บนิตรงสูเ่กาะฮอกไกโด น า้หนกัสมัภาระ 20 กก. 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

1-5 เมษายน 63 29,888  

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

9,500 30  

8-12 เมษายน 63 29,888 9,500 30  

12-16 เมษายน 63 35,888 9,500 30  

22-26 เมษายน 63 29,888 9,500 30  

6-10พฤษภาคม 63 31,888 9,500 30  

 

ไฟลท์บนิ 

Departure DMK – CTS    XJ620 23.55-08.40+1 

Return       CTS – DMK    XJ621 09.55-15.10 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืงเคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) 
ออกเดนิทางสูฮ่อกไกโด DMK – CTS XJ620 23.55-08.40+1  

2  สนามบนินวิชโิตะเสะ - ศาลเจา้ฮอกไกโด – เนนิเขาแหง่พระพุทธเจา้ – น ัง่กระเชา้ เขาโมอวิะ  Moiwa 
Ropeway - ออนเซ็น คโิรโระ รสีอรท์   อาหาร เทีย่ง,เย็น 

3  คโิรโระ - โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ – Duty Free – 
ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ อาหาร เชา้, เทีย่ง, เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมไูมอ่ ัน้) 



                

 

4  อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั 
 อาหาร เชา้     

5 ซปัโปโร - สนามบนิชโิตะเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง CTS – DMK XJ621 09.55-15.10 
อาหาร เชา้ (บรกิาร Set Box) 

 

วนัทีห่นึง่    กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

20.30น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัน้ 3เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 
THAI AIR ASIA X (XJ) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้น
เอกสารตดิแท็กกระเป๋า 

23.55น.  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ THAI 
AIR  ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ620 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บน
เครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่ง) 
 

วนัทีส่อง    สนามบนินวิชโิตะเสะ - ศาลเจา้ฮอกไกโด – เนนิเขาแหง่พระพทุธเจา้ – น ัง่กระเชา้ เขาโมอวิะ  
                 Moiwa Ropeway - ออนเซ็น คโิรโระ รสีอรท์  อาหาร กลางวนั ,เย็น  
 
08.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง

กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพอื่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก 
เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั
และปรบั รับกระเป๋าเรียบรอ้ยและท าภารกิจส่วนตัว  น าท่าน
เดินทางสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด เป็นศาลเจา้ของศาสนานิกาย
ชนิโตประจ าเกาะฮอกไกโด สรา้งขึน้ในปี ค.ศ 1869 นับตัง้แต่
กอ่สร ้ างมาก็มอีายมุากกว่า 140 ปีแลว้และไดม้กีารอัญเชญิเทพ
มาประทับทั ้งหมด 4องค์ คนญี่ปุ่ นมักมาขอพรกันที่ศาลเจา้
โดยเฉพาะในวันส าคัญๆ เชน่ วันปีใหม ่วันเกดิครบรอบอาย ุ3 ปี 5 
ปี 7 ปี ของเด็กๆช่วงซากุระบานบรเิวณศาลเจา้ยังมีทัง้ตน้บ๊วย 
และตน้ซากรุะ รวมกันอยูม่ากมาย เมือ่มาทีน่ี่จะสามารถเห็นความ
สวยงามของดอกไม ้ทัง้ 2 ชนิดได ้อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปและ
เลอืกซือ้เครือ่งราง Omamori ไดต้ามอธัยาศัย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร (มือ้ที1่)  
บา่ย ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  เ นิ น เ ข า แ ห่ ง

พระพุทธเจา้ The Hill of the Buddha 
เป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหมข่องซปัโป
โรอยูภ่ายในพืน้ทีข่องสสุาน Makomanai 
Takino Cemetery ทีเ่ปิดใหเ้ชา้ชมเมือ่
ปลายปี 2015 มคีวามโดดเด่นเนื่องจาก
เป็นองค์พระพุทธรูปขนาด 13.5 เมตร 
หนัก 1,500 ตัน ครอบไวด้ว้ยโดมทรงกลมใตด้นิ ลอ้มรอบไปดว้ยทุ่งลาเวนเดอรนั์บแสนตน้ทีจ่ะเปลีย่นพืน้ทีข่อง
เนินเขาใหเ้ป็นสสีันต่างๆไปไม่ซ ้ากันตลอดปีตามช่วงฤดู โดยบรเิวณสถานที่ดังกล่าวไดรั้บการออกแบบโดย 
Tadao Ando สถาปนกิชือ่ดังของญีปุ่่ น โดยบรเิวณทางเขา้จะม ีสระน ้า และอโุมงคค์วามยาว 40 เมตร นอกจากนี้
ยังม ี  รา้นกาแฟและรา้นอาหารเล็กๆ รวมทัง้รูปปั้นหนิจ าลองของโมอายแห่งเกาะอสีเตอร ์และรูปปั้นหนิจ าลอง
ของสโตนเฮนจใ์หไ้ดช้มและเก็บภาพสวยงามไดอ้กีดว้ย คา่ทวัรไ์มร่วมคา่เขา้(ทางสถานทีเ่ก็บค่าบรจิาคเพือ่ใช ้
ท านุบ ารงุสถานที ่300 เยน (บรจิาคดว้ยตัวเองหนา้ทางเขา้) ไมร่วมคา่จุดชมววิมุมสูง500เยน จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู่จุดชมววิเขาโมอวิะ 
(Moiwa-yama) ใกลก้บัเมอืงซปั
โปโร น าทา่นขึน้ Ropeway สู่

จดุชมววิดา้นบน ทีน่ี่ยามค ่าคนื
จะเป็นสถานที่ชมววิที่สวยที่สุด
ตดิ 1 ใน 3 ววิทีด่ทีีสุ่ดของฮอก
ไกโดและของประเทศญีปุ่่ น บน
ยอดเขาโมอวิะสูงจากน ้ าทะเล 
531 เมตร เมือ่มองลงมาจะเห็นววิและอา่วอชิกิาร ิภูเขาโชคังเบทส ึอ าเภอมาชเิคะ แบบพาโนราม่า360 องศา 
เป็นจุดดงึดูดนักท่องเทีย่วอกีดว้ย นอกจากนี้แลว้ทีน่ี่ยังเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ส าหรับคู่รักทีข่ ึน้มาใชเ้วลาพเิศษ
ดว้ยกนั โดยยนืสัน่ระฆงัตรงจดุศนูยก์ลางของจดุชมววิแบบครอบคลมุทั่วทัง้เมอืงซปัโปโรอกีดว้ย สมควรแกเ่วลา
น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัคโิรโระสกรีสีอรท์  



                

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที2่)  
หลังทานอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความ
เมือ่ยลา้และจะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย  
ทีพ่กั: Kiroro Ski Resort หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทาง
บรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)  

 

วนัทีส่าม     คโิรโระ - โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ-  พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ – Duty Free – 
                  ซปัโปโร - ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ         อาหารเชา้,กลางวนั,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ+์ชาบหูมไูมอ่ ัน้) 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3)  

ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูเก็บววิบรรยากาศทีส่วยงามของ KIRORO RESORT 
ตัง้อยูท่่ามกลางขุนเขา ส าหรับในชว่งฤดูหนาวจะปกคลุมดว้ยหมิะแสน
นุ่ม (หมิะจะมชีว่งฤดหูนาวเทา่นัน้ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ณ ชว่งทีลู่กคา้
เดนิทางและค่าทัวรไ์ม่รวมกจิกรรมต่างๆ) คโิรโระรสีอรท์ ถูกเลอืกเป็น
โลเคชัน่หลกัหนัง “แฟนเดย ์แ  ฟนกนัแคว่ันเดยีว” เรือ่งแรกของค่ายจดีี
เอช เปิดมมุสวยทั่วสกรีสีอรท์ใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท า ใน location ต่างๆ 
เช่นระฆังแห่งความรัก (Love Bell) หรือท่านจะเลือกชอ้ปป้ิงที่โซน
พลาซา่ คโิรโระ รสีอรท์ มารเ์ก็ต  แหลง่รวมขนมอรอ่ยเเละสนิคา้ทีข่ ึน้
ชือ่ของฮอกไกโดไวค้รบ ซึง่นักท่องเที่ยวสามารถชอ้ปป้ิงกลับไปเป็น
ของฝากไดใ้นแหง่เดยีวทีน่ี ่

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) 
น าท่ า นน าท่ า น เดินทา งสู ่
เมอืงโอตารุ Otaru เมอืงท่า
เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เ ป็น
เมืองค า้ขายในช่ว งปลาย
ศตวรรษที ่19 ถงึ 20 เมอืงท่า
เล็กๆที่มบีรรยากาศสุดแสนโร
แมนติก ซึง่มีรา้นขายของอยู่
ต ล อดสอ งข ้า งท า ง  ด ้ว ย
บรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแต่งของบา้นเรอืนนัน้ส่วนใหญ่ ไดถู้กออกแบบเป็น
ตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจาก การท าการคา้ระหว่าง
ประเทศญีปุ่่ นเองและประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ น าท่านเทีย่วชม คลองสาย
วฒันธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนใหค้น้หา ดว้ยควา  มเป็น
เอกลักษณ์แหง่วถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่งัคงความเป็นญีปุ่่ น
แบบดัง้เดมิ คลองโอตารุสรา้งเพื่อใหเ้รือเล็กล าเลียง
สนิคา้จากท่าเรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดังทีอ่ยูต่ามรมิคลอง 
เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญจ่งึเปลีย่นไปเขา้ทา่ที่
ใหญ่และขนสง่เขา้โกดัง ไดง้่ายขึน้ ตกึเก่าเก็บสนิคา้รมิ
คลองเหล่านี้ จงึถูกดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์่างๆ 
และพพิธิภัณฑ ์ น าท่านเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้โอตารุ 
แหล่งท าเครื่องแกว้ที่มชี ือ่เสยีงที่สุด ชมความสวยงาม
ของแกว้หลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่องแกว้ชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแกว้
หลากหลายใหท้่านชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนี้มชี ือ่เสยีงในดา้นการท าเครือ่งแกว้ต่างๆ จากนัน้น าท่านชม 
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้่านไดท้่องไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีละบทกวทีี่
แสนออ่นหวานชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกลอ่งดนตร ี(MUSIC BOX) อนัมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะท าให ้
ทา่นผอ่นคลายอยา่งดเียีย่ม ทา่นจะไดช้มกลอ่งดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 
แบบ รวมถงึท่านยังสามารถเลอืกท ากล่องดนตรแีบบทีท่่านตอ้งการไดด้ว้ย 
ทา่นสามารถเลอืกกล่องใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มบีรกิาร
น าเพลงกลอ่งดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่
ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภณัฑ ์ใหท้า่นไดส้มัผัสและชืน่ชมกล่องดนตรน่ีารัก
มากมาย ใหท้า่นไดท้ ากล่องดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่่านชืน่ชอบดว้ยตัวท่าน
เอง จากนัน้น าท่านเดนิทางสูซ่ปัโปโร ศูนยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอก
ไกโด ระหวางทางน าท่านไปชม โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (ค่าทัวรไ์ม่
รวมการเขา้ชมการผลติดา้นใน) แหล่งผลติช็อคโกแลตที่มีชือ่เสยีงของ
ญีปุ่่ น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขึน้ในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวน
ดอกไม ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านไป ดวิตีฟ้ร ีใหท้่านเลอืกซือ้ของฝากราคา
ถูก อาทเิชน่ เครือ่งส าอางค ์เครือ่งไฟฟ้า ผลติภัณฑจ์ากน ้ามันมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิ ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF 
5GF และ6GF หรอืวติามนิบ ารงุรา่งกายอยา่ง Natto สารสกดัจากถั่ว หรอืน ้ามนัตับปลา เป็นตน้ 



                

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มื้อที5่) เมนูบุฟ
เฟ่ตข์าป+ูชาบหูมไูมอ่ ัน้ 
หลังอาหารเย็นอสิระใหท้่าน ชอ้ปป้ิงยา่นทานุก ิ
โกจ ิเป็นยา่นทีค่กึคักมชีวีติชวีติโดยเฉพาะในเวลา
ค ่าคนืทีบ่รรดาป้ายไฟโฆษ  ณาบนตกึต่าง ๆ เปิด
ไฟสลับสแีขง่ขันประชันสนิคา้กันรอบๆ บรเิวณนี้มี
รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเริงรมย์ยาม
ราตร ีทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยูใ่นตกึ
ตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แตก่็มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด บรเิวณ
ใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงยา่นซซูกูโินะได ้สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Hotel Raffinato Sapporo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)  

 
วนัทีส่ ี ่      อสิระทอ่งเทีย่วฟรเีดยต์ามอธัยาศยัเต็มวนั  
                 อาหารเชา้ 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่6) 

อสิระฟรีเดยท์่องเที่ยวตามอธัยาศยัเต็มวนัหรือท่าน

สามารถไปชมตลาดปลาโจไกได ้
 
หมายเหตุ: มบีรกิารรถและไกด์ไปตลาดปลาโจไก กรณีท่าน
ประสงคไ์ปตลาดปลา กรุณาแจง้ความประสงคก์ับไกดห์นา้งาน 
ไมม่คีา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 
>> ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุในซปัโปโร เป็นตลาดทีค่กึคักและมากมายไปดว้ย
ของฝากของดขีองซปั  โปโรและผลติภณัฑจ์ากทั่วฮอกไกโด ทา่นสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น 
ราคาไม่แพง ที่สั่งตรงมาจากที่ต่างๆของออกไกโดและท่านสามารถซือ้อาหารทะเลและของฝากต่างๆไดท้ี่นี ่
(อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั ใหท้า่นเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ) 
จนไดเ้วลาน าทา่นมาสง่ทีโ่รงแรมหรอื JR ทาวนเ์วอร ์อสิระใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงหรอืเดนิทางสูส่ถานที่
ทอ่งเทีย่วอืน่ ๆ ตามอธัยาศยัอาทเิชน่ 
>> อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซปัโปโร ตัง้อยูต่ดิกบัสถานเีจอารซ์ปัโปโร เป็นทัง้
หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีรา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชั่นวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอาง อาคาร JR TOWER มจีุดชมววิตัง้อยูท่ีช่ัน้ 38 เรยีกว่า T38 (Tower Three 
Eight) ทีร่ะดับ ความสูง 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศน์เหนือเมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวัน 
กลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จากกลุม่ตกึ ยา่นซซูกู ิ
โนะ สอ่งสวา่งทีจ่ดุกลางเมอืงตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็ น ศนูยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียูป่ระมาณ 10 รา้น 
ใหเ้ลอืกชมิอรอ่ยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่น ซซูกูโิน่ (ไมร่วมตั๋วขึน้จดุชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน) 
>> ยา่นซูซูกโินะ ตัง้อยูใ่นบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ 
เมอืงซัปโปโร โดยอยู่ถัดลง มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดริ
ประมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็ นยา่นทีค่กึคักและม ี ชวีติชวีาทีส่ดุของ
ซปัโปโร โดยเฉพาะในยามค ่าคนืทีม่กีารเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณา
สสีัน ต่างๆ บนตกึทีต่ัง้อยู่ในยา่นแห่งนี้ นอกจากนัน้ยังเป็นแหล่งชอ้ป
ป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรีต่างๆ ทัง้
ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 รา้น 
ตามตรอกซอกซอย จงึไม่แปลกทีนั่กท่องเทีย่วจะนยิมมา ณ สถานที่
แหง่น ี- ทานุกโิคจเิป็นแหลง่ชอ้ปป้ิ งอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลังคา
มงุบังแดดบังฝนและหมิะ ม ี ความยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้เรยีง
รายอยูก่วา่ 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยูร่ะหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin เพือ่
ไมเ่ป็ นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารกลางวันและอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
>> มติซุยเอาทเ์ล็ท Mitsui Outlet เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้
มากมายแบรนด์ดังระดับโลก และแบรนด์ญี่ปุ่ น อาท ิMK MICHEL 
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE 
TESSILE ฯลฯ เลือกซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, 
DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดูเครือ่งประดับ และ
นาฬกิาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 
LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, 
SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และ
สนิคา้อืน่ๆอกีมากมายในราคาลด 30-80% ซึง่ภายในยังมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ ส าหรับใหท้่านไดน่ั้งผ่อนคลาย
อกีดว้ย วธิไีป  



                

 

• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi Station ประมาณ 19 นาทโีดยรถประจ าทาง 
ลงทีป้่าย “Inter-Village Omagari” 
• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Tozai Line Oyachi Station ประมาณ 25 นาทโีดยรถประจ าทาง ลง
ทีป้่าย “Mitsui Outlet Park Entrance” 
• (เสารอ์าทติยแ์ละวันหยดุ) จากบรเิวณ Tokyu-Ura Boarding Area หนา้สถานี Sapporo Station ประมาณ 40 
โดยรถประจ าทางโดยตรง ลงทีป้่าย “Mitsui Outlet Park Entrance” 

 เลอืกซือ้ Bus เสรมิ+Tour (มบีสัและไกด)์ หมายเหตุ: รายการทัวรเ์สรมิเป็นการเสนอขายบัสเสรมิวัน

อสิระ ไกดจ์ะเสนอขายพรอ้มเสน้ทางทัวรห์นา้งาน ทางบรษัิทและไกดไ์ม่สามารถบังคับซือ้ใดๆไดท้ัง้ส ิน้ ขึน้อยูก่ับ
ความสมคัรใจและความตอ้งการเดนิทางของลกูคา้แตล่ะทา่นเทา่นัน้ 
อตัราคา่บรกิาร /ทา่น 
เดนิทาง 15-20 ทา่น ราคา 3,000 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 21-25 ทา่น ราคา 2,500 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 26-30 ทา่น  ราคา 2,000 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 31 ทา่นขึน้ไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น 

ทีพ่กั: : Hotel Raffinato Sapporo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)  

 
วนัทีห่า้        ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                           

                    อาหารเชา้ (บรกิารSet Box) 

 
เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั หรอืบรกิารแบบ Set Box  (มือ้ที ่6) 

หมายเหต:ุ กรณีหอ้งอาหารเชา้ทีโ่รงแรมไมส่ามารถเปิดบรกิารชว่ง06.00น.ได ้
เพือ่ความสะดวกในเรือ่งระยะเวลาในการเดนิทางมาสนามบนิทางบรษัิทขอปรับเป็น 
Set Box แทน) 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพือ่เช็คอนิเตรยีม
เดนิทางกลบั 

09.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ THAI AIR ASIA X  
เทีย่วบนิที ่XJ621 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่ง) 

15.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

 หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น) ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ (ตั๋วภายในประเทศแนะน าใหจ้องสายการบนิแอรเ์อเชยี เพือ่ความสะดวกในการแกไ้ข
กรณีไฟลท์ตา่งประเทศมเีปลีย่นแปลง) 
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 



                

 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้
การอพัเกรดทีน่ั่ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat ส าหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทวัรไ์มส่ามารถอพัทีน่ั่งได ้ 
 
ทีน่ ัง่ Hot Seat เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขา
ไดอ้ยา่งเต็มที ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ 10 ปีน่ังในโซนเงยีบ 
- เนือ่งดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั ทีน่ั่งแถวทางออก Exit Seat ตอ้งเป็นผูท้ีม่อีาย ุ15 ปีขึน้ไปไมเ่กนิ60ปี เป็นผูท้ีส่ามารถ
เขา้ใจค าแนะน า มคีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจเพือ่ทีจ่ะสามารถชว่ยเหลอืเจา้หนา้ทีใ่นกรณีฉุกเฉนิได ้
 

Airbus A330 

โซน แถวที ่ ราคา ตอ่เทีย่ว ตอ่ทา่น 

โซนเงยีบ Quiet Zone 7   ABC  DFG  HJK 2,500 บาท 
*Forward Zone แถวทางออก Exit Seat 15 HJK 2,350 บาท 

Forward Zonde 16 DFG 2,350 บาท 

Forward Zonde 17 ABC 2,350 บาท 

After Zone 34 DFG 2,250 บาท 

*After Zone แถวทางออก Exit Seat 35 ABC   HJK 2,250 บาท 

 

Airbus A332 

โซน แถวที ่ ราคา ตอ่เทีย่ว ตอ่ทา่น 

โซนเงยีบ Quiet Zone 1   DFG   2,500 บาท 

2   ABC  HJK 2,500 บาท 

Forward Zonde 14 ABC  DFG  HJK 2,350 บาท 
*After Zone แถวทางออก Exit Seat 30 ABC  DFG  HJK 2,250 บาท 

 

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท/เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,000 บาท 



                

 

(คา่ทัวรไ์มร่วมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ไดจ้ากบรษิทั ประกนัท ัว่ไป 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 



                

 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-11 ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 19.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


