
                
 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

  
 

พกัออนเซ็น Kiroro Ski Resort 1 คนื ซปัโปโร 2คนื (ใกลแ้หลง่ชอ้ปปิง) 
ทานบฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมูไมอ่นั เดนิทางโดยสายการบนิ Air Asia X (XJ) 

 
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดยีว ทนีงั หมายเหต ุ

5 - 9 เมษายน 62  29,900  

 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

9,500 30  
10 - 14 เมษายน 62 34,900 9,500 30  
18 - 22 เมษายน 62 28,900 9,500 30  
20 - 24 เมษายน 62 27,900 9,500 30  
25 - 29 เมษายน 62 27,900 9,500 30  
8 – 12 พฤษภาคม 62 28,900 9,500 30  
15 - 19 พฤษภาคม 62 28,900 9,500 30  
22 - 26 พฤษภาคม 62 26,900 9,500 30  
29พฤษภาคม-2 มถินุายน 62 25,900 9,500 30  
 
 
ไฟลท์บนิ 
Departure DMK – CTS    XJ620 23.55-08.40      
Return       CTS – DMK    XJ621 09.55-16.30 

 
 



                
 

วนัท ี รายละเอยีดทอ่งเทยีว 

1 พรอ้มกนัททีา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X (XJ) 
ออกเดนิทางสูฮ่อกไกโด DMK-CTS XJ620 23.55-08.40      

2  สนามบนินวิชโิตะเสะ – ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด – สวนโอโดร ิ– หอนาฬกิาซปัโปโร – ศาลเจา้ฮอก
ไกโด – เนนิเขาแหง่พระพทุธเจา้ –เขาโมอวิะ Moiwa Ropeway – ออนเซ็น คโิรโระ สกรีสีอรท์ 
 เทยีง,เย็น 

3  คโิรโระ - โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ – Duty Free -  
ชอ้ปปิงทานกุโิคจ ิ
 เชา้,เทยีง,เย็น (บุฟเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมไูมอ่นั) 

4  อสิระฟรเีดยท์อ่งเทยีวตามอธัยาศยัเต็มวนั 
 เชา้  

5 ซปัโปโร – สนามบนิชโิตะเสะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง CTS – DMK XJ621 12.05-16.30 
เชา้ (บรกิารแบบ Set Box)  

หมายเหต:ุโปรแกรมอาจจะมสีลับคนืทพีักหรอืสลับสถานทเีทยีวในบางวันหรอืบางเวลา ท่านจะไดเ้ทยีวครบตามโปรแกรม 
 

วนัทหีนงึ    กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 
21.00น.  พรอ้มกนัท ีทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกชนั 3เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

AIR ASIA X (XJ) เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารติ
กแท็กกระเป๋า 

23.55น.  นําท่านเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญปีุ่ นโดยสายการบนิ AIR  

ASIA X  เทยีวบนิท ีXJ620 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครอืงบนเครอืงมบีรกิารจาํหนา่ย)  

 
วนัทสีอง    สนามบนินวิชโิตะเสะ - ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด – สวนโอโดร ิ– หอนาฬกิาซปัโปโร –  
                 ศาลเจา้ฮอกไกโด – เนนิเขาแหง่พระพทุธเจา้ – นงักระเชา้ขนึเขาโมอวิะ Moiwa Ropeway –  
                 คโิรโระ สกรีสีอรท์ ออนเซ็น       อาหารกลางวนั ,เย็น  
 
08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชวัโมงกรุณา

ปรับนาฬกิาของทา่นเพอืค่วามสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมืองและศุลกากร สําคญั!!! ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตให้นํา 
อาหารสด จาํพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมี
โทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรียบรอ้ยและทําภารกจิส่วนตัว จากนันนําท่าน
เดนิทางสู่ ตกึทําเนยีบรฐับาลเก่า หรอื อะคะเร็งงะ (Akarenga) ใน
ภาษาญีปุ่ นแปลว่า อฐิสแีดง ตกึทีถือเป็นสัญลักษณ์แห่งฮอกไกโด เริม
ก่อสรา้งเมอืปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตลนี์โอบาร็อคอเมรกิา โดยลอก
แบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดย
ใชอ้ฐิไปจํานวนมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ตกึแดงหลังนีใชเ้ป็นททํีาการรัฐบาลฮ
อกไกโดตังแต่ปี พ.ศ.2429 ซงึผูว่้าราชการคนแรกทไีดทํ้างานในตกึนีคอื มจิิ
โตช ิอวิามูระ (Michitoshi Iwamura) แลว้ใชง้านต่อเนืองยาวนานถงึ 80 ปี 
ก่อนทีจะยา้ยไปทีทําการหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ชันซงึตังอยู่
ดา้นหลังตกึ นําท่านเดินทางสู่ สวนโอโดร ิเป็นสวนทีไดถู้กปรับปรุง
เปลยีนแปลงกลายเป็นเทศกาลทยีงิใหญ่ สามารถดดูนักท่องเทยีวทํารายได ้
ใหแ้กฮ่อกไกโดมาก ในชว่งฤดุหนาวมหีมิะทงีดงามและการแกะสลักนําแข็ง
ทสีามารถดงึดดูนักทอ่งเทยีวจากญปีุ่ นและทัวโลกไดม้ากกว่า 2 ลา้นคน ชว่ง
ใบไมผ้ลจิะไดเ้จอกับตน้ซากรุะ ดอกบานสชีมพูและดอกไมฤ้ดใูบไมผ้ลติา่งๆ 
บานเรียงราย ผ่านการจัดสวนอย่างสวยงาม 
สามารถชมวิถีชีว ิตคนเมืองซัปโปโรได ้ชมหอ
นาฬิกาซปัโปโระ เป็นสถานทีท่องเทยีวซงึเป็น
อาคารทสีรา้งขนึจากไม ้ตังอยู่ในเขตจูโอ เมอืงซัป
โปะโระ เมืองใหญ่ทีสุดของจังหวัดฮกไกโด ทาง
ตอน เหนือของประเทศญีปุ่ น ออกแบบดว้ยศลิปะ
แบบอเมรกินัเป็นทรีูจั้กในฐานะสญัลักษณ์ของเมอืง 
และเป็นทีสนใจของนักท่องเทียว ทังในและ
ตา่งประเทศแทบทกุคน ซงึนาฬกิาบนหอยังคงเดนิ
อยา่งเทยีงตรง และมเีสยีงระฆังในทกุ  ชวัโมง 

เทยีง          บรกิารอาหารเทยีง (มอืท1ี) 



                
 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฮอกไกโด เป็นศาลเจา้ของศาสนานกิายชนิโตประจําเกาะฮอกไกโด สรา้งขนึในปี ค.ศ 
1869 นับตังแต่กอ่สรา้งมาก็มอีายมุากกวา่ 140 ปีแลว้และไดม้กีารอัญเชญิเทพมาประทับทังหมด 4องค ์คนญปีุ่ น
มักมาขอพรกนัทศีาลเจา้โดยเฉพาะในวันสาํคัญๆ เชน่ วันปีใหม่ วันเกดิครบรอบอาย ุ3 ปี 5 ปี 7 ปี ของเด็กๆ ชว่ง
ซากุระบานบรเิวณศาลเจา้ยังมีทังตน้
บ๊วย และตน้ซากรุะ รวมกันอยู่มากมาย 
เมอืมาทนีีจะสามารถเห็นความสวยงาม
ของดอกไม ้ทัง 2 ชนิดได ้อิสระให ้
ท่านไดถ้่ายรูปและเลือกซอืเครืองราง 
Omamori ไดต้ามอัธยาศัย จากนันนํา
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 เป็นสถานทที่องเทยีวแห่งใหม่ของซัปโปโรอยู่ภายในพนืทขีองสสุาน 
Makomanai Takino Cemetery ทเีปิดใหเ้ชา้ชมเมอืปลายปี 2015 มคีวามโดดเด่นเนืองจากเป็นองคพ์ระพุทธรูป
ขนาด 13.5 เมตร หนัก 1,500 ตัน ครอบไวด้ว้ยโดมทรงกลมใตด้นิ ลอ้มรอบไปดว้ยทุ่งลาเวนเดอรนั์บแสนตน้ทีจะ
เปลยีนพนืทขีองเนินเขาใหเ้ป็นสสีันต่างๆไปไม่ซํากันตลอดปีตามช่วงฤดู โดยบรเิวณสถานทดัีงกล่าวไดรั้บการ
ออกแบบโดย Tadao Ando สถาปนกิชอืดังของญปีุ่ น โดยบรเิวณทางเขา้จะม ี  สระนํา และอุโมงคค์วามยาว 40 
เมตร นอกจากนยีังมรีา้นกาแฟและรา้นอาหารเล็กๆ รวมทังรูปปันหนิจําลองของโมอายแห่งเกาะอสีเตอร ์และรูป
ปันหนิจําลองของสโตนเฮนจใ์หไ้ดช้มและเก็บภาพสว  ยงามไดอ้กีดว้ย คา่ทวัรไ์มร่วมคา่เขา้(ทางสถานทเีก็บคา่
บรจิาคเพอืใชทํ้านุบํารุงสถานท ี300 เยน (บรจิาคดว้ยตัวเองหนา้ทางเขา้) ไม่รวมคา่จดุชมววิมุมสูง500เยน 
จากนันนําท่านเดนิทางสูจ่ดุชมววิเขาโมอวิะ (Moiwa-yama) ใกลก้ับเมอืงซัปโปโร นําทา่นขนึ Ropeway สู่
จุดชมววิดา้นบน ทีนียามคํา
คืนจะเป็นสถานทีชมวิวทีสวย
ทีสุดติด 1 ใน 3 ว ิวทีดีทีสุด
ของฮอกไกโดและของประเทศ
ญปีุ่ น บนยอดเขาโมอวิะสงูจาก
นําทะเล 531 เมตร เมอืมองลง
มาจะเห็นววิและอ่าวอชิกิาริ ภู
เขาโชคังเบทส ึอําเภอมาชเิคะ 
แบบพาโนราม่า360 องศา เป็นจุดดงึดดูนักท่องเทยีวอกีดว้ย นอกจากนีแลว้ทนีียังเป็นสถานทศัีกดสิทิธ ิสําหรับ
คู่รักทีขนึมาใชเ้วลาพเิศษดว้ยกัน โดยยนืสันระฆังตรงจุดศูนย์กลางของจุดชมวิวแบบ
ครอบคลุมทัวทังเมอืงซัปโปโรอกีดว้ย  สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางเขา้สู่ทพีกัคิ
โรโระสกรีสีอรท์  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มอืท2ี)  
หลังทานอาหารใหท้่านไดผ่้อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพอืผ่อนคลายความเมอืยลา้
แล  ะจะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย  

ทพีกั: Kiroro Ski Resort หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  (ชอืโรงแรมททีา่นพักทางบรษัิท
จะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 

วนัทสีาม      คโิรโระ สกรีสีอรท์ - โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ –  
                   Duty Free – ชอ้ปปิงทานกุโิคจ ิ   อาหารเชา้,กลางวนั,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบูหมไูมอ่นั) 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มอืท ี3) 
 ใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บววิบรรยากาศทสีวยงามของ KIRORO 

SKI RESORT ตังอยู่ท่ามกลางขุนเขา สําหรับในชว่งฤดู
หนาวจะปกคลมุดว้ยหมิะแสนนุ่ม (หมิะจะมชีว่งฤดหูนาวเทา่นัน
ขนึอยู่กับสภาพอากาศ ณ ชว่งทลีูกคา้เดนิทางและค่าทัวร์ไม่
รวมกจิกรรมต่างๆ) คโิรโระรีสอร์ท ถูกเลอืกเป็นโลเคชันหลัก
หนัง “แฟนเดย ์แฟนกันแค่วันเดยีว” เรอืงแรกของค่ายจดีเีอช 
เปิดมุมสวยทัวสกรีีสอร์ทใชเ้ป็นสถานทถี่ายทํา ใน location 
ต่างๆ เชน่ระฆังแห่งความรัก (Love Bell) หรือท่านจะเลอืกช ้
อปปิงทโีซนพลาซ่า คโิรโระ รสีอรท์ มารเ์ก็ต  แหล่งรวม
ขนมอร่อยเเละสินคา้ทีขึนชือของฮอกไกโดไวค้รบ ซึง
นักทอ่งเทยีวสามารถชอ้ปปิงกลบัไปเป็นของฝากไดใ้นแห่งเดยีวทนีี 

 
เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มอืท4ี) 
 



                
 

บา่ย นํ า ท่ าน นํ าท่ า น เ ดินทา ง สู ่
เมอืงโอตาร ุ Otaru เมอืงท่า
เจริญรุ่ งเรืองในฐานะทีเ ป็น
เมืองค า้ขา ยในช่ว งปลาย
ศตวรรษท ี19 ถงึ 20 เมอืงท่า
เล็กๆทีมบีรรยากาศสุดแสนโร
แมนติก ซงึมีรา้นขายของอยู่
ต ล อด ส อ ง ข ้า ง ท า ง  ด ้ว ย
บรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแต่งของบา้นเรอืนนัน
สว่นใหญ่ ไดถู้กออกแบบเป็นตะวันตกเนืองจากในอดตี 
เมอืงโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจาก การทําการคา้ระหว่าง
ประเทศญปีุ่ นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ 
นําท่านเทียวชม คลองสายวฒันธรรมโอตารุ คลอง
สายวัฒนธรรมอันมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยควา มเป็น
เอกลักษณ์แห่งวีถีชวีติ 2 ฝังคลองทยีังคงความเป็น
ญีปุ่ นแบบดังเดิม คลองโอตารุสรา้งเพือใหเ้รือเล็ก
ลําเลียงสินคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดังทีอยู่ตามริมคลอง เมือวิทยาการ
เจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่จงึเปลยีนไปเขา้ทา่ทใีหญ่และขนสง่เขา้โกดัง ไดง่้ายขนึ ตกึเก่า
เก็บสนิคา้รมิคลองเหลา่น ีจงึถูกดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต่์างๆ และพพิธิภัณฑ ์นํา
ท่านเทยีวชม ชมเครอืงแกว้โอตารุ แหล่งทําเครืองแกว้ทมีชีอืเสยีงทสีุด ชมความ
สวยงามของแกว้หลากสสีนัดังอยูใ่นโลกของจนิตนาการ แหล่งเครอืงแกว้ชอืดังของโอ
ตารุ และยังมเีครอืงแกว้หลากหลายใหท้่านชนืชม และเลอืกซอืได ้เมอืงนีมี
ชอืเสยีงในดา้นการทําเครอืงแกว้ตา่งๆ จากนันนําท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่ง
ดนตร ี Otaru Music Box Museum ใหท้่านไดท้่องไปในดนิแดนแห่ง
เสยีงดนตรีและบทกวีทแีสนอ่อนหวานชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตร ี
(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามทจีะทําใหท้่านผ่อนคลาย
อย่างดเียยีม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็ม
ไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ รวมถงึท่านยังสามารถเลอืกทํากล่องดนตรแีบบ
ททีา่นตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมา
ประกอบกัน มบีรกิารนําเพลงกล่องดนตรทัีงเพลงญปีุ่ นและเพลงสากลมาอัด
เป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้่านไดส้ัมผัสและชนืชมกลอ่งดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้่าน
ไดทํ้ากล่องดนตรน่ีารักๆในแบบทที่านชนืชอบดว้ยตัวท่านเอง จากนันนําท่านเดนิทางสูซ่ัปโปโร ศูนยก์ลางความ
เจรญิของเกาะฮอกไกโด ระหวางทางนําท่านไปชม โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (ค่าทัวร์ไม่รวมการเขา้ชมการ
ผลติดา้นใน) แหล่งผลิตช็อคโกแลตทีมีชือเสียงของญีปุ่ น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขนึในสไตล์ยุโรป
แวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนันนําท่านไป ดวิตฟีร ีใหท้่าน
เลอืกซอืของฝากราคาถูก อาทเิช่น เครืองสําอางค ์เครอืงไฟฟ้า ผลติภัณฑ์จากนํามันมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิ 
ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF 5GF และ6GF หรอืวติามนิบํารุงร่างกายอย่าง Natto สารสกัดจากถัว หรอืนํามันตับปลา 
เป็นตน้ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มอืท5ี) บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมไูมอ่นั 
 
 หลังอาหารเย็นอสิระใหท้่าน ชอ้ปปิงยา่นทานุกิ

โกจ ิเป็นย่านทีคึกคักมีชีวิตชีวติโดยเฉพาะใน
เวลาคําคนืทบีรรดาป้ายไฟโฆษ  ณาบนตกึต่าง ๆ 
เ ปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินคา้กันรอบๆ 
บริเวณนีมีรา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิง
เรงิรมย์ยามราตรี ทังไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ 
รวมกันมากกว่า 4,000 รา้น ตังอยูใ่นตรอกซอก
ซอย บางรา้นก็ซอ่นอยู่ในตกึตอ้งขนึลฟิตไ์ป แตก็่มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเอง
อยูร่มิถนนเต็มไปหมด บรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปปิงยา่นซซูกูโินะได ้สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้สูท่ ี
พกัแรม 

 

ทพีกั: Toyoko Inn Sapporo Susukino Minami หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชอืโรงแรมททีา่นพกัทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

 
วนัทสี ี        อสิระทอ่งเทยีวฟรเีดยต์ามอธัยาศยัเต็มวนั  
                   อาหารเชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มอืท ี6) 



                
 

อสิระฟรีเดยท์่องเทียวตามอธัยาศยัเต็มวนัหรือท่าน
สามารถไปชมตลาดปลาโจไกได ้
 
หมายเหตุ: มีบรกิารรถและไกด์ไปตลาดปลาโจไก กรณีท่าน
ประสงคไ์ปตลาดปลา กรุณาแจง้ความประสงคก์ับไกดห์นา้งาน 
ไมม่คีา่ใชจ่้ายในการเดนิทาง 
>> ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลทใีหญ่ทสีดุในซัปโปโร เป็นตลาดทคีกึคักและมากมายไปดว้ย
ของฝากของดขีองซัป  โปโรและผลติภณัฑจ์ากทัวฮอกไกโด ทา่นสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีรา้น 
ราคาไม่แพง ทีสังตรงมาจากทีต่างๆของออกไกโดและท่านสามารถซอือาหารทะเลและของฝากต่างๆไดท้ีน ี
(อสิระอาหารเทยีงตามอธัยาศยั ใหท้า่นเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ) 
จนไดเ้วลานําทา่นมาสง่ทโีรงแรมหรอื JR ทาวนเ์วอร ์อสิระใหท้า่นอสิระชอ้ปปิงหรอืเดนิทางสู่สถานที
ทอ่งเทยีวอนื ๆ ตามอธัยาศยัอาทเิชน่ 
>> อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึทสีงูทสีดุในซัปโปโร ตังอยูต่ดิกบัสถานีเจอารซ์ัปโปโร เป็นทัง
หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีรา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิิตอล, 
เครอืงใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสอืผา้แฟชันวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครอืงสําอาง อาคาร JR TOWER มจุีดชมววิตังอยู่ทชีนั 38 เรยีกว่า T38 (Tower Three 
Eight) ทรีะดับ ความสูง 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศน์เหนือเมอืงซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทังกลางวัน 
กลางคนื โดยเฉพาะยามคําคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรตั์งอยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จากกลุม่ตกึ ย่านซซูกู ิ
โนะ สอ่งสว่างทจีุดกลางเมอืงตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซงึทชีนั 10 เป็ น ศนูยร์วมรา้นราเมน ซงึมอียู่ประมาณ 10 รา้น 
ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่น ซซูกูโิน่ (ไมร่วมตัวขนึจุดชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน) 
>> ยา่นซูซูกโินะ ตังอยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซูซกูโินะ 
เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลง มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดริ
ประมาณ 500 เมตร ซงึถอืเป็ นย่านทคีกึคักและม ี ชวีติชวีาทสีดุของ
ซัปโปโร โดยเฉพาะในยามคําคนืทมีกีารเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณา
สสีนั ต่างๆ บนตกึทตัีงอยู่ในย่านแห่งนี นอกจากนันยังเป็นแหล่งชอ้ป
ปิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรีต่างๆ ทัง
ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา่ 4,000 รา้น ตาม
ตรอกซอกซอย จงึไม่แปลกทนัีกท่องเทยีวจะนยิมมา ณ สถานทแีห่งน ี
- ทานุกโิคจเิป็นแหล่งชอ้ปปิ งอาเขตบนถนนคนเดนิทมีหีลังคามุงบัง
แดดบังฝนและหมิะ ม ีความยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตังเรยีงรายอยู่
กว่า 200 รา้นคา้ตังขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยูร่ะหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin เพอืไม่เป็ 
นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารกลางวันและอาหารคําตามอัธยาศัย 
>> มติซุยเอาทเ์ล็ท Mitsui Outlet เพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงสนิคา้มากมายแบรนดดั์งระดับโลก และแบรนด์
ญปีุ่ น อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 
ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือกระเป๋าไฮไซ 
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ 
เลอืกดูเครอืงประดับ และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน HUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืก
ซอืสนิคา้สําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, 
และสนิคา้อนืๆอกีมากมายในราคาลด 30-80% ซงึภายในยังมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ สําหรับใหท้่านไดนั้งผ่อน
คลายอกีดว้ย วธิไีป  
• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi Station ประมาณ 19 นาทโีดยรถประจําทาง 
ลงทป้ีาย “Inter-Village Omagari” 
• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Tozai Line Oyachi Station ประมาณ 25 นาทโีดยรถประจําทาง ลง
ทป้ีาย “Mitsui Outlet Park Entrance” 
• (เสารอ์าทติยแ์ละวันหยดุ) จากบรเิวณ Tokyu-Ura Boarding Area หนา้สถานี Sapporo Station ประมาณ 40 
โดยรถประจําทางโดยตรง ลงทป้ีาย “Mitsui Outlet Park Entrance” 

 เลอืกซอื Bus เสรมิ+Tour (มบีสัและไกด)์ หมายเหตุ: รายการทัวร์เสรมิเป็นการเสนอขายบัสเสรมิวัน
อสิระ ไกดจ์ะเสนอขายพรอ้มเสน้ทางทัวรห์นา้งาน ทางบรษัิทและไกดไ์ม่สามารถบังคับซอืใดๆไดท้ังสนิ ขนึอยู่กับ
ความสมัครใจและความตอ้งการเดนิทางของลกูคา้แต่ละทา่นเท่านัน 
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 ทา่นขนึไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น 

ทพีกั: Toyoko Inn Sapporo Susukino Minami หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชอืโรงแรมททีา่นพกัทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 



                
 

วนัทหีา้        ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                           
                    อาหารเชา้ (บรกิารแบบ Set Box) 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบ Set Box  (มอืท ี7) เพอืความสะดวกในเรอืงเวลา

การเดนิทางไปสนามบนิ จากนนันําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะ เพอื
เช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั 

09.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ AIR ASIA 
X เทยีวบนิท ีXJ621 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครอืง บนเครอืงมบีรกิารจําหนา่ย ) 

16.30 น.    เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

หมายเหตุ :  รายการทวัร ์ทพีกัสามารถสลบัปรบัเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยดุของญปีุ่ น เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดย
ทางผูจ้ดัจะปรบัเปลยีนโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพอืใหท้า่นทอ่งเทยีวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชวัโมง มอิาจเพมิ
เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลา
ท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง อตัราค่าบรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลยีน 100 เยน 
เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลยีนปรบัสงูขนึ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพมิขนึ 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พอืการท่องเทยีวเทา่นนั คา่ทวัรท์จีา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทตีา่งๆ แบบชําระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนนัหาก
ทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญปีุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทงัคา่ตวั
เครอืงบนิใหแ้กท่า่น  
 
เงอืนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางครงันจีะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขนึไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยน์ทัวรกั์บบรษัิททมีโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลอืน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทลีูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทุกครงั มฉิะนนัทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ  
3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 17,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนันทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนืองจากเป็นราคาตัวเครอืงบนิโปรโมชัน เมอืจองทัวรชํ์าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ  รวมถงึ เมอืท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธ ิไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสนิ 
 5.อตัราคา่บรกิารน ี รวม 
1.  ค่าตัวโดยสารเครอืงบนิไป-กลับชนัประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทนัีงเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบุทนัีงได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คา่ทพัีกหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทกุชนดิตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทบีรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่นําหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครอืงทสีายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขนึเครอืงไมเ่กนิ7กก. และค่าประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแต่ละสายการบนิทมีกีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซอืนําหนักเพมิ กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นันพรอ้มชําระคา่นําหนัก** 

- ซอืนําหนักเพมิ 5 กก. ชําระเพมิ 600  บาท /เพมิ10กก. ชาํระเพมิ 1,000 บาท/เพมิ20กก. ชําระเพมิ 2,000 บาท 
(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
6. ค่าประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตุวงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสงัซอืประกนัสขุภาพ
เพมิไดจ้ากบรษิทัประกนัทวัไป 
7. อตัราคา่บรกิารนีไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารต่างดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอนืๆทนีอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่ค่าอาหารเครอืงดมืคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํามนัทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทจี่าย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทมีหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
รายละเอยีดเกยีวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทจีะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการท่องเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี
1.ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สงิทยีนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีัดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพํานักระยะสัน 
 3.ในขันตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 



                
 

 4.เป็นผูท้ไีม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิจีะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมอืทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์งัหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
6. เมอืทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทังหมด  
7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครังหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทพัีกในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหร ี/ ปลอดบหุรี
ได ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทังนีขนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน  
11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผีูเ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดยีว โดยไมค่่าใชจ้่ายเพมิ  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การท่องเทยีวและ ชอ้ปปิงแต่ละสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซงึอาจจะ
ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรบี เพอืใหไ้ดท้่องเทยีวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนําดมืทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเรมิในวันท2ีของการเดนิทางถงึวันท4ีของการเดนิทางรวมจํานวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัวโมง อาทเิชน่ เรมิงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 18.00-20.00 น.ในวันนัน มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาท่องเทยีวตาม
สถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทบีรษัิทฯไดทํ้าไวส้ําหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทยีว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเทยีว เท่านัน  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงอืนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมอืท่านชําระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซอืประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทัวไป และควรศึกษาเงือนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน  
18. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผีูเ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

 
 

 
 


