
                
 

 

 

 

 

 

 

 

CODE:JXW885 Hokkaido…หนาวแลว้คะ่ ฮอกไกโด ซปัโปโร โทยะ โอตารุ 5D3N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hokkaido...หนาวแลว้คะ่  
ฮอกไกโด ซปัโปโร โทยะ โอตาร ุ5วนั3คนื 

พเิศษ!ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ+์ชาบหูมไูมอ่นั! อสิระฟรเีดย1์วนัเทยีวงา่ย พกัซปัโปโร 3คนื 
ซปัโปโร ศูนยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด มกีารสรา้งระบบถนนแบบสเีหลยีมผนืผา้ครบครันไปดว้ยสถานทที่องเทยีว 
แหล่งชอ้ปปิง รา้นกนิดมื โนโบรเิบทส ึเมอืงขนึชอืเรอืงนําพุรอ้น ออนเซนธรรมชาตขิองญีปุ่ น บ่อจโิกคุดาน ิบ่อทงีดงามมี
ชอืเสยีง โอตารเุมอืงทา่เรอืเล็กๆสดุน่ารัก มเีสน่หข์องความโรแมนตกิชวนใหห้ลงใหล โทยะโกะ ชมววิทะเลสาบขนาดใหญ่
ทเีกดิจากปากปลอ่งภเูขาไฟ อยูใ่นอทุยานชโิกะทสโึทยะ เป็นทนียิมของนักทอ่งเทยีวจํานวนมาก  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดยีว ทนีงั หมายเหต ุ

30 ตลุาคม - 3 พฤศจกิายน  21,888  

 

 

 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

 

 

 

9,500 34  
1-5 พฤศจกิายน 62 21,888 9,500 34  
6-10 พฤศจกิายน 62 21,888 9,500 34  
8-12 พฤศจกิายน 62 21,888 9,500 34  
13-17 พฤศจกิายน 62 21,888 9,500 34  
15-19 พฤศจกิายน 62 21,888 9,500 34  
20-24 พฤศจกิายน 62 22,888 9,500 34  
22-26 พฤศจกิายน 62 22,888 9,500 34  
27พฤศจกิายน-1 ธนัวาคม 62 22,888 9,500 34  



                
 

29พฤศจกิายน-3 ธนัวาคม 62 23,888  

 

 

 

 

9,500 34  
4-8 ธนัวาคม 62 26,888 9,500 34  
6-10 ธนัวาคม 62 26,888 9,500 34  
11-15 ธนัวาคม 62 24,888 9,500 34  
13-17 ธนัวาคม 62 24,888 9,500 34  

หมายเหต:ุ 
โปรแกรมแตล่ะวนัอาจมกีารสลบัทเีทยีวได ้ทา่นจะไดท้อ่งเทยีวครบตามโปรแกรม 

ไฟลท์บนิ 
Departure: DMK-CTS  XW146 04.00-12.15 
Return:       CTS-DMK  XW145 14.55-20.35 
หมายเหต:ุ ราคาทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครอืง กรณีท่านตอ้งการ (สังซอืบนเครอืงเทา่นัน) 

วนัท ี รายละเอยีดทอ่งเทยีว 

1 พรอ้มกนัททีา่อากาศยานดอนเมอืงเคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 

2 ออกเดนิทางสูฮ่อกไกโด DMK – CTS XW146  04.00-12.15 สนามบนินวิชโิตะเสะ - โอตารุ -  คลอง
โอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครอืงแกว้โอตาร ุ- โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ - ซปัโปโร - ชอ้ป
ปิงทานกุโิคจ ิ    อาหาร เย็น (บุฟเฟ่ตข์าปู+ชาบูหม)ู 

3  รา้น Duty Free – โนโบรเิบทส ึ- นงักระเชา้Usuzan Ropeway – โทยะ – ทะเลสาบโทยะ -  
จดุชมววิไซโล – ซปัโปโร         อาหาร เชา้, เทยีง 

4 ตลาดปลาโจไก (มรีถพาไป) – อสิระทอ่งเทยีวฟรเีดย ์
 อาหาร เชา้     

5 ซปัโปโร – ทําเนยีบรฐับาลเกา่ - ถา่ยรปูหอนาฬกิา – สวนโอโดรสินามบนิชโิตะเสะ -  
ทา่อากาศยานดอนเมอืง CTS – DMK XW145  14.55-20.35 
อาหาร เชา้   

 
วนัทหีนงึ    กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 
23.50น. พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกชนั 3เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) เจา้หนา้ที

ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋า 
 
 
วนัทสีอง    ทา่อากาศยานดอนเมอืง - สนามบนินวิชโิตะเสะ – โอตาร ุ-  คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– 

                 เครอืงแกว้โอตาร ุ- โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ - ซปัโปโร - ชอ้ปปิงทานุกโิคจ ิ

               อาหารเย็น  (บฟุเฟ่ตข์าปู+ชาบหูมู) 

 
04.00น. นําท่านเดนิทางสู่สนามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญปีุ่ นโดยสายการบนิ Nok Scoot (XW) เทยีวบนิท ี

XW146 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครอืง บนเครอืงมบีรกิารจาํหนา่ย/สงัซอืบนเครอืงเทา่นนั ) 
12.15 น. เดินทางถึง สนามบนินวิชิโต

เสะ ทา่อากาศยานนานาชาติ
ของฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่า
เมืองไทย 2 ชัวโมงกรุณาปรับ
นา ฬ ิกาของท่ า น เ พือ่ ค วา ม
สะดวกในการนัดหมายเวลา) 
ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
แ ล ะ ศุ ล ก า ก ร  สํ า ค ัญ !!! 
ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตใหน้ํา อาหารสด จําพวก เนอืสตัว์ พืช ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและ
ทําภารกจิสว่นตัวจากนันนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุเมอืงท่าเจรญิรุ่งเรอืง
ในฐานะทเีป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษท ี19 ถงึ 20 เมอืงท่าเล็กๆทมีี
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซงึมีรา้นขายของอยู่ตลอดสองขา้งทาง ดว้ย
บรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนนันส่วนใหญ่ ไดถู้ก
ออกแบบเป็นตะวันตกเนืองจากในอดตี เมอืงโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจาก การ
ทําการคา้ระหว่างประเทศญปีุ่ นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ นํา
ท่านเทยีวชม คลองสายวฒันธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมเีสน่ห์



                
 

ชวนใหค้น้หา ดว้ยควา มเป็นเอกลักษณ์แห่งวถีชีวีติ 2 ฝังคลองทยีังคงความเป็นญปีุ่ นแบบดังเดมิ คลองโอตารุ
สรา้งเพอืใหเ้รอืเล็กลําเลยีงสนิคา้จากท่าเรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดังทอียู่ตามรมิคลอง เมอืวทิยาการเจรญิกา้วหนา้
เรอืใหญ่จงึเปลยีนไปเขา้ทา่ทใีหญ่และขนสง่เขา้โกดัง ไดง้า่ยขนึ ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลองเหล่านี จงึถูกดัดแปลง
เป็นรา้นอาหารสไตลต์่างๆ และพพิธิภัณฑ์ นําท่านเทียวชม ชมเครอืงแกว้โอตารุ แหล่งทําเครอืงแกว้ทีมี
ชอืเสยีงทสีดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนัดงัอยูใ่นโลกของจนิตนาการ แหล่งเครืองแกว้ชอืดังของโอตารุ 
และยังมเีครืองแกว้หลากหลายใหท้่านชนืชม และเลอืกซอืได ้เมืองนีมชีอืเสยีงในดา้นการทําเครืองแกว้ต่างๆ 
จากนันนําท่านชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี Otaru Music Box Museum ใหท้่านไดท้่องไปในดนิแดนแห่ง
เสียงดนตรีและบทกวีทีแสนอ่อนหวานชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมาย
หลากหลายและงดงามทจีะทําใหท้่านผ่อนคลายอย่างดเียยีม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรมีากมายหลายหลายแบบ
น่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึท่านยังสามารถเลอืกทํากล่องดนตรแีบบทที่านตอ้งการไดด้ว้ย 
ทา่นสามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มบีรกิารนําเพลงกล่องดนตรทัีงเพลงญปีุ่ นและ
เพลงสากลมาอดัเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้่านไดส้มัผัสและชนืชมกลอ่งดนตรน่ีารัก
มากมาย ใหท้า่นไดทํ้ากลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบททีา่นชนืชอบดว้ยตวัทา่นเอง นําทา่นไป โรงงานช็อกโกแลตอิ
ชยิะ (ค่าทัวรไ์ม่รวมการเขา้ชมการผลติดา้นใน อสิระถ่ายรูปและซอืของทรีะลกึดา้นหนา้) แหล่งผลติช็อคโกแลต
ทมีชีอืเสยีงของญปีุ่ น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขนึในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้่านไดเ้ลอืก
ซอืเป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนันนําท่านเดนิทางเขา้สู่ เมอืงซปัโปโร (Sapporo) เมอืงหลวงของภมูภิาคฮ
อกไกโด 

 เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มอืท1ี) เมนบุูฟเฟ่ตข์าป+ูชาบหูม ู 
 หลงัอาหารเย็นนําท่านเดนิ

ทางเขา้สูท่พีกัแรม 
  

ท่านสามารถอิสระ ช้อปปิง
ย่านทานุก ิโกจิ เ ป็นย่านที
คกึคักมชีวีติชวีติโดยเฉพาะใน
เวลาคําคืนทีบรรดาป้ายไฟ
โฆษณาบนตกึต่าง ๆ เปิดไฟสลับสแีข่งขันประชันสนิคา้กันรอบๆ บรเิวณนีมรีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิ
เรงิรมยย์ามราตร ีทังไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,000 รา้น ตังอยูใ่นตรอกซอกซอย บางรา้นก็
ซอ่นอยู่ในตกึตอ้งขนึลฟิตไ์ป แต่ก็มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็ม
ไปหมด บรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปปิงย่านซซูกูโินะได ้ 

พกั: The B Sapporo Susukino /Red Planet Sapporo Susukino South หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชอืโรงแรมททีา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

 
วนัทสีาม    รา้น Duty Free – โนโบรเิบทส ึ– นงักระเชา้ Usuzan Ropeway – โทยะ – ทะเลสาบโทยะ –  
                 จดุชมววิไซโล – ซปัโปโร        อาหาร เชา้,กลางวนั 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มอืท ี2) 
 นําทา่นไป ดวิตฟีร ีใหท้า่นเลอืกซอืของฝากราคาถูก อาทเิชน่ เครอืงสําอางค ์

เครอืงไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากนํามนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิ หรือวติามนิ
บํารุงร่างกายอย่าง Natto สารสกัด  จากถัว หรอืนํามันตับปลาฉลามเป็นตน้ 
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบทส ึ(Noboribetsu) เมอืงตากอากาศ
ทมีชีอืเสยีงแหง่หนงึของเกาะฮอกไกโดอดุมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิงีดงาม
ไมว่า่จะเป็นตน้ไม,้ทะเลสาบ,หนองบ ึ งและแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย นํา
ท่านเดินทางสู่ โชวะชินซงั ปารค์ (Showa Shinzan Park) นําท่านนงั
กระเชา้อุสุซงั (Usuzan Ropeway) (ขอสงวนไม่ขนึในกรณีที
อากาศไม่เออือํานวยโดยจะเปลยีนเขา้ฟารม์หมแีทน) ชมทัศนียภาพ
ของ ภูเขาไฟอุส ึ (Mt. Usuzan) และ ภูเขาไฟโชวะชนิซนั 
(Showa Shinzan) เป็นภูเขาไฟทีเกดิขนึใหม่มีอายุนอ้ยทสีุดใน
ประเทศญีปุ่ น เกดิขนึจากการเกดิแผ่นดนิไหวและกอ่ตัวขนึบนพืนที
ราบทุ่งขา้วสาลี สูง 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 สมัยจักร
รพรรดโิชวะ ปัจจุบันยังคงมคีวันกํามะถันลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟ 
ตังอยู่ใกลก้บัภเูขาไฟอสุ ุปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะ
เป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาตแิห่งพเิศษ ใหท้่านชมและบันทกึภาพเป็นท ี
หรอืทา่นสามารถอสิระชมแหล่งอนุรักษ์หมสีนํีาตาลหรอืเรยีกวา่ ฮกิุ
มะ (ค่าทัวรไ์มร่วมคา่เขา้ชม) เป็นพันธุห์มทีหีาไดย้ากในปัจจุบัน ซงึจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคารนิ 
และหมูเ่กาะครูนิเทา่นัน ใหท้า่นตนืตากบัความน่ารักของนอ้งหมแีละประหลาดใจกับหมแีสนรูท้ทํีาท่าทางตลกๆให ้
ทา่นชมหรอืทา่นสามารถซอืของทรีะลกึของฝากทรีา้นคา่บรเิวณโชวะซนิซงัปารค์ไดต้ามอัธยาศัย  

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มอืท3ี) 



                
 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่บรเิวณทะเลสาบโทยะ หรอืโทยะโกะ ทีอยู่ใน
อทุยานชโิกะทสโึทยะ เป็นทนียิมของนักท่องเทยีวมคีนมาเยยีมชม
ปีละ 4 ลา้นคน นําท่านเดนิทางไป จุดชมววิโซโล Sairo View 
Point เป็นจุดชมวิวทะเลสาบโทยะจากมุมสูง สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของทะเลสาบโทยะ รวมถงึเกาะนาคาจมิะ เขาอสุ ุเขาโช
วะชนิซัง ย่านโทยะโกะออนเซ็นและปากปล่องภเูขาไฟนชิยิามนอก
จากนียังสามารถมองเห็นเขาโยเทย์ซงึไดร้ับการขนานนามว่าเป็น
ภูเขาฟูจแิห่งเอโซะทางทศิตะวันตก นําท่านเดนิทางเขา้สูท่พีกั
แรมซปัโปโร อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั  
ท่านสามารถอสิระ ยา่นซูซูกโินะ ตังอยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซูซูกโินะ เมอืงซัปโปโร โดยอยูถั่ดลง 
มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซงึถอืเป็ นย่านทคีกึคักและม ีชวีติชวีาทสีดุของซัปโปโร 
โดยเฉพาะในยามคําคนืทมีกีารเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีนั ต่างๆ บนตกึ
ทตัีงอยู่ในย่านแห่งนี นอกจากนันยังเป็นแหลง่ชอ้ปปิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร 
สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรีต่างๆ ทังไนทค์ลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบ
อบนวด มากกว่า 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไมแ่ปลกทนัีกท่องเทยีว
จะนยิมมา ณ สถานทแีห่งนี - ทานุกโิคจเิป็นแหล่งชอ้ปปิ งอาเขตบนถนนคน
เดนิทมีหีลังคามงุบังแดดบงัฝนและหมิะ ม ีความยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง
เรยีงรายอยู่กว่า 200 รา้นคา้ตังขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยูร่ะหว่าง
สถาน ีSubway Odori และ Susukin 

พกั: The B Sapporo Susukino /Red Planet Sapporo Susukino Southหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชอืโรงแรมททีา่นพกัทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

วนัทสี ี    ตลาดปลาโจไก (มรีถพาไป) – อสิระทอ่งเทยีวฟรเีดย ์                    
                  อาหารเชา้ 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มอืท ี4) 
 

 อสิระฟรเีดยท์อ่งเทยีวตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืทา่นสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได ้
หมายเหต:ุ มบีรกิารรถและไกดไ์ปตลาดปลาโจ
ไก กรณีท่านประสงค์ไปตลาดปลา กรุณาแจง้
กบัไกดใ์นวันแรกของการเดนิทาง เนืองจากรถมี
ทนัีงกดัไมม่คีา่ใชจ่้ายในการเดนิทาง 
ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลที
ใหญ่ทีสุดในซัปโปโร เป็นตลาดทีคึกคักและ
มากมายไปดว้ยของฝากของดีของซัป  โปโร
และผลติภัณฑ์จากทัวฮอกไกโด ท่านสามารถ
รับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทรีา้น ราคาไม่แพง ทสีงัตรงมาจากทต่ีางๆของออกไกโดและท่านสามารถซอื
อาหารทะเลและของฝากตา่งๆไดท้นีี (อสิระอาหารเทยีงตามอธัยาศยั ใหท้า่นเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ) จน
ไดเ้วลานําทา่นมาสง่ทโีรงแรมและหรอื JR ทาวนเ์วอร ์อสิระใหท้่านอสิระชอ้ปปิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทที่องเทยีว
อนื ๆ ตามอธัยาศยัอาทเิชน่ 
 
อาคารเจอารท์าวเวอร(์JR TOWER) 
เป็นตกึทีสูงทีสุดในซัปโปโร ตังอยู่ตดิ
กั บสถ านี เ จ อ า ร์ ซั ปโ ปโ ร  เ ป็ น ทั ง
หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์
และศูนย์อาหาร มีรา้น BIG CAMERA 
จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครอืงใชไ้ฟฟ้า
และอิเล็คทรอนิคส์,รา้น100เยน,รา้น 
UNIQLO ขายเสอืผา้แฟชันวัยรุ่น,รา้น 
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครอืงสําอาง อาคาร JR TOWER มจีุดชมววิตังอยู่ทชีนั 38 เรยีกว่า T38 
(Tower Three Eight) ทรีะดับ ความสงู 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศน์เหนือเมอืงซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงาม
ทังกลางวัน กลางคนื โดยเฉพาะยามคําคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ังอยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จากกลุม่
ตกึ ย่านซูซกูโินะ สอ่งสว่างทจีุดกลางเมอืงตดิ ๆ กันมตีกึ ESTA ซงึทชีนั 10 เป็ น ศูนยร์วมรา้นราเมน ซงึมอียู่
ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่น ซซูกูโิน่ (ไม่รวมตัวขนึจุดชมววิราคาประมาณ 700-
1000 เยน) 
 
 
 
 



                
 

Sapporo White Illumination 2019-2020 
.งานประดับไฟฤดูหนาวครังยงิใหญ่แห่งเมืองซัปโปโร มกีารจัด
ประดบัไฟกวา่สแีสนดวงจะจุดสอ่งสว่างทัวทังเมอืง ตลอดหนาว 
Odori Park : 22 พ.ย.- 25 ธ.ค. 2019  
หนา้ JR ซปัโปโร : 22 พ.ย. 2019 - 11 ก.พ. 2020 
ถนน Minami 1-jo : 22 พ.ย. 2019 - 15 ม.ีค. 2020 
 
 อสิระอาหารกลางวันและอาหารคําตามอธัยาศัย 
 เลอืกซอืOption Tour (มบีสัและไกด)์ หมายเหต:ุ รายการทัวรเ์สรมินเีป็นการเสนอขายทัวรเ์สรมิวันฟรี
เดยเ์บอืงตน้ ทางบรษัิทและไกดไ์มส่ามารถบงัคับซอืใดๆทังสนิ ขนึอยู่กับความสมัครใจและความตอ้งการเดนิทาง
ของลกูคา้แตล่ะทา่นเทา่นัน 
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 

พกั: The B Sapporo Susukino /Red Planet Sapporo Susukino Southหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชอืโรงแรมททีา่นพกัทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง)   
 

วนัทหีา้    ซปัโปโร – ทําเนยีบรฐับาลเกา่ – ถา่ยรปูหอนาฬกิา – สวนโอโดร ิ– สนามบนิชโิตเสะ –  
             ทา่อากาศยานดอนเมอืง                    อาหารเชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มอืท ี5) 

นําท่านเดนิทางสู ่ ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮ
อกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ(Akarenga) 
ในภาษาญีปุ่ นแปลว่า อฐิสแีดง ก่อสรา้ง
เมอืปีค.ศ.1888เป็นอาคารในสไตลนี์โอ
บาร็อคอเมรกิาโดยถอดแบบมาจากอาคา  
รทําเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส ์
ประเทศสหรัฐอเมริกา  สร า้งจากอิฐ

จํานวนกว่า 2.5 ลา้นกอ้น ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยและ
นําท่านถ่ายรูปหอนาฬิกาซปัโปโร เป็นอาคารประวัติศาสตร์ทีสวยงาม
ลอ้มรอบดว้ยอาคารทันสมัยในเมอืง สรา้งข ึ  นในปี 1878 เพือใชเ้ป็นสถานที
ฝึกซอ้มของวทิยาลัยเกษตรกรรมซัปโปโรในอดตี หอนาฬกิาถูกสรา้งขนึโดย 
American E. Howard & Co.และตังแตนั่นมานาฬกิาเรอืนนีก็ไดต้ดีังตอ่เนือง
ทุกชัวโมงเ ป็นเวลานานกว่า  100 ปี  จากนันนําท่านชมสวนโอโดร ิ
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทมีเีหล่าพันธุไ์มแ้ละแปลงดอกไมแ้ตง่แตม้สสีนัตลอด
ทุก ฤดูกาลเป็นทีพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองซัปโปโร ในฤดูใบไมผ้ลิมี
เทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอ้นมเีทศกาล YOSAKOI โซรันและเบยีรก์ารเ์ดน้ ฤดู
ใบไมร่้วงมเีทศกาลออทัมเฟสซงึรวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดหูนาวมเีทศกาลหมิะซงึพัฒนา
มาเป็นเทศกาลระดับโลกไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่ สนามบนินวิชโิตเสะ เพอืเช็คอนิเตรยีม
เดนิทางกลบั อาหารกลางวันอสิระ 

14.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ Nok Scoot (XW)  
เทยีวบนิท ีXW145 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครอืง บนเครอืงมบีรกิารจาํหนา่ย/สงัซอืบนเครอืง) 

20.35 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

 หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญปีุ่ น  เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลยีนโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพอืใหท้า่นทอ่งเทยีวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตาม
สถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลยีน 100 เยน เท่ากบั 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  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นล่วงหนา้ 
- หรอืสง่จอยน์ทัวรกั์บบรษัิททมีโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลอืน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทลีูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทุกครงั มฉิะนนัทาง 
    บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ (ตัวภายในประเทศแนะนําใหจ้องสายการบนิ NokAir เพอืความสะดวกในการแกไ้ข
กรณีไฟลท์ตา่งประเทศมเีปลยีนแปลง) 
3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนันทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนืองจากเป็นราคาตัวเครอืงบนิโปรโมชัน เมอืจองทัวรชํ์าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี และกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ  รวมถงึ เมอืท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธ ิไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไม่ว่ากรณใีดๆ ทังสนิ 
 5.อตัราคา่บรกิารน ี รวม 
1.  คา่ตัวโดยสารเครอืงบนิไป-กลบัชนัประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทนัีงเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุนัีงได ้ยกเวน้การซอืทนัีงเพมิ 
การซอืทนัีงอพัเกรดเพมิเป็นการซอืบรกิารเสรมิ กรณีทนัีงทตีอ้งการอัพเกรดเต็ม หรอืโควตา้การอัพเกรดทนัีงของตวัซรียีท์ัวร์
เต็มท่านไมส่ามารถยกเลกิการจองทัวรไ์ด ้
 ซอืทนีงัเพมิ สายการบนิ Nok Scoot (XW) สามารถUpgrade ทนัีง พรอ้มชําระคา่ทนัีงไดดั้งนี 
- ทนีงัชนั Scoot Plus ราคาเทยีวเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทางอยา่งชา้
14วนั  ทนัีง ScootPlus (แถว 11-14 ) เป็นทนัีงแถวหุม้หนังเต็มเบาะทใีหพ้ืนทวีางขาถงึ 38 นวิ (96.5 ซม.) และความกวา้ง 
17-21.7 นวิ (42.16 – 55.1 ซม.) พนักพงิเอนหลังขนาด 8 นวิ (20.3 ซม.) เพมิพนืทพัีกเทา้และทเีทา้แขนทพีับ (ฟร!ี อาหาร
และเครอืงดมื/สมัภาระเชคอนิท ี30 กก.) 
 
- ทนีงัแบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงอืนไข ดงัน ี
โซน แถวท ี ประเภททนีงั Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทยีว 
โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นวิ 2,000 บาท 
โซนเงยีบ 22-25 Super มากกว่า 35 นวิ 1,500 บาท 
โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นวิ 1,700 บาท 
โซนหนา้ 32-34 Super มากกว่า 35 นวิ 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นวิ 1,700 บาท 
*Stretch Seat 
-ไมอ่นุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายเุกนิ 65 ปีและผูพ้กิารนัง 
-โซนเงยีบไมอ่นุญาตใหเ้ด็กนัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
 

 
2. ค่าทพัีกหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการหรือระดับเทยีบเท่า กรณีหอ้งพักคู่/พักสามท่านเต็มอาจมี
ปรับเปลยีนพักหอ้ง Single 1ทา่นต่อหอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกนัได ้
3. คา่อาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทกุชนดิตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทบีรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่นําหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครอืงทสีายการบนิ NokScoot กําหนดทา่นละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ
ถอืขนึเครอืงไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแต่ละสายการบนิทมีกีารเรยีกเก็บ  
(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
 ซอืนําหนักสมัภาระเพมิสายการบนิ Nok Scoot (XW) (แจง้อยา่งชา้กอ่นเดนิทาง 10 วัน) มคีา่ใชจ่้ายดงัน ี(ราคาตอ่เทยีว) 
+5 กก.400 บาท/+10กก.700 บาท/+15กก. 1,000 บาท/+20กก.1,300 บาท/+30กก.2,350 บาท 
หมายเหต:ุ สายการบนิไมจํ่ากดัจํานวนชนิในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทัวโลกให1้ใบ นําหนักสงูสดุได ้32กก./ชนิ 
6. ค่าประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตุวงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถสงัซอืประกนัสขุภาพ
เพมิได ้
6.อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอนืๆทนีอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครอืงดมืคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํามันทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิ 
5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 5,000 เยนตอ่ทรปิหรอืเงนิไทย 1,500 บาท สําหรบักรุป๊ทมีหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่
นําใจจากทา่น 
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 ่ไมตํ่ากว่า 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีัดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพํานักระยะสัน 
 3.ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ไีม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิจีะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมอืทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์งัหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
6. เมอืทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทังหมด  
7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครังหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุร ี/ ปลอดบหุรี
ได ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทังนีขนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 



                
 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ 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. บรกิารนําดมืทา่นวันละ1ขวดต่อคนต่อวันในวันทําทัวรเ์ต็มวัน ตามโปรแกรมการเดนิทางรวมจํานวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-11 ชวัโมง อาทเิชน่ เรมิงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 19.00 น.ในวันนัน มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีน
โปรแกรมการเดนิทาง 
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. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทผีูเ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  
 


