
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hokkaido Flower Lavender 

ซปัโปโร โอตาร ุฟูราโน ่บเิอะ 5วนั 3คนื 
“ชมดอกลาเวนเดอรแ์ละดอกไมใ้นฤดูกาล ณ ฟารม์โทมติะ ชมทุง่ดอกไมบ้นเนนิเขา ณ 

เนนิเขาชกิไิซ Patchwork Road เป็นเสน้ทางชมทุง่นาเนนิเขาสทีองอรา่มสลบักบัสเีขยีง

และน า้ตาล มคีวามสวยงามราวกบัผา้หลายผนืมาตดัปะวางตอ่กนั”  

พกัออนเซ็น Kiroro Resort 1 คนื ซปัโปโร 2คนื (ใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิง) 

ทานบฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมไูมอ่ ัน้ เดนิทางโดยสายการบนิ Air Asia X (XJ) 
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

3 – 7 กรกฎาคม 62 27,888  

 

 

ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

9,500 30  

10 – 14 กรกฎาคม 62 28,888 9,500 30  

14 – 18 กรกฎาคม 62 29,888 9,500 30  

17 – 21 กรกฎาคม 62 29,888 9,500 30  

24 – 28 กรกฎาคม 62 31,888 9,500 30  

31กรกฎาคม-4สงิหาคม 28,888 9,500 30  

7 – 11 สงิหาคม 62 27,888 9,500 30  

14 – 18 สงิหาคม 62 27,888 9,500 30  

21 – 25 สงิหาคม 62 26,888 9,500 30  

28สงิหาคม-1กนัยายน 25,888 9,500 30  

 



 

 

 

 

 

ไฟลท์บนิ 

 

Departure DMK – CTS    XJ620 23.55-08.40      

Return       CTS – DMK    XJ621 09.55-16.30 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

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

2  สนามบนินวิชโิตะเสะ – ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด – สวนโอโดร ิ– หอนาฬกิาซปัโปโร – โรงงานช็อค
โกแลตอชิยิะ - Duty Free – โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– คโิรโระ - ออนเซ็น 
 เทีย่ง (บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมูไมอ่ ัน้), เย็น 

3  ฟูราโน ่- โทมติะฟารม์ ทุง่ลาเวนเดอร ์- ฟารม์ชกิไิซโนะ โอกะ – เมอืงบเิอะ - Patchwork road – ซปั

โปโร       เชา้,เทีย่ง  

4  อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืซือ้บสัเสรมิ 
 เชา้  

5 ซปัโปโร – สนามบนิชโิตะเสะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง CTS – DMK XJ621 09.55-16.30 
เชา้ (บรกิารแบบ Set Box)  

หมายเหต:ุโปรแกรมอาจจะมสีลบัคนืทีพ่ักหรอืสลบัสถานทีเ่ทีย่วในบางวนัหรอืบางเวลา ท่านจะไดเ้ทีย่วครบตามโปรแกรม 

 

วนัทีห่นึง่    กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 
21.00น.  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัน้ 3เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

AIR ASIA X (XJ) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารติ
กแท็กกระเป๋า 

23.55น.  น าท่านเดนิทางสู่สนามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ AIR  
ASIA X  เทีย่วบนิที ่XJ620 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่งบนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย)  

วนัทีส่อง    สนามบนินวิชโิตะเสะ – ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด – สวนโอโดร ิ– หอนาฬกิาซปัโปโร – โรงงานช็อค 
                 โกแลตอชิยิะ - Duty Free – โอตารุ – คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– คโิรโระ ออนเซ็น  
                 อาหารกลางวนั (บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมูไมอ่ ัน้), เย็น  

 
08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ท่าอากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมงกรุณา

ปรับนาฬกิาของท่านเพอืค่วามสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมืองและศุลกากร ส าคญั !!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตให้น า 
อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมี
โทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิส่วนตัว จากนัน้น าท่าน
เดินทางสู่ ตึกท าเนียบรฐับาลเก่า หรอื อะคะเร็งงะ (Akarenga) ใน
ภาษาญี่ปุ่ นแปลว่า อฐิสแีดง ตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งฮอกไกโด เริ่ม
ก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตลนี์โอบาร็อคอเมรกิา โดยลอก

แบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซู

เซตส ์สหรัฐอเมริกา โดยใชอ้ฐิไปจ านวนมากกว่า 
2.5 ลา้นกอ้น ตกึแดงหลังน้ีใชเ้ป็นที่ท าการรัฐบาลฮ
อกไกโดตัง้แต่ปี พ.ศ.2429 ซึง่ผูว้่าราชการคนแรกที่

ไดท้ างานในตึกน้ีคือ มิจิโตช ิอวิามูระ (Michitoshi 
Iwamura) แลว้ใชง้านต่อเน่ืองยาวนานถึง 80 ปี 
กอ่นที่จะยา้ยไปทีท่ าการหลงัใหม่เป็นอาคารทันสมัย

สูง 10 ชัน้ซ ึ่งตัง้อยู่ดา้นหลังตกึ น าท่านเดนิทางสู ่
สวนโอโดร ิเป็นสวนที่ไดถู้กปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
กลายเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ สามารถดูดนักท่องเที่ยวท ารายไดใ้หแ้ก่ฮอกไกโดมาก  ในช่วงฤดุหนาวมีหิมะที่



 

 

 

 

งดงามและการแกะสลกัน ้าแข็งทีส่ามารถดงึดดูนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่ นและทั่วโลกไดม้ากกวา่ 2 ลา้นคน ชว่งใบไม ้

ผลจิะไดเ้จอกับตน้ซากุระ ดอกบานสีชมพูและดอกไมฤ้ดูใบไมผ้ลติ่างๆ บานเรียงราย ผ่านการจัดสวนอย่าง
สวยงาม สามารถชมวถิีชวีติคนเมืองซปัโปโรได ้ชมหอนาฬกิาซปัโปโระ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึง่เป็นอาคารที่
สรา้งขึน้จากไม ้ตัง้อยู่ในเขตจูโอ เมืองซัปโปะโระ เมืองใหญ่ที่สุดของจังหวัดฮกไกโด ทางตอน เหนือของ

ประเทศญี่ปุ่ น ออกแบบดว้ยศลิปะแบบอเมริกันเป็นที่รูจ้ักในฐานะสัญลักษณ์ของเมือง และเป็นที่สนใจของ
นักท่องเทีย่ว ทัง้ในและตา่งประเทศแทบทุกคน ซึง่นาฬกิาบนหอยังคงเดนิอย่างเทีย่งตรง และมีเสยีงระฆังในทุก
ชัว่โมง 

เทีย่ง          บรกิารอาหารเทีย่ง(มือ้ที1่)บุฟเฟ่ตข์าปู+ชาบู
หมูไมอ่ ัน้ 

บา่ย น าท่ าน เดินท างสู่  เมืองโอตารุ  Otaru เมือ งท่ า

เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองคา้ขายในช่วงปลาย
ศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เมืองท่าเล็กๆที่มีบรรยากาศสุด
แสนโรแมนตกิ ซึง่มีรา้นขายของอยู่ตลอดสองขา้งทาง 

ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึง
การตกแต่งของบา้นเรอืนนัน้สว่น

ให ญ่  ไ ด ้ถู ก อ อ ก แ บ บ เ ป็ น
ตะวันตกเน่ืองจากในอดตี เมือง
โอตารุไดร้ับอทิธพิลมาจาก การ

ท าการคา้ระหว่างประเทศญี่ปุ่ น
เองและประเทศในแถบยุโรป
หลายประเทศ น าท่านเที่ยวชม 

คลองสายวฒันธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนใหค้น้หา 
ดว้ยควา มเป็นเอกลกัษณแ์ห่งวถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่ังคงความเป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ 
คลองโอตารุสรา้งเพือ่ใหเ้รอืเล็กล าเลยีงสนิคา้จากท่าเรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดังทีอ่ยู่

ตามรมิคลอง เมื่อวทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรือใหญ่จงึเปลีย่นไปเขา้ท่าที่ใหญ่และ
ขนส่งเขา้โกดัง ไดง้่ายขึน้ ตกึเก่าเก็บสนิคา้ริมคลองเหล่าน้ี จึงถูกดัดแปลงเป็น
รา้นอาหารสไตลต์่างๆ และพิพิธภัณฑ์ น าท่านเที่ยวชม ชมเครือ่งแกว้โอตาร ุ

แหลง่ท าเครื่องแกว้ที่มชีือ่เสยีงที่สดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีันดังอยู่ใน
โลกของจนิตนาการ แหล่งเครื่องแกว้ชือ่ดงัของโอตารุ และยังมีเครือ่งแกว้หลากหลาย
ใหท้่านชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมืองน้ีมีชือ่เสยีงในดา้นการท าเครื่องแกว้ต่างๆ จากนัน้

น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้่านไดท้่องไปใน
ดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีละบทกวทีี่แสนอ่อนหวานชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกลอ่งดนตร ี
(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะท าใหท้่านผ่อนคลายอย่างดี
เยี่ยม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 

3,000 แบบ รวมถงึท่านยังสามารถเลอืกท ากลอ่งดนตรแีบบที่ท่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่าน
สามารถเลอืกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มีบรกิารน าเพลงกล่อง
ดนตรีทั ้งเพลงญี่ปุ่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซีดีโปสการ์ดส่งไดโ้ดยตรงจากทาง

พพิธิภัณฑ ์ใหท้่านไดส้ัมผัสและชืน่ชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ใหท้่านไดท้ ากล่อง
ดนตรีน่ารักๆในแบบที่ท่านชื่นชอบดว้ยตัวท่านเอง จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ซัปโปโร 
ศูนย์กลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด ระหวางทางน าท่านไปชม โรงงาน

ช็อกโกแลตอชิิยะ (ค่าทัวร์ไม่รวมการเขา้ชมการผลติดา้นใน ทัวร์น าชมดา้นนอก) 
แหลง่ผลติช็อคโกแลตที่มชีือ่เสยีงของญี่ปุ่ น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขึน้ในสไตล์
ยุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากตามอธัยาศยั จากนัน้

น าท่านไป ดวิตีฟ้ร ีใหท้่านเลือกซื้อของฝากราคาถูก อาทิเช่น เครื่องส าอางค ์เครื่อง
ไฟฟ้า ผลติภัณฑจ์ากน ้ามันมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิ ผลิตภัณฑแ์บรนด ์4GF 5GF และ
6GF หรือวติามินบ ารุงร่างกายอย่าง Natto สารสกัดจากถั่ว หรือน ้ามันตับปลา เป็นตน้ 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัคโิรโระรสีอรท์  
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที2่)  

หลงัทานอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมือ่ยลา้

และจะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย  
ทีพ่กั: Kiroro Resort หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชื่อโรงแรมที่ทา่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วัน

กอ่นวันเดนิทาง)  



 

 

 

 

วนัทีส่าม      ฟูราโน่ - โทมติะฟารม์ ทุง่ลาเวนเดอร ์- ฟารม์ชกิไิซโนะ โอกะ – เมอืงบเิอะ - ซปัโปโร       

                   อาหารเชา้,กลางวนั 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ 

โรงแรม (มือ้ที ่3) 
น าท่ านเดินทางสู่เมืองฟู ราโน ่
ตัง้อยู่ใจกลางเกาะฮอกไกโด จงึถูก

เรียกขานว่า "สะดอืของฮอกไกโด" 
เป็นเมืองที่มีธรรมชาตอิุดมสมบูรณ ์
รายลอ้มไปดว้ยภูเขาขนาดใหญ่เช่น

เทือกเขาโทกาจใินกลุ่มภูเขาไฟได
เซ็ทสซึัน ภูเขาอาชเิบ็ทส ึและภูเขา
ยูบาร ิเป็นตน้ นอกจากน้ียังมีผูค้นจ านวนมากมาเยอืนฟรูาโน่โดยมีเป้าหมายคอืมาชมทุ่งดอกไมท้ี่มดีอกไมห้ลาก

ชนดิผลดักนับานสะพรั่งในแตล่ะเดอืน และดอกไมท้ีไ่ฮไลทส์ดุๆแห่งเมอืงฟรุาโนะเลยก็คอืลาเวนเดอร ์ดอกลาเวน
เดอรจ์ะบานสะพรั่งทีส่ดุในชว่งกลางเดอืนกรกฎาคม (ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพอากาศแตล่ะปี) ภาพของพรมสมี่วงจาก
ดอกลาเวนเดอรท์ี่ปกคลุมไปทั่วทัง้เมืองเป็นีท่น่าประทับใจสุดๆของผูท้ี่มาเยือน น าท่านไปชมโทมติะฟารม์ 

(Farm Tomita) ฟารม์ลาเวนเดอร  ์แห่งแรกของเมืองฟุราโน่ ฟารม์แห่งน้ีขึน้ชือ่ว่าเป็น “จุดชมดอกลาเวน
เดอรท์ ีด่ที ีสุ่ดของเมอืง” เน่ืองจากมวีวิทวิทัศทีส่วยงามจากฉากหลงัเป็นภูเขาโทกะช ิ(Tokachi mountain) ซึง่
ที่น่ีท่านจะไดพ้บกับทุ่งดอกลาเวนเดอรส์มี่วงแข่งกันส่งกลิน่หอมยวนใจและตืน่ตาไปกับแปลงดอกที่ตัง้ใจปลูก
ดอกไมท้ัง้หมด 7ส ี7สายพันธุเ์รยีงรายเป็นแปลงยาวเปรยีบเสมือนสขีองสายรุง้ตดักบัสขีองทอ้งฟ้า แลดสูวยงาม

ละลานตา นอกจากจะเก็บภาพสวยๆของดอกไมแ้ลว้ ที่น่ียังมีผลติภัณฑจ์ากลาเวนเดอรท์ัง้ของใชจ้ าพวกน ้าหอม  
สบู่ดอกลาเวนเดอรแ์หง้หรอืของกนิอย่างน ้ากลิน่ลาเวนเดอร ์ พุดดิง้ลาเวนเดอรแ์ละที่พลาดไม่ได ้คอืไอศครีมลา
เวนเดอรท์ีค่วามหอมหวานจะชว่ยดบัรอ้นไดเ้ป็นอย่างด ีรวมถงึของทีร่ะลกึอืน่ๆทีม่ใีหเ้ลอืกช็อปทั่วทุกจุดในฟารม์ 

ซึง่ชว่งที่ดอกลาเวนเดอรบ์านสะพรั่งเต็มที่ คอืช่วงกลางเดอืนกรกฎาคมถงึตน้เดอืนสงิหาคม แตด่อกลาเวนเดอร์
จะคงบานอยู่ในกลางสงิหาคม นอกจากน้ียังมีดอกไมอ้ีกมากมายหลายชนิดในฤดูอื่น เช่น ดอกป๊อปป้ี และ
ดอกลูปิน ในเดือนมถิุนายน ดอกลลิลี ่ในเดือนกรกฎาคม ดอกทานตะวัน ดอกซัลเวีย และคอสมอส ในเดือน

สงิหาคมถงึกันยายน อสิระใหท้่านไดถ้่ายรุป ซือ้ของที่ระลกึตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สวนชกิไิซ
โนะโอกะ (Shikisai no oka) เนนิ 4 ฤด ูทีม่โีรลคงุและ โรลจัง หุ่นฟางขนาดใหญ่ สญัลกัษณข์องสวนชกิไิซ โนะ 
โอกะคอยตอ้นรับนักท่องเที่ยว ชมดอกไมน้านาพันธุ ์รวมถงึดอกลาเวนเดอร ์และทุ่งดอกไมห้ลากส ีที่ไดร้ับค า

นยิมและค าชมว่าจัดสวนไลส่ไีดส้วยงามที่สดุแห่งหนึง่ นอกจากน้ียังมกีจิกรรมหลายอย่างเชน่ ขบัรถ ATV รถไฟ
ชมฟารม์ หรอืฟารม์เลีย้ง Alpaca อกีดว้ย ใหท้่านไดช้มววิทวิทัศนท์ีส่วยงามของทุ่งดอกไมใ้ดใ้นแบบพาโนรามา เ  
พลดิเพลนิกบัสสีนัและกลิน่หอมของมวลดอกไมกว้่า 10 สายพันธุอ์าท ิทวิลปิ, ซัลเวยีร,์ดอกทานตะวนั เป็นตน้ ที่

จะสลบัสบัเปลีย่นกนัอวดสสีนั บานสะพรั่งตามแตฤ่ดกูาล 
หมายเหตุ: ชว่งที่ชมดอกลาเวนเดอรค์อืชว่งกลางเดอืนกรกฎาคมถงึตน้เดอืนสงิหาคม แต่ดอกลาเวนเดอรจ์ะคง
บานอยู่ในกลางสงิหาคมและในชว่งเดอืนอืน่ๆจะมีดอกไมน้านาชนดิในสวนตามฤดูกาล ทัง้น้ีจะบานหรอืโรยขึน้อยู่
กบัสภาพอากาศในวนัเดนิทางบรษัิทฯไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงบเิอะ เมอืงเล็กๆ 
ทีต่ัง้อย่บูรเิวณตอนกลางของเกาะฮอก
ไกโด ที่ไดช้ื่อว่า “Small Town Of 

The Most Beautiful Hills”  เมือ ง
เล็กๆที่มีความสวยงามที่ตัง้อยู่บนเนิน
เขา ตลอดเสน้ทางผ่านทางตะวันตก

เฉียงเหนือของตัวเมือง ท่านสามารถ
ชม Patchwork Road เป็นเสน้ทาง
ชมทุง่นาเนนิเขาสทีองอรา่มสลบักบัสเีขยีงและน า้ตาล มคีวามสวยงามราวกับผา้หลายผนืมาตดัปะวางตอ่กัน

เป็นระยะทางยาว จะสวยเป็นพเิศษในชว่งฤดรูอ้น จุดชมววิระหวา่งทางที่น่าสนใจ คอื ตน้เคน และแมรี ่(Ken & 
Mary Tree) ทวิทัศน์ทีใ่ชใ้นภาพยนตรโ์ฆษณา “สไกไลน์” ของบรษัิทนิสสันมอเตอร ์ฉายในยุคทศวรรษ 1970 
ท าใหผู้ค้นต่างแวะเวยีนมาถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ ตน้เซเวน่สตารส์ (Seven Stars Tree) ชือ่สุดคูลแบบน้ีไดม้า

เพราะตน้ไมน้ี้ถูกใชเ้ป็นภาพบนซองบุหรีย่ี่หอ้ SEVEN STARS ในปี ค.ศ. 1976 ววิของตน้โอค๊ยักษ์ทีต่ัง้อยู่บนเนิน
อย่างสง่างาม ตน้พ่อแม่ลูก (Parents and Child Tree) เป็นตน้ไมแ้ละเนินเขาที่โด่งดังจากภาพยนตโ์ฆษณา
หลายชิน้  สองขา้งทางเต็มไปดว้ยยทุ่งขา้วบารเ์ลย่สเีหลอืงทองตดัสลบั  กบัไร่ขา้วโพดและมันฝรั่งสเีขยีวสด เป็น
สถานทีท่ีส่วยงามเหมาะกบัการถ่ายรูปและบันทกึไวน้ความทรงจ า สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูซ่ปัโปโร  

เย็น น าท่าน ชอ้ปป้ิงย่านทานุกโิกจ ิเป็นย่านที่คกึคักมีชวีติชีวติโดยเฉพาะใน
เวลาค า่คนืทีบ่รรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึต่าง ๆ เปิดไฟสลบัสแีข่งขนัประชัน
สนิคา้กันรอบๆ บรเิวณน้ีมีรา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเรงิรมยย์าม

ราตรี ทัง้ไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยู่ใน
ตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซ่อนอยู่ในตึกตอ้งขึ้นลิฟต์ไป แต่ก็มีพนักงาน
ออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็มไปหมด 

บริเวณใกลก้ันท่านสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงย่านซูซูกโินะได ้น าท่านเดนิ
ทางเขา้สูท่ีพ่ักแรมซปัโปโร อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลาน า
ทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: The B Sapporo Susukino หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)  

 
วนัทีส่ ี ่        อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืซือ้บสัเสรมิเทีย่ว  

                   อาหารเชา้ 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่5) 

❖อสิระฟรเีดย์ท่องเที่ยวตามอธัยาศยัเต็มวนัหรอืท่าน

สามารถไปชมตลาดปลาโจไกได ้
 

หมายเหตุ: มีบรกิารรถและไกดไ์ปตลาดปลาโจไก กรณีท่าน
ประสงคไ์ปตลาดปลา กรุณาแจง้ความประสงคก์ับไกดห์นา้งาน 
ไม่มคีา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง 

>> ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในซัปโปโร เป็นตลาดที่คกึคกัและมากมายไปดว้ย
ของฝากของดขีองซปั  โปโรและผลติภัณฑจ์ากทั่วฮอกไกโด ท่านสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น 
ราคาไม่แพง ที่สั่งตรงมาจากที่ต่างๆของออกไกโดและท่านสามารถซื้ออาหารทะเลและของฝากต่างๆไดท้ี่น่ี 

(อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั ใหท้า่นเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ) 
จนไดเ้วลาน าท่านมาส่งทีโ่รงแรมหรอื JR ทาวนเ์วอร ์อสิระใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงหรอืเดนิทางสู่สถานที่
ทอ่งเทีย่วอ ืน่ ๆ ตามอธัยาศยัอาทเิชน่ 

>> อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซปัโปโร ตัง้อยู่ตดิกบัสถานีเจอารซ์ปัโปโร เป็นทัง้
หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีรา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล , 
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส์,รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสื้อผา้แฟชั่นวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO 

KIYOSHI ขายยาและเครื่องส าอาง อาคาร JR TOWER มีจุดชมววิตัง้อยู่ที่ชัน้ 38 เรียกว่า T38 (Tower Three 
Eight) ที่ระดับ ความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวัน 
กลางคนื โดยเฉพาะยามค า่คนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จากกลุม่ตกึ ย่านซซููกิ

โนะ สอ่งสวา่งทีจุ่ดกลางเมอืงตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็ น ศนูยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียู่ประมาณ 10 รา้น 
ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในย่าน ซซูกูโิน่ (ไม่รวมตัว๋ขึน้จุดชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน) 



 

 

 

 

>> ยา่นซูซูกโินะ ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซูซกูโินะ เมอืงซัปโปโร โดยอยู่ถัดลง มาทางใตข้อง

สวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถือเป็ นย่านทีค่กึคกัและม ี
ชวีติชวีาทีส่ดุของซปัโปโร โดยเฉพาะในยามค า่คนืทีม่กีารเปิ ดไฟตาม
ป้ายไฟโฆษณาสสีนั ตา่งๆ บนตกึที่ตัง้อยู่ในย่านแห่งน้ี นอกจากนัน้ยัง

เป็นแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรี
ตา่งๆ ทัง้ไนทค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา่ 4,000 
รา้น ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมา ณ 

สถานที่แห่งนี - ทานุกโิคจเิป็นแหลง่ชอ้ปป้ิ งอาเขตบนถนนคนเดนิที่มี
หลงัคามุงบังแดดบังฝนและหมิะ ม ีความยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้
เรียงรายอยู่กว่า 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยู่

ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin เพื่อไม่เป็ นการรบกวน
เวลาของท่าน อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
>> มติซุยเอาทเ์ล็ท Mitsui Outlet เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายแบรนดด์ังระดับโลก และแบรนด์

ญี่ ปุ่ น  อ า ทิ  MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 
ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลื อกซื้ อก ระเป๋ าไฮไซ 
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯ ล ฯ 

เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รอง เท ้าแฟชั่ น  HUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือก
ซื้อสินคา้ส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, 

และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมายในราคาลด 30-80% ซึง่ภายในยังมีรา้นอาหาร รา้นกาแฟ ส าหรับใหท้่านไดน่ั้งผ่อน
คลายอกีดว้ย วธิไีป  
• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi Station ประมาณ 19 นาทีโดยรถประจ าทาง 

ลงทีป้่าย “Inter-Village Omagari” 
• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Tozai Line Oyachi Station ประมาณ 25 นาทีโดยรถประจ าทาง ลง
ทีป้่าย “Mitsui Outlet Park Entrance” 

• (เสารอ์าทติยแ์ละวันหยุด) 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 ขึน้อยู่กับ
ความสมัครใจและความตอ้งการเดนิทางของลกูคา้แต่ละท่านเท่านัน้ (ตัวอย่างรายการ เที่ยวโนโบรเิบทส,ึหุบเขานรก

จโิกคดุาน,ิอซุซุงั) 
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: The B Sapporo Susukino หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)  

 

วนัทีห่า้        ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                           

                    อาหารเชา้ (บรกิารแบบ Set Box) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบ Set Box  (มือ้ที ่6) เพือ่ความสะดวกในเร ือ่งเวลา
การเดนิทางไปสนามบนิ จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะ เพือ่
เช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั 

09.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ AIR ASIA X 
เทีย่วบนิที ่XJ621 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเคร ือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย ) 

16.30 น.    เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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หมายเหตุ :  รายการทวัร ์ทีพ่กัสามารถสลบัปรบัเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง, สายการบนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดย
ทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่

เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลา
ท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราค่าบรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน 
เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสูงข ึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ค่าทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง

จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เคร ือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์่านละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วนั  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวนัเดนิทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและ

เขา้เมอืงท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ

มัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้คร ือ่งที่สายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดทา่นละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 

สมัภาระถอืขึน้เคร ือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

**กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนัเท่านัน้พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 
- ซือ้น ้าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท/เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,000 บาท 

(คา่ทัวรไ์ม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรือเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิส่วนตัว กรณีเกดิความเสยี 

บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงินท่านละ  1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ

เพิม่ไดจ้ากบรษิทัประกนัท ัว่ไป 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

6. คา่ทปิยกกระเป๋าทุกโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วนั 
ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 

เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ที่ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหวา่งที่พ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ 

เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วนั 

 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  



 

 

 

 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วนัก่อนการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางถงึวนัที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 18.00-20.00 น.ในวันนัน้ มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ

เหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที่บรษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านัน้  ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ  ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท  ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 

 

 


