
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฮอกไกโด ชมพูพร้ิง!!! 
ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ คโิรโระ 5วนั3คนื 

พกัออนเซ็น คโิรโระรีสอร์ท 1คนื ซัปโปโร 2 คนื  
พเิศษ!!! ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์+ชาบูหมูไม่อั้น!!! บริการ WIFI ON BUS 

เดนิทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ)บินตรงสู่เกาะฮอกไกโด นํา้หนักสัมภาระ 20 กก. 
วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไม่เสริมเตียง 
พกัเดี่ยว ที่น่ัง หมายเหตุ 

1-5 เมษายน 63 29,888  
ราคาเด็กอายุไม่เกนิ2 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  

 
ไฟล์ทบิน 
Departure DMK – CTS    XJ620 23.55-08.40+1 
Return       CTS – DMK    XJ621 09.55-15.10 

วนัที ่ รายละเอยีดท่องเที่ยว 



  

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

2  สนามบินนิวชิโตะเสะ - ศาลเจ้าฮอกไกโด – เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า – น่ังกระเช้า เขาโมอวิะ  Moiwa Ropeway - 
ออนเซ็น คโิรโระ รีสอร์ท   อาหาร เทีย่ง,เย็น 

3  คโิรโระ - โอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ – Duty Free – ช้อปป้ิงทานุกโิคจิ 
 อาหาร เช้า, เทีย่ง, เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปู+ชาบูหมูไม่อั้น) 

4  อสิระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอธัยาศัยเต็มวนั 
 อาหาร เช้า     

5 ซัปโปโร - สนามบินชิโตะเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง CTS – DMK XJ621 09.55-15.10 
อาหาร เช้า (บริการ Set Box) 

 
วนัทีห่น่ึง    กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง  
 
20.30น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง  ขาออกช้ัน 3เคาน์เตอร์สายการบิน THAI 

AIR ASIA X (XJ) เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารติด
แทก็กระเป๋า 

23.55น.  นาํท่านเดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน THAI AIR  ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ620 (ค่า
ทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีบริการจ าหน่าย/ส่ังซ้ือบนเคร่ือง) 
 

วนัทีส่อง    สนามบินนิวชิโตะเสะ - ศาลเจ้าฮอกไกโด – เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า – น่ังกระเช้า เขาโมอวิะ  
                 Moiwa Ropeway - ออนเซ็น คโิรโระ รีสอร์ท  อาหาร กลางวนั ,เย็น  
08.25 น. เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ท่าอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมงกรุณาปรับ

นาฬิกาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  ผา่นพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้
นํา อาหารสด จําพวก เนือ้สัตว์ พชื ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน
จะมีโทษจับและปรับ รับกระเป๋าเรียบร้อยและทาํภารกิจส่วนตวั นาํ
ท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจา้ของศาสนานิกายชินโต
ประจาํเกาะฮอกไกโด สร้างข้ึนในปี ค.ศ 1869 นบัตั้งแต่ก่อสร้  างมา
ก็มีอายุมากกว่า 140 ปีแล้วและได้มีการอัญเชิญเทพมาประทับ
ทั้งหมด 4องค ์คนญ่ีปุ่นมกัมาขอพรกนัท่ีศาลเจา้โดยเฉพาะในวนัสาํคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัเกิดครบรอบอาย ุ3 ปี 5 ปี 
7 ปี ของเด็กๆช่วงซากุระบานบริเวณศาลเจ้ายังมีท้ังต้นบ๊วย และต้นซากุระ  รวมกนัอยูม่ากมาย เม่ือมาท่ีน่ีจะสามารถ
เห็นความสวยงามของดอกไม ้ทั้ง 2 ชนิดได ้อิสระใหท่้านไดถ่้ายรูปและเลือกซ้ือเคร่ืองราง Omamori ไดต้ามอธัยาศยั  



  

เทีย่ง  รับประทานอาหาร (มือ้ที่1)  
บ่าย ท่านเดินทางสู่ เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า 

The Hill of the Buddha เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวแห่งใหม่ของซัปโปโรอยู่ภายใน
พื้นท่ีของสุสาน Makomanai Takino 
Cemetery ท่ีเปิดใหเ้ชา้ชมเม่ือปลายปี 2015 
มีความโดดเด่นเน่ืองจากเป็นองค์พระพุทธรูปขนาด 13.5 เมตร หนัก 1,500 ตนั ครอบไวด้ว้ยโดมทรงกลมใตดิ้น 
ลอ้มรอบไปดว้ยทุ่งลาเวนเดอร์นบัแสนตน้ท่ีจะเปล่ียนพื้นท่ีของเนินเขาใหเ้ป็นสีสันต่างๆไปไม่ซํ้ ากนัตลอดปีตามช่วง
ฤดู โดยบริเวณสถานท่ีดงักล่าวไดรั้บการออกแบบโดย Tadao Ando สถาปนิกช่ือดงัของญ่ีปุ่น โดยบริเวณทางเขา้จะมี 
สระนํ้ า และอุโมงค์ความยาว 40 
เมตร นอกจากน้ียงัมี  ร้านกาแฟ
และร้านอาหารเล็กๆ รวมทั้งรูป
ป้ันหินจาํลองของโมอายแห่งเกาะ
อีสเตอร์ และรูปป้ันหินจําลอง
ของสโตนเฮนจใ์ห้ไดช้มและเก็บภาพสวยงามไดอี้กดว้ย ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้า(ทางสถานท่ีเกบ็ค่าบริจาคเพ่ือใช้ท านุ
บ ารุงสถานท่ี 300 เยน (บริจาคด้วยตัวเองหน้าทางเข้า)  ไม่รวมค่าจุดชมวิวมุมสูง500เยน จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่จุด
ชมวิวเขาโมอวิะ (Moiwa-yama) ใกลก้บัเมืองซปัโปโร นําท่านขึน้ Ropeway สู่จุดชมวิวด้านบน ท่ีน่ียามคํ่าคืนจะเป็น
สถานท่ีชมวิวท่ีสวยท่ีสุดติด 1 ใน 3 วิวท่ีดีท่ีสุดของฮอกไกโดและของประเทศญ่ีปุ่น บนยอดเขาโมอิวะสูงจากนํ้ าทะเล 
531 เมตร เม่ือมองลงมาจะเห็นวิวและอ่าวอิชิการิ ภูเขาโชคงัเบทสึ อาํเภอมาชิเคะ แบบพาโนราม่า360 องศา เป็นจุด
ดึงดูดนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย นอกจากน้ีแลว้ท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ สาํหรับคู่รักท่ีข้ึนมาใชเ้วลาพิเศษดว้ยกนั โดยยนื
สั่นระฆงัตรงจุดศูนยก์ลางของจุดชมวิวแบบครอบคลุมทัว่ทั้ งเมืองซัปโปโรอีกด้วย 
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัคโิรโระสกรีีสอร์ท  

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่2)  
หลงัทานอาหารให้ท่านไดผ้่อนคลายกบัการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเม่ือยลา้
และจะทาํใหผ้วิพรรณสวยงามและยงัช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกดว้ย  

ที่พกั: Kiroro Ski Resort หรือระดับใกล้เคียงกนั  (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทั
จะทาํการแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง)  

 
วนัทีส่าม     คโิรโระ - โอตารุ – คลองโอตารุ -  พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ – Duty Free – 
                  ซัปโปโร - ช้อปป้ิงทานุกโิคจิ          อาหารเช้า,กลางวนั,เยน็ (บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์+ชาบูหมูไม่อั้น) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่ 3)  



  

ให้ท่านไดถ่้ายรูปเก็บวิวบรรยากาศท่ีสวยงามของ KIRORO RESORT 
ตั้งอยูท่่ามกลางขนุเขา สาํหรับในช่วงฤดูหนาวจะปกคลุมดว้ยหิมะแสนนุ่ม 
(หิมะจะมีช่วงฤดูหนาวเท่านั้ นข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ ณ ช่วงท่ีลูกค้า
เดินทางและค่าทวัร์ไม่รวมกิจกรรมต่างๆ) คิโรโระรีสอร์ท ถูกเลือกเป็น
โลเคชัน่หลกัหนงั “แฟนเดย ์แ  ฟนกนัแค่วนัเดียว” เร่ืองแรกของค่ายจีดี
เอช เปิดมุมสวยทัว่สกีรีสอร์ทใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายทาํ ใน location ต่างๆ เช่น
ระฆงัแห่งความรัก (Love Bell) หรือท่านจะเลือกชอ้ปป้ิงท่ีโซนพลาซ่า คิโรโระ รีสอร์ท มาร์เกต็  แหล่งรวมขนมอร่อย
เเละสินคา้ท่ีข้ึนช่ือของฮอกไกโดไวค้รบ ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถชอ้ปป้ิงกลบัไปเป็นของฝากไดใ้นแห่งเดียวท่ีน่ี 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) 
นาํท่านนําท่านเดินทางสู่ เมือง
โอตารุ  Otaru เมืองท่า
เจริญรุ่งเรืองในฐานะท่ีเป็นเมือง
คา้ขายในช่วงปลายศตวรรษท่ี 

19 ถึง 20 เมืองท่าเล็กๆท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซ่ึงมีร้านขายของอยู่ตลอดสอง
ขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนนั้นส่วนใหญ่ ไดถู้ก
ออกแบบเป็นตะวนัตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดรั้บ
อิทธิพลมาจาก การทาํการคา้ระหว่างประเทศญ่ีปุ่นเองและ
ประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ นาํท่านเท่ียวชม คลอง
สายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวฒันธรรมอนัมีเสน่ห์ชวน
ใหค้น้หา ดว้ยควา มเป็นเอกลกัษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝ่ังคลอง
ท่ียงัคงความเป็นญ่ีปุ่นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสร้างเพื่อใหเ้รือเลก็ลาํเลียงสินคา้จากท่าเรือ
เอามาเก็บไวใ้นโกดงัท่ีอยู่ตามริมคลอง เม่ือวิทยาการเจริญกา้วหนา้เรือใหญ่จึงเปล่ียนไปเขา้ท่าท่ีใหญ่และขนส่งเขา้
โกดงั ไดง่้ายข้ึน ตึกเก่าเก็บสินคา้ริมคลองเหล่าน้ี จึงถูกดดัแปลงเป็นร้านอาหารสไตลต่์างๆ และพิพิธภณัฑ ์ นาํท่าน
เท่ียวชม ชมเคร่ืองแก้วโอตารุ แหล่งทาํเคร่ืองแกว้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด ชมความ
สวยงามของแกว้หลากสีสันดงัอยูใ่นโลกของจินตนาการ แหล่งเคร่ืองแกว้ช่ือ
ดงัของโอตารุ และยงัมีเคร่ืองแกว้หลากหลายให้ท่านช่ืนชม และเลือกซ้ือได ้
เมืองน้ีมีช่ือเสียงในดา้นการทาํเคร่ืองแกว้ต่างๆ จากนั้นนาํท่านชม พพิิธภัณฑ์
กล่องดนตรี Otaru Music Box Museum ใหท่้านไดท่้องไปในดินแดนแห่ง
เสียงดนตรีและบทกวีท่ีแสนอ่อนหวานชวนให้น่าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตรี 
(MUSIC BOX) อนัมากมายหลากหลายและงดงามท่ีจะทาํให้ท่านผอ่นคลายอยา่งดีเยี่ยม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรี
มากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เตม็ไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยงัสามารถเลือกทาํกล่องดนตรีแบบท่ี
ท่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกนั มีบริการนาํเพลงกล่องดนตรี



  

ทั้งเพลงญ่ีปุ่นและเพลงสากลมาอดัเป็นซีดีโปสการ์ดส่งไดโ้ดยตรงจากทางพิพิธภณัฑ์ ให้ท่านไดส้ัมผสัและช่ืนชม
กล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่านไดท้าํกล่องดนตรีน่ารักๆในแบบท่ีท่านช่ืนชอบดว้ยตวัท่านเอง จากนั้นนาํท่าน
เดินทางสู่ซปัโปโร ศูนยก์ลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด ระหวางทางนาํท่านไปชม โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (ค่า
ทวัร์ไม่รวมการเขา้ชมการผลิตดา้นใน) แหล่งผลิตช็อคโกแลตท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น ตวัอาคารของโรงงานถูกสร้างข้ึน
ในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากตามอธัยาศยั จากนั้นนาํท่านไป ดิวตีฟ้รี 
ให้ท่านเลือกซ้ือของฝากราคาถูก อาทิเช่น เคร่ืองสาํอางค ์เคร่ืองไฟฟ้า ผลิตภณัฑจ์ากนํ้ ามนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหิน 
ผลิตภณัฑแ์บรนด ์4GF 5GF และ6GF หรือวิตามินบาํรุงร่างกายอยา่ง Natto สารสกดัจากถัว่ หรือนํ้ ามนัตบัปลา เป็น
ตน้ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) เมนูบุฟเฟ่ต์ขา
ปู+ชาบูหมูไม่อั้น 
หลงัอาหารเยน็อิสระให้ท่าน ช้อปป้ิงย่านทานุกิโกจิ 
เป็นยา่นท่ีคึกคกัมีชีวิตชีวิตโดยเฉพาะในเวลาคํ่าคืนท่ี
บรรดาป้ายไฟโฆษ  ณาบนตึกต่าง ๆ เปิดไฟสลบัสีแข่งขนัประชนัสินคา้กนัรอบๆ บริเวณน้ีมีร้านอาหาร ภตัตาคาร 
สถานบนัเทิงเริงรมยย์ามราตรี ทั้งไนทค์ลบั บาร์ คาราโอเกะ รวมกนัมากกว่า 4,000 ร้าน ตั้งอยูใ่นตรอกซอกซอย บาง
ร้านก็ซ่อนอยู่ในตึกตอ้งข้ึนลิฟตไ์ป แต่ก็มีพนกังานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบริการของร้านตนเองอยู่ริมถนน
เตม็ไปหมด บริเวณใกลก้นัท่านสามารถเดินไปชอ้ปป้ิงยา่นซูซูกิโนะได ้สมควรแก่เวลานําท่านเข้าสู่ทีพ่กัแรม 

ที่พกั: Hotel Raffinato Sapporo หรือระดับใกล้เคียงกนั 
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะทาํการแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง)  

 
วนัทีส่ี่      อสิระท่องเทีย่วฟรีเดย์ตามอธัยาศัยเต็มวนั  
                 อาหารเช้า 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่ 6) 

อสิระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอธัยาศัยเต็มวันหรือท่านสามารถไป
ชมตลาดปลาโจไกได้ 
หมายเหตุ: มีบริการรถและไกด์ไปตลาดปลาโจไก กรณีท่าน
ประสงคไ์ปตลาดปลา กรุณาแจง้ความประสงคก์บัไกดห์นา้งาน ไม่มีค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
>> ตลาดปลาโจไกอจิิบะ เป็นตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในซปัโปโร เป็นตลาดท่ีคึกคกัและมากมายไปดว้ยของฝาก
ของดีของซปั  โปโรและผลิตภณัฑจ์ากทัว่ฮอกไกโด ท่านสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ท่ีร้าน ราคาไม่
แพง ท่ีสั่งตรงมาจากท่ีต่างๆของออกไกโดและท่านสามารถซ้ืออาหารทะเลและของฝากต่างๆไดท่ี้น่ี (อิสระอาหาร
เทีย่งตามอธัยาศัย ให้ท่านเลอืกชิมอาหารทะเลสดๆ) 
จนได้เวลานําท่านมาส่งทีโ่รงแรมหรือ JR ทาวน์เวอร์ อสิระให้ท่านอสิระช้อปป้ิงหรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอืน่ ๆ 
ตามอธัยาศัยอาทิเช่น 



  

>> อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในซปัโปโร ตั้งอยูติ่ดกบัสถานีเจอาร์ซปัโปโร เป็นทั้ง
ห้างสรรพสินคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนยอ์าหาร มีร้าน BIG CAMERA จาํหน่ายกลอ้งดิจิตอล, 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลค็ทรอนิคส์,ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI 
ขายยาและเคร่ืองสาํอาง อาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยูท่ี่ชั้น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ท่ีระดบั ความ
สูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทศัน์เหนือเมืองซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั้งกลางวนั กลางคืน โดยเฉพาะยามคํ่าคืน
จะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตั้งอยูก่ลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ จากกลุ่มตึก ยา่นซูซูกิโนะ ส่องสว่างท่ีจุดกลางเมืองติด ๆ 
กนัมีตึก ESTA ซ่ึงท่ีชั้น 10 เป็ น ศูนยร์วมร้านราเมน ซ่ึงมีอยูป่ระมาณ 10 ร้าน ใหเ้ลือกชิมอร่อยไม่แพต้รอกราเมนใน
ยา่น ซูซูกิโน่ (ไม่รวมตัว๋ข้ึนจุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน) 
>> ย่านซูซูกโินะ ตั้งอยูใ่นบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดิ้นซูซูกิโนะ เมือง
ซปัโปโร โดยอยูถ่ดัลง มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 
เมตร ซ่ึงถือเป็ นยา่นท่ีคึกคกัและมี ชีวิตชีวาท่ีสุดของซปัโปโร โดยเฉพาะ
ในยามคํ่าคืนท่ีมีการเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสัน ต่างๆ บนตึกท่ีตั้งอยู่
ในย่านแห่งน้ี นอกจากนั้นยงัเป็นแหล่งช้อปป้ิง ร้านอาหาร ภตัตาคาร 
สถานบนัเทิงเริงรมยย์ามราตรีต่างๆ ทั้งไนทค์ลบั บาร์ คาราโอเกะ สถาน
อาบอบนวด มากกวา่ 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกท่ีนกัท่องเท่ียวจะนิยมมา ณ สถานท่ีแห่งนี - ทานุกิโค
จิเป็นแหล่งชอ้ปป้ิ งอาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลงัคามุงบงัแดดบงัฝนและหิมะ มี ความยาว 7 บลอ็กถนน มีร้านคา้ตั้ง
เรียงรายอยูก่ว่า 200 ร้านคา้ตั้งขวางในแนว ตะวนัออก-ตะวนัตก อยูร่ะหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin เพื่อ
ไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวนัและอาหารคํ่าตามอธัยาศยั 
>> มิตซุยเอาท์เล็ท Mitsui Outlet เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้
มากมายแบรนด์ดงัระดบัโลก และแบรนด์ญ่ีปุ่น อาทิ MK MICHEL 
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE 
TESSILE ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, 
DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดบั และ
นาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ HUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้สาํหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI 
ASOBI, HAKKA KIDS, และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมายในราคาลด 30-80% ซ่ึงภายในยงัมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ สาํหรับ
ใหท่้านไดน้ัง่ผอ่นคลายอีกดว้ย วธีิไป  
„ จากสถานี Sapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi Station ประมาณ 19 นาทีโดยรถประจาํทาง ลงท่ีป้าย 
“Inter-Village Omagari” 
„ จากสถานี Sapporo Municipal Subway Tozai Line Oyachi Station ประมาณ 25 นาทีโดยรถประจาํทาง ลงท่ีป้าย 
“Mitsui Outlet Park Entrance” 
„ (เสาร์อาทิตยแ์ละวนัหยดุ) จากบริเวณ Tokyu-Ura Boarding Area หนา้สถานี Sapporo Station ประมาณ 40 โดยรถ
ประจาํทางโดยตรง ลงท่ีป้าย “Mitsui Outlet Park Entrance” 



  

 เลือกซ้ือ Bus เสริม+Tour (มีบัสและไกด์) หมายเหตุ: รายการทวัร์เสริมเป็นการเสนอขายบสัเสริมวนัอิสระ ไกดจ์ะ
เสนอขายพร้อมเส้นทางทวัร์หนา้งาน ทางบริษทัและไกดไ์ม่สามารถบงัคบัซ้ือใดๆไดท้ั้งส้ิน ข้ึนอยูก่บัความสมคัรใจและ
ความตอ้งการเดินทางของลูกคา้แต่ละท่านเท่านั้น 
อตัราค่าบริการ /ท่าน 
เดินทาง 15-20 ท่าน ราคา 3,000 บาท/ท่าน 
เดินทาง 21-25 ท่าน ราคา 2,500 บาท/ท่าน 
เดินทาง 26-30 ท่าน  ราคา 2,000 บาท/ท่าน 
เดินทาง 31 ท่านขึน้ไป ราคา 1,500 บาท/ท่าน 

ที่พกั: : Hotel Raffinato Sapporo หรือระดับใกล้เคียงกนั 
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะทาํการแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง)  
 

วนัทีห้่า        ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง                                           
                    อาหารเช้า (บริการSet Box) 
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั หรือบริการแบบ Set Box  (มือ้ที่ 6) 

หมายเหตุ: กรณีหอ้งอาหารเชา้ท่ีโรงแรมไม่สามารถเปิดบริการช่วง06.00น.ได ้เพื่อ
ความสะดวกในเร่ืองระยะเวลาในการเดินทางมาสนามบินทางบริษทัขอปรับเป็น Set 
Box แทน) 
ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะเพือ่เช็คอนิเตรียมเดินทางกลบั 

09.55 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการ THAI AIR ASIA X  

เทีย่วบินที ่XJ621 (ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีบริการจ าหน่าย/ส่ังซ้ือบนเคร่ือง) 
15.10 น. เดินทางถงึท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

+++++++++++++++++++++++++ 
 หมายเหตุ :  รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน การจราจร
ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลีย่นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศ
ญีปุ่่น สามารถให้บริการวนัละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิม่เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  อัตราค่าบริการข้างต้นคํานวณ จากอัตรา
แลกเปลีย่น 100 เยน เท่ากบั 30 บาท กรณอีตัราแลกเปลีย่นปรับสูงขึน้ บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอตัราค่าบริการเพิม่ขึน้ 
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้
จัดได้ชําระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศญีปุ่่น) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคนืเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน  



  

เงื่อนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางคร้ังนีจ้ะต้องมีผู้โดยสารจานวน 25 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษทัจะทาํการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 
- หรือส่งจอยน์ทวัร์กบับริษทัท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วนั 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง 
    บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน (ตั๋วภายในประเทศแนะน าให้จองสายการบินแอร์เอเชีย เพ่ือความสะดวกในการแก้ไขกรณี
ไฟล์ทต่างประเทศมีเปล่ียนแปลง) 
3.การชําระค่าบริการชาํระเงินค่าจองทวัร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทาง 20วนั  
**สาํเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (*จะตอ้งมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือนก่อนหมดอายนุบัจากวนัเดินทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทัมิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายแุละด่านตรวจปฏิเสธการออกและเขา้
เมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจาํ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**  
4.การยกเลกิและคนืค่าทวัร์  
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ชาํระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี  
และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ในรายการ
เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ
ใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 5.อตัราค่าบริการนี ้ รวม 
1.  ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
ท่ีนัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุท่ีนัง่ได ้
การอพัเกรดท่ีนัง่ สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat สาํหรับท่ีนัง่Business/Premium ตัว๋กรุ๊ปทวัร์ไม่สามารถอพัท่ีนัง่ได ้ 
 
ที่น่ัง Hot Seat เป็นท่ีนัง่ท่ีมีพื้นท่ีวา่งท่ีมากกวา่ท่ีนัง่มาตรฐาน ดว้ยพื้นท่ีวางขาท่ีกวา้งเป็นพิเศษ มีพื้นท่ีพอท่ีจะสามารถยดืขาไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
- ไม่อนุญาตใหเ้ดก็ท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 10 ปีนัง่ในโซนเงียบ 
- เน่ืองดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภยั ท่ีนัง่แถวทางออก Exit Seat ตอ้งเป็นผูท่ี้มีอาย ุ15 ปีข้ึนไปไม่เกิน60ปี เป็นผูท่ี้สามารถเขา้ใจ
คาํแนะนาํ มีความพร้อมทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจเพือ่ท่ีจะสามารถช่วยเหลือเจา้หนา้ท่ีในกรณีฉุกเฉินได ้
 

Airbus A330 

โซน แถวที ่ ราคา ต่อเทีย่ว ต่อท่าน 
โซนเงียบ 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 ต่อเทีย่ว ต่อท่าน 
โซนเงียบ 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. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า 
3. ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4. เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เคร่ืองท่ีสายการบิน Thai Air Asia X กาํหนดท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรัม สัมภาระถือขึน้
เคร่ืองไม่เกนิ7กก. และค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเกบ็  



  

**กรณีท่านมีความประสงคจ์ะซ้ือนํ้าหนกัเพิ่ม กรุณาแจง้พร้อมจองทวัร์หรือก่อนเดินทาง10วนัเท่านั้นพร้อมชาํระค่านํ้าหนกั** 
- ซ้ือนาํหนกัเพิ่ม 5 กก. ชาํระเพิ่ม 600  บาท /เพิ่ม10กก. ชาํระเพิ่ม 1,000 บาท/เพิ่ม20กก. ชาํระเพิ่ม 2,000 บาท 

(ค่าทวัร์ไม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพยสิ์นส่วนตวั กรณีเกิดความเสีย 
บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 
 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุ
วงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกนัสุขภาพเพิม่ได้จากบริษัท 
ประกนัทัว่ไป 
7. อตัราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเคร่ืองด่ืมค่าซกัรีด ค่าโทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็)  
4. ค่าภาษีนํ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
5. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม  
6. ค่าทปิไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,500 เยนต่อทริป สําหรับกรุ๊ปทีมี่หัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจในบริการ 
รายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารท่ีจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพาํนักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วตัถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ จะต้องยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพือ่ยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เข้าประเทศญีปุ่่น* ดังต่อไปนี ้
1.ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 
2.ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็น
ตน้) 
3.ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 
4.กาํหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น (สําหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
 1.หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทาํในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกัระยะสั้น 
 3.ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 
 4.เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ และไม่ 
    เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 



  

7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพือ่ความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือ ว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเลือ่นการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณทีีมี่ผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่านา้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ  
5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  
6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากได้สํารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีห้องพกัสาํหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้
โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท่ี้พกั ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 
10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั้น  
11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่
ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดั
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คือ 1หอ้งพกัคู่ และ 1หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจทาํให้เวลาในการ
ท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 
14. บริการนํ้าด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัท่ี2ของการเดินทางถึงวนัท่ี4ของการเดินทางรวมจาํนวน 2 ขวด 
15. การบริการของรถบสันาํเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ10-11 ชัว่โมง อาทิเช่น เร่ิมงานเวลา 
8.00น.ถึงเวลา 19.00 น.ในวนันั้น มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั



  

สภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการ
เดินทาง 
16. การประกันภัย ท่ีบริษทัฯไดท้าํไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียว ตาม
พ.ร.บ การท่องเท่ียว เท่านั้น  ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษทัฯได ้และ
ทางบริษทัฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัร์ (ท่านสามารถซ้ือประกนัสุขภาพ ในระหว่างการ
เ ดิ น ท า ง ไ ด้  จ า ก บ ริ ษั ท  ป ร ะ กั น ทั่ ว ไ ป  แ ล ะ ค ว ร ศึ ก ษ า เ ง่ื อ น ไ ข ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง ใ ห้ ล ะ เ อี ย ด ) 
17. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั้น  
18. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่
ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 


