
 

HOKKAIDO SO GOOD 6D 4N 
โดยสายการบนิ Nok Scoot (XW) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมนีาคม - เมษายน 2563 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
หมูบ่า้นเทพนยิาย นงิเกิล้เทอเรส - อาซาฮคิาวา่ - หมูบ่า้นราเมง 

หา้ง Aeon Mall - พพิธิภณัฑโ์อะโตโกยามา่สาเก - บเิอะ 

บอ่น า้สฟ้ีา - ผา่นชม Patchwork Road - รา้นดวิตีฟ้ร ี- คลองโอตารุ 

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- เครือ่งแกว้โอตารุ - คาเฟ่คติตี ้- โรงงานชอ้คโกแลตอชิยิะ 

เนนิพระพุทธเจา้ - มติซุยเอา้ทเ์ล็ตพารค์ - ท าเนยีบรฐับาลเกา่ - ถา่ยรูปหอนาฬกิา - สวนโอโดร ิ

พเิศษ !! บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์+ ชาบูหมูไมอ่ ัน้ 



 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเด็ก 0-2 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีย่ว 

28 มนีาคม –2 เมษายน 63 27,888  

 

 

 

ราคาเด็กอายุไม่

เกนิ2 ปี(Infant) 

7,000 บาท 

9,500 

30 มนีาคม -4 เมษายน 63 29,888 9,500 

4-9 เมษายน 63 31,888 9,500 

6-11 เมษายน 63 29,888 9,500 

11-16 เมษายน 63 37,888 9,500 

13-18 เมษายน 63 32,888 9,500 

18-23 เมษายน 63 29,888 9,500 

20-25 เมษายน 63 29,888 9,500 

หมายเหตุ: โปรแกรมหรอืทีพ่กัอาจมกีารสลบัวนัไดแ้ตท่า่นจะไดท้อ่งเทีย่วครบตามโปรแกรม 

ไฟลท์บนิ 

Departure: DMK-CTS XW146 04.00-12.15 

Return:       CTS-DMK XW145 14.55-20.35 

หมายเหตุ: ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง กรณีทา่นตอ้งการ (ส ัง่ซือ่บนเครือ่งเทา่น ัน้)  

/ อพัทีน่ ัง่รายละเอยีดทา้ยรายการทวัร ์

 
วนัทีห่นึง่ กรุงเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

23.50 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบิน Nok Scoot 

(XW) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋า 

วนัทีส่อง     สนามบนินวิชโิตะเสะ - หมูบ่า้นเทพนยิาย นงิเกิล้เทอเรส - อาซาฮคิาวา่ – หมูบ่า้นรา

เมนอาซาฮคิาวา่ – หา้ง Aeon Mall     

04.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน Nok Scoot (XW) 

เที่ยวบนิที่ XW146 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบรกิารจ าหน่าย/ส่ังซือ้บน

เครือ่งเท่านัน้) 

12.15 น. เดินทางถึง สนามบนินวิชโิตเสะ ท่าอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่า

เมอืงไทย 2 ช่ัวโมงกรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ส าคัญ!!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก 

เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ รับกระเป๋าเรียบรอ้ยและ

ท าภารกจิสว่นตัวแลว้ขึน้รถโคช้ปรับอากาศ 

บ่าย น าท่านชม หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิล้เทอเรส Ningle Terrace อยู่ที่ฟูราโน่ 

furano ตัง้อยู่ในภายในบริเวณโรงแรม New Furano Prince สรา้งเหมือนเป็นหมู่บา้นเล็กๆ 

เต็มไปดว้ยกระท่อมไมน้่ารัก สวยงามที่สรา้งมาจากวัสดุธรรมชาตทิัง้หมด สรา้งเป็นกระท่อม

แสนน่ารักกลางป่าดั่งดนิแดนเทพนิยายพรอ้มจ าหน่ายของที่ระลกึเป็นงานไม ้งานแฮนด์เมค

ต่างๆ ประดับตกแต่งไฟที่สวยงามท่ามกลางป่าและหมิะขาวฟูที่สวยงามในฤดูหนาว อสิระให ้

ท่านบันทกึภาพตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่อาซาฮคิาวา่ (Asahikawa) 



 

อยู่ในจังหวัดคามิกาวะ เป็นเมืองใหญ่รองจากซัปโปโรตัง้อยู่ตรงกลางของเกาะฮอกไกโด 

ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาไดเซ็ตสซัึนและแม่น ้านอ้ยใหญ่ ท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮิ

คาว่า (Asahikawa Ramen Village) ถือก าเนิดขึน้ในปี 1996 โดยการรวบรวมรา้นราเมน

ชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่ามาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว มีรา้นราเมง 8 รา้น  

เปรยีบเสมอืนหมู่บา้นราเมนที่รวบรวมรา้นดังๆไวใ้นทีเ่ดยีว และยังมหีอ้งเล็กๆทีจ่ัดแสดงประวัติ

ความเป็นมาของหมู่บา้นแห่งนี้ดว้ย หากท่านใดอยากลิม้ลองสามารถอสิระเลือกทานไดต้าม

อัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 

เย็น จากโรงแรมท่านสามารถเดินไป หา้ง Aeon Mall อิสระใหท้่านเลือกซื้อสินคา้และอิสระ

รบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  Asahikawa Smile Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม พพิธิภณัฑโ์อะโตโกยามา่ สาเก – บเิอะ – บอ่น า้สฟ้ีา – ผา่นชม Patchwork Road – 

รา้นดวิตีฟ้ร ี– คโิรโระ สกรีสีอรท์    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  

น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑโ์อะโตโกยาม่า สาเก เป็นพพิธิภัณฑแ์นะน าถงึประวัตศิาสตร์

และวัฒนธรรมของการบ่มสาเกในเมืองอาซาฮิคาวะ ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงหอ้ง



 

ส าหรับอปุกรณ์ผลติสาเกโบราณ หอ้งอา้งองิสมัยEdoและมุมการจัดแสดงต่างๆ นอกจากนี้ยังมี

การจ าหน่ายสนิคา้ที่ระลึกอีกดว้ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบเิอะ เมืองเล็กๆ ที่ตัง้อย่บูรเิวณ

ตอนกลางของเกาะฮอกไกโด ที่ไดช้ือ่ว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills” 

เมืองเล็กๆที่มีความสวยงามที่ตัง้อยู่บน  เนินเขา จากนั้นน าท่านไปชม บ่อน า้สฟ้ีา Blue 

Pond หรอืสระสฟ้ีา เป็นแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีเ่พิง่เริม่มชีือ่เสยีงไดไ้ม่นานของฮอก

ไกโด ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงบเิอะ ชือ่เสยีงทีท่ าใหนั้กท่องเทีย่วหลายคนสนใจมาเทีย่วชมนัน้ เป็น

เพราะน ้าสฟ้ีาที่สดใสเกนิกว่าบ่อน ้าตามธรรมชาตทิั่วไป และตอไมสู้งจ านวนมากที่สะทอ้นให ้

เห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน ้าในบ่อสระสีฟ้านี้เกดิขึน้ดว้ยความบังเอญิหลังการ

สรา้งเขือ่นเพื่อป้องกันการเกดิโคลนถล่มจากภูเขาไฟบรเิวณใกลเ้คียงที่ไดร้ะเบดิไปแลว้ครัง้

หนึ่ง น ้าส่วนที่ถูกกัน้ออกจากเขื่อนกักเก็บรวมกันจนเกดิเป็น Blue Pond ในทุกวันนี้ โดย

ปัจจุบันยังไม่อาจอธบิายถงึที่ม  าของสฟ้ีาของน ้าไดแ้น่ชัด แต่จากการตรวจสอบพบแร่ธาตุ

อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ในน ้ าซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นความยาวคลื่นที่สั ้นกว่าของแสงสีฟ้า

เชน่เดยีวกับชัน้บรรยากาศโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  

บ่าย บเิอะ เสน้ทางผ่านทางตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมือง ท่านสามารถชม Patchwork 

Road เป็นเสน้ทางชมทุ่งนา เนนิเขาสทีองอร่ามสลับกับสเีขยีงและน ่าตาล มคีวามสวยงามราว

กับผา้หลายผืนมาตัดปะวางต่อกันเป็นระยะทางยาว จะสวยเป็นพเิศษในช่วงฤดูรอ้น จุดชมววิ

ระหว่างทางที่น่าสนใจ คือ ตน้เคน และแมรี่ (Ken & Mary Tree) ทวิทัศน์ที่ใชใ้นภาพยนตร์

โฆษณา “สไกไลน์” ของบรษัิทนิสสันมอเตอร์ ฉายในยุคทศวรรษ 1970 ท าใหผู้ค้นต่างแวะ

เวยีนมาถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ ตน้เซเว่นสตารส์ (Seven Stars Tree) ชือ่สดุคูลแบบนี้ไดม้าเพราะ

ตน้ไมน้ี้ถูกใชเ้ป็นภาพบนซองบุหรีย่ีห่อ้ SEVEN STARS ในปี ค.ศ. 1976 ววิของตน้โอ๊คยักษ์ที่

ตัง้อยู่บนเนนิอย่างสง่างาม ตน้พ่อแม่ลูก (Parents and Child Tree) เป็นตน้ไมแ้ละเนนิเขาที่

โด่งดังจากภาพยนตร์โฆษณาหลายชิน้  สองขา้งทางเต็มไปดว้ยทุ่งขา้วบาร์เล่ยสเีหลอืงทอง

ตัดสลับ  กับไร่ขา้วโพดและมันฝร่ังสเีขยีวสด เป็นสถานที่ที่สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปและ

บันทกึไวน้ความทรงจ า น าท่านเดนิทางสู ่รา้นดวิตีฟ้ร ีใหท้่านเลอืกซือ้ของฝากราคาถูก อาทิ

เช่น เครื่องส าอาง เครื่องไฟฟ้า ผลติภัณฑจ์ากน ้ามันมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิ ผลติภัณฑแ์บ

รนด ์4GF 5GF และ6GF หรือวติามนิบ ารุงร่างกายอย่าง Natto สารสกัดจากถ่ัว หรือน ้ามันตับ

ปลาฉลาม ยาของดร.โนงุจ ิเป็นตน้  



 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั Kiroro Ski Resort 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  

หลังทานอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้และจะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย  

ทีพ่กั  Kiroro Ski Resort หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5วนักอ่นวนัเดนิทาง)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ โอตารุ - คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี– เครือ่งแกว้โอตารุ – คาเฟ่คติตี ้– 

ซปัโปโร –ช้อปป้ิงโรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ – เนนิพระพุทธเจา้ - มติซุยเอาทเ์ล็ต

พารค์                   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ Otaru เมอืงท่าเจรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในช่วง

ปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20 เมอืงท่าเล็กๆทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึง่มรีา้นขายของอยู่

ตลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแต่งของบา้นเรือนนั้นส่วนใหญ่ ได ้

ถูกออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุไดรั้บอิทธิพลมาจาก การท าการคา้

ระหว่างประเทศญี่ปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ น าท่านเที่ยวชม คลองสาย

วัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวถีี

ชวีติ 2 ฝ่ังคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดัง้เดมิ คลองโอตารุสรา้งเพื่อใหเ้รือเล็กล าเลียง



 

สนิคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดังทีอ่ยู่ตามรมิคลอง เมื่อวทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรือใหญ่

จงึเปลี่ยนไปเขา้ท่าทีใ่หญ่และขนสง่เขา้โกดัง ไดง้่ายขึน้ ตกึเก่าเก็บสนิคา้รมิคลองเหล่านี้ จงึ

ถูกดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์่างๆ และพพิธิภัณฑ ์น าท่านเที่ยวชม เครือ่งแกว้โอตารุ 

แหล่งท าเครื่องแกว้ที่มีชือ่เสยีงที่สุด ชมความสวยงามของแกว้หลากสีสันดังอยู่ในโลกของ

จนิตนาการ แหล่งเครื่องแกว้ชือ่ดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแกว้หลากหลายใหท้่านชืน่ชม 

และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนี้มชีือ่เสยีงในดา้นการท าเครือ่งแกว้ต่างๆ จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑ์

กล่องดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้่านไดท้่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรี

และบทกวีที่แสนอ่อนหวานชวนใหน้่าหลงใหลดว้ยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมาย

หลากหลายและงดงามที่จะท าใหท้่านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรี

มากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึท่านยังสามารถเลือก

ท ากล่องดนตรแีบบทีท่่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลอืกกล่องใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและเพลง

มาประกอบกัน มีบริการน าเพลงกล่องดนตรีทั ้งเพลงญี่ปุ่นและเพลงสากลมาอัดเป็นซีดี

โปสการ์ดส่งไดโ้ดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ใหท้่านไดสั้มผัสและชื่นชมกล่องดนตรีน่ารัก

มากมาย ใหท้่านไดท้ ากล่องดนตรีน่ารักๆในแบบที่ท่านชืน่ชอบดว้ยตัวท่านเอง ท่านสามารถ

เดนิชม Hello Kitty Cafe คาเฟ่คติตี ้ใหท้่านไดเ้ลือกดูสนิคา้ ของที่ระลกึพรอ้มกับถ่ายรูป

ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ ซปัโปโร ศูนยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางน า

ท่านเดนิทางจากนัน้น าท่านไป โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (ค่าทัวรไ์ม่รวมการเขา้ชมการผลติ

ดา้นใน อสิระถ่ายรูปและซือ้ของทีร่ะลกึดา้นหนา้) แหล่งผลติช็อคโกแลตทีม่ชีือ่เสยีงของญีปุ่่น 

ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขึน้ในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้่านไดเ้ลอืก

ซือ้เป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านไป เนนิเขาแหง่พระพุทธเจา้ The Hill of the 

Buddha เป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ของซัปโปโรอยู่ภายในพื้นที่ของสุสาน Makomanai 

Takino Cemetery ที่เปิดใหเ้ชา้ชมเมื่อปลายปี 2015 มีความโดดเด่นเนื่องจากเป็นองค์

พระพุทธรูปขนาด 13.5 เมตร หนัก 1,500 ตัน ครอบไวด้ว้ยโดมทรงกลมใตด้นิ ลอ้มรอบไป

ดว้ยทุ่งลาเวนเดอรนั์บแสนตน้ทีจ่ะเปลีย่นพืน้ทีข่องเนนิเขาใหเ้ป็นสสัีนต่างๆไปไม่ซ ้ากันตลอด

ปีตามชว่งฤดู โดยบรเิวณสถานทีด่ังกล่าวไดรั้บการออกแบบโดย Tadao Ando สถาปนกิชือ่ดัง



 

ของญี่ปุ่น โดยบรเิวณทางเขา้จะมี  สระน ้า และอุโมงคค์วามยาว 40 เมตร นอกจากนี้ยังมรีา้น

กาแฟและรา้นอาหารเล็กๆ รวมทัง้รูปป้ันหนิจ าลองของโมอายแห่งเกาะอสีเตอร ์และรูปป้ันหนิ

จ าลองของสโตนเฮนจ์ใหไ้ดช้มและเก็บภาพสวยงามไดอ้ีกดว้ย ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าเขา้(ทาง

สถานที่เก็บค่าบรจิาคเพื่อใชท้ านุบ ารุงสถานที ่300 เยน (บรจิาคดว้ยตัวเองหนา้ทางเขา้) ไม่

รวมค่าจุดชมววิมุมสงู500เยน หมายเหตุ:เนนิพระพุทธเจา้ กรณีการจราจรตดิขดั วนัหยุด

เทศกาล หรอืไม่เปิดใหเ้ขา้ทางบรษิทัจะปรบัเปลีย่นไปศาลเจา้ฮอกไกโดแทน จากนัน้

น าท่านเดนิทางสู ่มติซุยเอาทเ์ล็ตพารค์ ใหท้่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายแบ

รนดด์ังระดับโลก และแบรนดญ์ี่ปุ่น อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 

ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, 

DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดูเครือ่งประดับ และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEUER, 

AG  ETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ  รอ ง เท ้า แฟ ช่ั น  HUSH PUPPIES, 

SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินคา้ส าหรับคุณหนู AIGLE, 

BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสนิคา้อื่นๆอีกมากมายในราคาลด 30-80% ซึง่ภายใน

ยังมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ ส าหรับใหท้่านไดน่ั้งผ่อนคลายอกีดว้ย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น เมนูบุฟเฟ่ตข์าปู+ชาบูหมูไมอ่ ัน้ 

หลังอาหารเย็นท่านสามารถอิสระไป ช้อปป้ิงย่านทานุกโิกจ ิเป็นย่านที่คึกคักมีชีวิตชวีติ

โดยเฉพาะในเวลาค ่าคืนที่บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึต่าง ๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชัน

สนิคา้กันรอบๆ บรเิวณนี้มีรา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรี ทัง้ไนทค์ลับ 

บาร์ คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซ่อนอยู่ในตกึ

ตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แต่ก็มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิถนน

เต็มไปหมด บรเิวณใกลก้ันท่านสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงย่านซซูกูโินะได ้ 

ทีพ่กั Hotel Raffinato Sapporo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีห่า้ ตลาดปลาโจไก (มรีถ ไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอือสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืซือ้

บสัเสรมิ Option Tour 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัหรือท่านสามารถไปชม

ตลาดปลาโจไกได ้ 

อาหารเทีย่งและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

หมายเหตุ: มีบรกิารรถและไกดไ์ปตลาดปลาโจไก กรณีท่านประสงคไ์ปตลาดปลา กรุณาแจง้

กับไกดใ์นวันแรกของการเดนิทางเนื่องจากรถมทีีน่ั่งกัดไม่มคี่าใชจ้่ายในการเดนิทาง 

ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในซัปโปโร เป็นตลาดที่คกึคักและ

มากมายไปดว้ยของฝากของดีของซัป  โปโรและผลติภัณฑจ์ากทั่วฮอกไกโด ท่านสามารถ

รับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ที่รา้น ราคาไม่แพง ที่ส่ังตรงมาจากที่ต่างๆของออกไกโด

และท่านสามารถซือ้อาหารทะเลและของฝากต่างๆไดท้ีน่ี่ (อสิระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ให ้

ท่านเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ)จนไดเ้วลาน าท่านมาสง่ทีโ่รงแรมและหรอื JR ทาวน์เวอร ์อสิระ

ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่วอืน่ ๆ ตามอัธยาศัยอาท ิเชน่ 

ศาลเจา้ฮอกไกโด เป็นศาลเจา้ของศาสนานิกายชนิโตประจ าเกาะฮอกไกโด สรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 1869 นับตัง้แต่กอ่สรา้งมาก็มีอายุมากกว่า 140 ปีแลว้และไดม้กีารอัญเชญิเทพมาประทับ

ทัง้หมด 4องค ์คนญีปุ่่นมักมาขอพรกันทีศ่าลเจา้โดยเฉพาะในวันส าคัญๆ เชน่ วันปีใหม่ วันเกดิ

ครบรอบอายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี ของเด็กๆช่วงซากุระบานบรเิวณศาลเจา้ยังมีทัง้ตน้บ๊วย และตน้

ซากุระ รวมกันอยู่มากมายเมื่อมาที่นี่จะสามารถเห็นความสวยงามของดอกไม ้ทัง้ 2 ชนิดได ้

อสิระใหท้่านไดถ่้ายรูปและเลอืกซือ้เครือ่งราง Omamori ไดต้ามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซัปโปโร ตัง้อยู่ตดิกับสถานีเจอาร์

ซัปโปโร เป็นทัง้หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศูนยอ์าหาร มรีา้น BIG CAMERA 

จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส์,รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขาย

เสื้อผา้แฟช่ันวัยรุ่น ,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องส าอาง อาคาร JR 

TOWER มีจุดชมววิตัง้อยู่ทีชั่น้ 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับ ความสูง 160 

เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวัน กลางคืน 

โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเห็นทีวทีาวเวอรต์ัง้อยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จากกลุ่มตกึ 

ย่านซซูกูโินะ สอ่งสว่างทีจุ่ดกลางเมอืงตดิ ๆ กันมตีกึ ESTA ซึง่ทีชั่น้ 10 เป็ น ศูนยร์วมรา้นรา



 

เมน ซึง่มีอยู่ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลือกชมิอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในย่าน ซูซูกโิน่ (ไม่รวมตั๋ว

ขึน้จุดชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน) 

ย่านซูซูกโินะ ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซูซูกโินะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลง 

มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็ นย่านทีค่กึคักและม ีชวีติชวีา

ที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค ่าคืนทีม่ีการเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสัีน ต่างๆ บน

ตกึที่ตัง้อยู่ในย่านแห่งนี้ นอกจากนัน้ยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิ

เรงิรมยย์ามราตรีต่างๆ ทัง้ไนทค์ลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 รา้น 

ตามตรอกซอกซอย จงึไม่แปลกทีนั่กท่องเทีย่วจะนยิมมา ณ สถานทีแ่ห่งนี้ 

ทานุกโิคจ ิเป็นแหล่งชอ้ปป้ิ งอาเขตบนถนนคนเดนิที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหมิะ มี 

ความยาว 7 บล็อกถนน มีรา้นคา้ตัง้เรียงรายอยู่กว่า 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนว ตะวันออก-

ตะวันตก อยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin เพือ่ไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน 

อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

❖ เลอืกซือ้บสัเสรมิ Option Tour (มบีสัและไกด)์ หมายเหตุ: รายการทัวรเ์สรมินี้เป็น

การเสนอขายทัวร์เสรมิวันฟรีเดยเ์บื้องตน้ ทางบรษัิทและไกดไ์ม่สามารถบังคับซือ้ใดๆ

ทัง้สิน้ ขึน้อยู่กับความสมัครใจและความตอ้งการเดนิทางของลูกคา้แต่ละท่านเท่านัน้ 

อตัราคา่บรกิาร /ทา่น 

เดนิทาง 15-20 ท่าน ราคา 3,000 บาท/ท่าน 

เดนิทาง 21-25 ท่าน ราคา 2,500 บาท/ท่าน 

เดนิทาง 26-30 ท่าน  ราคา 2,000 บาท/ท่าน 

เดนิทาง 31 ท่านขึน้ไป ราคา 1,500 บาท/ท่าน 

ทีพ่กั Hotel Raffinato Sapporo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีห่ก ซปัโปโร – ท าเนยีบรฐับาลเกา่ - ถา่ยรูปหอนาฬกิา – สวนโอโดร ิ– สนามบนิชโิตะเสะ 

– ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ(Akarenga) ใน

ภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อฐิสแีดง ก่อสรา้งเมื่อปีค.ศ.1888 เป็นอาคารในสไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิา

โดยถอดแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซเูซตส ์ประเทศสหรัฐอเมรกิา สรา้ง

จากอฐิจ านวนกว่า 2.5 ลา้นกอ้น ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยและน าท่าน

ถ่ายรูปหอนาฬกิาซปัโปโร เป็นอาคารประวัตศิาสตร์ที่สวยงามลอ้มรอบดว้ยอาคารทันสมัย

ในเมือง สรา้งขึน้ในปี 1878 เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ฝึกซอ้มของวทิยาลัยเกษตรกรรมซัปโปโรใน

อดตี หอนาฬกิาถูกสรา้งขึน้โดย American E. Howard & Co.และตัง้แต่นัน้มานาฬกิาเรอืนนี้ก็

ไดต้ดีังต่อเนื่องทุกช่ัวโมงเป็นเวลานานกว่า 100 ปี  

จากนัน้น าท่านชมสวนโอโดร ิสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีม่เีหล่าพันธุไ์มแ้ละแปลงดอกไมแ้ต่ง

แตม้สีสันตลอดทุก ฤดูกาลเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองซัปโปโร ในฤดูใบไมผ้ลมิี

เทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอ้นมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและเบียร์การ์เดน้ ฤดูใบไมร่้วงมี

เทศกาลออทั่มเฟสซึง่รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดูหนาวมเีทศกาลหมิะซึง่

พัฒนามาเป็นเทศกาลระดับโลก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบนินวิชโิตเสะ เพื่อเช็คอินเตรียมเดินทางกลับ 

อาหารกลางวนัอสิระ 

14.55 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสายการ Nok Scoot (XW)  

เที่ยวบนิที่ XW145 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบรกิารจ าหน่าย/ส่ังซือ้บน

เครือ่ง) 

20.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

 

หมายเหตุ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, 

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผู ้

จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านงึถงึผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพือ่ใหท้่านท่องเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

การบรกิารของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวันละ10 ช่ัวโมง มอิาจ

เพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัรา

แลกเปลีย่น 100 เยน เท่ากบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสูงขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการ

ปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายใหก้ับผูจ้ัด เป็นการช าระ

แบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ัดไดช้ าระใหก้ับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออก

เดนิทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรือไดรั้บการปฏเิสธ



 

การเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่น) ทางผูจ้ัด ขอสงวนสทิธกิาร

คนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่่าน 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

• การเดนิทางครัง้นี้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถงึ  

▪ ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบก่อน

ล่วงหนา้ 

▪ หรอืสง่จอยน์ทัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

▪ หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้กอ่น

การเดนิทาง 10 วัน 

• ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ 

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

• การช าระค่าบรกิารช าระเงนิค่าจองทัวรท์่านละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  

• **ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวัน

เดนิทางไป-กลับ*)  

• กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่าน

ตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมืองท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรือส่ง

พรอ้มยอดคงเหลอื** 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ

คืนเงนิ ไดทุ้กกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทาง

ออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้สิน้  รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่

เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ที่น่ัง

เป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไม่สามารถเลือกระบุที่น่ังได ้ยกเวน้การซือ้ที่น่ังเพิม่

การซื้อที่น่ังอัพเกรดเพิ่มเป็นการซื้อบริการเสริม กรณีที่น่ังที่ตอ้งการอัพเกรดเต็ม ท่านไม่สามารถ

ยกเลกิการจองทัวรไ์ด ้

✓ ค่าทีพั่กหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า กรณีหอ้งพักคู่/พักสามท่าน

เต็มอาจมปีรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ท่านต่อหอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกันได ้

✓ ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทุกชนดิตามที่ระบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

✓ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 



 

✓ ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก าหนดท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรัม 

สัมภาระถอืขึน้เครือ่งไม่เกนิ7กก. และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิที่

มีการเรียกเก็บ (ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุม้ครองการสูญเสยีหรือเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง 

และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 

✓ ซือ้น ้าหนักสัมภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot (XW) (แจง้อย่างชา้กอ่นเดนิทาง 10 วัน) มีค่าใชจ้่าย

ดังนี้ (ราคาต่อเทีย่ว) 

+5 กก.400 บาท/+10กก.700 บาท/+15กก. 1,000 บาท/+20กก.1,300 บาท/+30กก.2,350 บาท

หมายเหตุ: สายการบนิไม่จ ากัดจ านวนชิน้ในการโหลด แต่กฎหมายการบนิทั่วโลกให1้ใบ น ้าหนัก

สงูสดุได ้32กก./ชิน้ 

✓ ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกัน

สขุภาพ ท่านสามารถส่ังซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ได ้

✓ ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวม

ประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิท  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

× ค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่ค่าอาหารเครือ่งดืม่ค่าซักรดี ค่าโทรศัพทเ์ป็นตน้ 

× ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

× ค่าภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

× ค่าทปิยกกระเป๋าทุกโรงแรม  

× ค่าทปิไกดร์วมคนขับรถ ท่านละ 1700 บาท ส าหรับกรุ๊ปทีม่หัีวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความประทับใจใน

บรกิาร 

รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่น

ไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน

ขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีุณสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดังต่อไปนี้ 

• ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

• สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น

ได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

• ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

• ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

➢ หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน 

➢ กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิาร

พ านักระยะสัน้ 



 

➢ ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

➢ เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ 

แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีที่มผีูร่้วมคณะไม่ถงึ 25

ท่าน  

• ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง  

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

• บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

• บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, 

เกดิจากการโจรกรรม และ อบัุตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

• เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

• รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่

พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบุ

ในโปรแกรม  

• การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผู ้

สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

• กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7

วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

• มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้  

• ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ 

ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคน

เขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณี

อืน่ ๆ  

• กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ 

ขอสงวนสทิธิในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คือ 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดี่ยว โดยไม่

ค่าใชจ้่ายเพิม่  

• สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ 

อาจท าใหเ้วลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์



 

และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ให ้

ไดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

• บรกิารน ้าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริม่ในวันที่2ของการเดนิทางถงึวันที่4ของการเดนิทางรวม

จ านวน 3 ขวด 

• การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถใหบ้ริการวันละ10-11 

ช่ัวโมง อาทเิช่น เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 19.00 น.ในวันนั้น มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศก์

และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ

เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

• การประกันภัย ที่บรษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบัุตเิหตุจากการ

เดนิทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย 

ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได ้ และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับ

ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จาก

บรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

• มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้  

• ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ 

ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคน

เขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณี

อืน่ ๆ 

 

  


