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NT155
ทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด ซปัโปโร ทุง่ลาเวนเดอร ์5 วัน 3 คนื (XJ)
ทัวรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด , 5 วัน 3 คนื ,

KIRORO RESORT HOTEL  , THE B SAPPOROSUSUKINO

ทาํเนยีบรฐับาลเก่าฮอกไกโด - สวนโอโดร ิ- หอนาฬกิาซปัโปโระ - คลองโอตาร ุ
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ - ดวิตฟีร ี- ออนเซ็น - ฟรูาโน่ 

โทมติะฟารม์ทุง่ลาเวนเดอร ์- สวนชกิไิซโนะโอกะ บเิอะ - ซปัโปโร - ยา่นทานุกโิกจ ิ- ฟรเีดย์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
ทา่อากาศยานดอนเมอืง

21.00 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกชนั 3 ประต ู3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) เคานเ์ตอร ์4
มเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวก

23.55 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญปีุ่ นโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เทยีวบนิท ีX J620
(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครอืง บนเครอืงมบีรกิารจําหนา่ย)

วนัท ี2
สนามบนินวิชโิตะเสะ - ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด - สวนโอโดร ิ- หอนาฬกิาซปัโปโร - โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ - Duty Free -
โอตารุ - คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- คโิรโระ ออนเซ็น

08.40 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2
ชวัโมงกรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพอื่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร สําคญั!!!



ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้า อาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั
รบักระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตวั 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ตกึทําเนยีบรฐับาลเกา่ หรอื อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญปีุ่ นแปลวา่ อฐิสแีดง
ตกึทถีอืเป็นสญัลักษณ์แหง่ฮอกไกโด เรมิกอ่สรา้งเมอืปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตลนี์โอบาร็อคอเมรกิา
โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแหง่รัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจํานวนมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น
ตกึแดงหลังนีใชเ้ป็นททํีาการรัฐบาลฮอกไกโดตังแตปี่ พ.ศ.2429 ซงึผูว้า่ราชการคนแรกทไีดทํ้างานในตกึนีคอื มจิโิตช ิอวิามูระ (Michitoshi
Iwamura) แลว้ใชง้านตอ่เนืองยาวนานถงึ 80 ปี กอ่นทจีะยา้ยไปททํีาการหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสงู 10 ชนัซงึตังอยู่ดา้นหลังตกึ 

นําทา่นเดนิทางสู ่สวนโอโดร ิเป็นสวนทไีดถู้กปรับปรุงเปลยีนแปลงกลายเป็นเทศกาลทยีงิใหญ่
สามารถดดูนักทอ่งเทยีวทํารายไดใ้หแ้กฮ่อกไกโดมาก
ในชว่งฤดหุนาวมหีมิะทงีดงามและการแกะสลักน ้าํแข็งทสีามารถดงึดดูนักทอ่งเทยีวจากญปีุ่ นและทัวโลกไดม้ากกวา่ 2 ลา้นคน
ชว่งใบไมผ้ลจิะไดเ้จอกับตน้ซากรุะ ดอกบานสชีมพแูละดอกไมฤ้ดใูบไมผ้ลติา่ง  ๆบานเรียงราย ผา่นการจัดสวนอย่างสวยงาม
สามารถชมวถิชีวีติคนเมอืงซปัโปโรได ้

ชม หอนาฬกิาซปัโปโระ เป็นสถานททีอ่งเทยีวซงึเป็นอาคารทสีรา้งขนึจากไม ้ตังอยู่ในเขตจโูอ เมอืงซปัโปะโระ
เมอืงใหญ่ทสีดุของจังหวัดฮกไกโด ทางตอน เหนือของประเทศญปีุ่ น ออกแบบดว้ยศลิปะแบบอเมรกิันเป็นทรีูจั้กในฐานะสญัลักษณ์ของเมอืง
และเป็นทสีนใจของนักทอ่งเทยีว ทังในและตา่งประเทศแทบทกุคน ซงึนาฬกิาบนหอยังคงเดนิอย่างเทยีงตรง และมเีสยีงระฆังในทกุชวัโมง

เทยีง
บรกิารอาหารเทยีง บุฟเฟ่ตข์าปู + ชาบูหมูไมอ่นั

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ Otaru เมอืงทา่เจรญิรุ่งเรืองในฐานะทเีป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษท ี19 ถงึ 20
เมอืงทา่เล็กๆทมีบีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซงึมรีา้นขายของอยู่ตลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ
รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรือนนันสว่นใหญ่ ไดถู้กออกแบบเป็นตะวันตกเนืองจากในอดตี เมอืงโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจาก
การทําการคา้ระหวา่งประเทศญปีุ่ นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ 

นําทา่นเทยีวชม คลองสายวฒันธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยความเป็นเอกลักษณ์แหง่วถีชีวีติ 2
ฝังคลองทยัีงคงความเป็นญปีุ่ นแบบดังเดมิ คลองโอตารุสรา้งเพอืใหเ้รือเล็กลําเลยีงสนิคา้จากทา่เรือเอามาเก็บไวใ้นโกดังทอียู่ตามรมิคลอง
เมอืวทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรือใหญ่จงึเปลยีนไปเขา้ทา่ทใีหญ่และขนสง่เขา้โกดัง ไดง้า่ยขนึ ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลองเหลา่นี
จงึถูกดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์า่ง  ๆและพพิธิภัณฑ ์

นําทา่นเทยีวชม ชม เครอืงแกว้โอตารุ แหลง่ทําเครืองแกว้ทมีชีอืเสยีงทสีดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนัดังอยู่ในโลกของจนิตนาการ
แหลง่เครืองแกว้ชอืดังของโอตารุ และยังมเีครืองแกว้หลากหลายใหท้า่นชนืชม และเลอืกซอืได ้เมอืงนีมชีอืเสยีงในดา้นการทําเครืองแกว้ตา่ง  ๆ

จากนันนําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music Box Museum
ใหท้า่นไดท้อ่งไปในดนิแดนแหง่เสยีงดนตรีและบทกวทีแีสนอ่อนหวานชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกลอ่งดนตรี (MUSIC BOX)
อันมากมายหลากหลายและงดงามทจีะทําใหท้า่นผอ่นคลายอย่างดเียียม ทา่นจะไดช้มกลอ่งดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ
เต็มไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ รวมถงึทา่นยังสามารถเลอืกทํากลอ่งดนตรีแบบททีา่นตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลอืกกลอ่งใส่
ตุก๊ตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน
มบีรกิารนําเพลงกลอ่งดนตรีทังเพลงญปีุ่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ์
ใหท้า่นไดส้มัผัสและชนืชมกลอ่งดนตรีน่ารักมากมาย ใหท้า่นไดทํ้ากลอ่งดนตรีน่ารักๆในแบบททีา่นชนืชอบดว้ยตัวทา่นเอง
จากนันนําทา่นเดนิทางสูซ่ปัโปโร ศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด 

ระหวางทางนําทา่นไปชม โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (คา่ทวัรไ์มร่วมการเขา้ชมการผลติดา้นใน ทวัรนํ์าชมดา้นนอก)
แหลง่ผลติช็อคโกแลตทมีชีอืเสยีงของญปีุ่ น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขนึในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากตามอัธยาศัย 

จากนันนําทา่นไป ดวิตฟีร ีใหท้า่นเลอืกซอืของฝากราคาถูก อาทเิชน่ เครืองสําอางค ์เครืองไฟฟ้า ผลติภัณฑจ์ากน ้าํมันมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิ
ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF 5GF และ6GF หรือวติามนิบํารุงร่างกายอย่าง Natto สารสกัดจากถัว หรือน ้าํมันตับปลา เป็นตน้ 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีกคโิรโระรีสอรท์

ค่าํ



รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับการแชน่ ้าํแร่ธรรมชาต ิแช่ออนเซ็น เพอืผอ่นคลายความเมอืยลา้และจะทําให ้ผวิพรรณสวยงาม
และยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย

ทพีกั
Kiroro Resort หรือระดับใกลเ้คยีงกัน
(ชอืโรงแรมททีา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)

วนัท ี3
ฟรูาโน ่- โทมติะฟารม์ ทุง่ลาเวนเดอร ์- ฟารม์ชกิไิซโนะ โอกะ - เมอืงบเิอะ - ซปัโปโร

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟรูาโน ่ตังอยู่ใจกลางเกาะฮอกไกโด จงึถูกเรียกขานวา่ "สะดอืของฮอกไกโด" เป็นเมอืงทมีธีรรมชาตอิุดมสมบรูณ์
รายลอ้มไปดว้ยภเูขาขนาดใหญ่เชน่เทอืกเขาโทกาจใินกลุม่ภเูขาไฟไดเซ็ทสซึนั ภเูขาอาชเิบ็ทส ึและภเูขายูบาร ิเป็นตน้
นอกจากนียังมผีูค้นจํานวนมากมาเยือนฟรูาโน่โดยมเีป้าหมายคอืมาชมทุง่ดอกไมท้มีดีอกไมห้ลากชนดิผลัดกันบานสะพรังในแตล่ะเดอืน
และดอกไมท้ไีฮไลทส์ดุๆแหง่เมอืงฟรุาโนะเลยก็คอืลาเวนเดอร ์ดอกลาเวนเดอรจ์ะบานสะพรังทสีดุในชว่งกลางเดอืนกรกฎาคม
(ทังนีขนึอยู่กับสภาพอากาศแตล่ะปี) ภาพของพรมสมี่วงจากดอกลาเวนเดอรท์ปีกคลมุไปทัวทังเมอืงเป็นีทน่่าประทับใจสดุๆของผูท้มีาเยือน 

นําทา่นไปชม โทมติะฟารม์ (Farm Tomita) ฟารม์ลาเวนเดอร ์แหง่แรกของเมอืงฟรุาโน่ ฟารม์แหง่นีขนึชอืวา่เป็น
“จดุชมดอกลาเวนเดอรท์ดีทีสีดุของเมอืง” เนืองจากมวีวิทวิทัศทสีวยงามจากฉากหลังเป็นภเูขาโทกะช ิ(Tokachi mountain)
ซงึทนีีทา่นจะไดพ้บกับทุง่ดอกลาเวนเดอรส์มี่วงแขง่กันสง่กลนิหอมยวนใจและตนืตาไปกับแปลงดอกทตัีงใจปลกูดอกไมทั้งหมด 7สี
7สายพันธุเ์รียงรายเป็นแปลงยาวเปรียบเสมอืนสขีองสายรุง้ตัดกับสขีองทอ้งฟ้า แลดสูวยงามละลานตา นอกจากจะเก็บภาพสวยๆของดอกไมแ้ลว้
ทนีียังมผีลติภัณฑจ์ากลาเวนเดอรทั์งของใชจํ้าพวกน ้าํหอม สบูด่อกลาเวนเดอรแ์หง้หรือของกนิอย่างน ้าํกลนิลาเวนเดอร์
พดุดงิลาเวนเดอรแ์ละทพีลาดไม่ได ้คอืไอศครีมลาเวนเดอรท์คีวามหอมหวานจะชว่ยดับรอ้นไดเ้ป็นอย่างดี
รวมถงึของทรีะลกึอนืๆทมีใีหเ้ลอืกช็อปทัวทกุจดุในฟารม์ ซงึชว่งทดีอกลาเวนเดอรบ์านสะพรังเต็มที
คอืชว่งกลางเดอืนกรกฎาคมถงึตน้เดอืนสงิหาคม แตด่อกลาเวนเดอรจ์ะคงบานอยู่ในกลางสงิหาคม
นอกจากนียังมดีอกไมอ้กีมากมายหลายชนดิในฤดอูนื เชน่ ดอกป๊อปปี และดอกลปิูน ในเดอืนมถิุนายน ดอกลลิล ีในเดอืนกรกฎาคม
ดอกทานตะวัน ดอกซลัเวยี และคอสมอส ในเดอืนสงิหาคมถงึกันยายน อสิระใหท้า่นไดถ้่ายรุป ซอืของทรีะลกึตามอัธยาศัย 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สวนชกิไิซโนะโอกะ (Shikisai no oka) เนนิ 4 ฤด ูทมีโีรลคงุและ โรลจัง หุน่ฟางขนาดใหญ่ สญัลักษณ์ของสวนชกิไิซ
โนะ โอกะคอยตอ้นรับนักทอ่งเทยีว ชมดอกไมน้านาพันธุ ์รวมถงึดอกลาเวนเดอร ์และทุง่ดอกไมห้ลากสี
ทไีดรั้บคํานยิมและคําชมวา่จัดสวนไลส่ไีดส้วยงามทสีดุแหง่หนงึ นอกจากนียังมกีจิกรรมหลายอย่างเชน่ ขับรถ ATV รถไฟชมฟารม์
หรือฟารม์เลยีง Alpaca อกีดว้ย ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศนท์สีวยงามของทุง่ดอกไมใ้ดใ้นแบบพาโนรามา เ
พลดิเพลนิกับสสีนัและกลนิหอมของมวลดอกไมกว้า่ 10 สายพันธุอ์าท ิทวิลปิ, ซลัเวยีร,์ดอกทานตะวัน เป็นตน้ ทจีะสลับสบัเปลยีนกันอวดสสีนั
บานสะพรังตามแตฤ่ดกูาล 

หมายเหต:ุ ชว่งทชีมดอกลาเวนเดอรค์อืชว่งกลางเดอืนกรกฎาคมถงึตน้เดอืนสงิหาคม
แตด่อกลาเวนเดอรจ์ะคงบานอยู่ในกลางสงิหาคมและในชว่งเดอืนอนืๆจะมดีอกไมน้านาชนดิในสวนตามฤดกูาล
ทังนีจะบานหรือโรยขนึอยู่กับสภาพอากาศในวันเดนิทางบรษัิทฯไม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบเิอะ เมอืงเล็ก  ๆทตัีงอย่บรูเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด ทไีดช้อืวา่ “Small Town Of The Most Beautiful Hills”
เมอืงเล็กๆทมีคีวามสวยงามทตัีงอยู่บนเนนิเขา ตลอดเสน้ทางผา่นทางตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมอืง ทา่นสามารถชม Patchwork Road
เป็นเสน้ทางชมทุง่นาเนนิเขาสทีองอร่ามสลับกับสเีขยีงและน ้าํตาล มคีวามสวยงามราวกับผา้หลายผนืมาตัดปะวางตอ่กันเป็นระยะทางยาว
จะสวยเป็นพเิศษในชว่งฤดรูอ้น จดุชมววิระหวา่งทางทน่ีาสนใจ คอื ตน้เคน และแมรี (Ken & Mary Tree) ทวิทัศนท์ใีชใ้นภาพยนตรโ์ฆษณา
“สไกไลน”์ ของบรษัิทนสิสนัมอเตอร ์ฉายในยุคทศวรรษ 1970 ทําใหผู้ค้นตา่งแวะเวยีนมาถ่ายรูปเป็นทรีะลกึ ตน้เซเวน่สตารส์ (Seven Stars
Tree) ชอืสดุคลูแบบนีไดม้าเพราะตน้ไมนี้ถูกใชเ้ป็นภาพบนซองบหุรียีหอ้ SEVEN STARS ในปี ค.ศ.1976
ววิของตน้โอ๊คยักษ์ทตัีงอยู่บนเนนิอย่างสงา่งาม ตน้พอ่แม่ลกู (Parents and Child Tree)
เป็นตน้ไมแ้ละเนนิเขาทโีดง่ดังจากภาพยนตโ์ฆษณาหลายชนิ สองขา้งทางเต็มไปดว้ยยทุง่ขา้วบารเ์ลย่สเีหลอืงทองตัดสลับ



กับไร่ขา้วโพดและมันฝรังสเีขยีวสด เป็นสถานททีสีวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปและบันทกึไวน้ความทรงจํา 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ซปัโปโร 

นําทา่น ชอ้ปปิง ยา่นทานุกโิกจ ิเป็นย่านทคีกึคักมชีวีติชวีติโดยเฉพาะในเวลาค่าํคนืทบีรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่ง ๆ
เปิดไฟสลับสแีขง่ขันประชนัสนิคา้กันรอบ  ๆบรเิวณนีมรีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรี ทังไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ
รวมกันมากกวา่ 4,000 รา้น ตังอยู่ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยู่ในตกึตอ้งขนึลฟิตไ์ป
แตก็่มพีนักงานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็มไปหมด
บรเิวณใกลก้ันทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปปิงย่านซซูกูโินะได ้นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีกแรมซปัโปโร อสิระอาหารค่าํตามอัธยาศัย
สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้สูท่พัีกแรม

ค่าํ
อสิระอาหารค่าํตามอัธยาศัย 

ทพีกั
The B Sapporo Susukino หรือระดับใกลเ้คยีงกัน
(ชอืโรงแรมททีา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)

วนัท ี4
อสิระฟรเีดยท์อ่งเทยีวตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืซอืบสัเสรมิเทยีว

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

อสิระฟรเีดยท์อ่งเทยีวตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืทา่นสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได ้

หมายเหต:ุ มบีรกิารรถและไกดไ์ปตลาดปลาโจไก กรณีทา่นประสงคไ์ปตลาดปลา กรุณาแจง้กับไกดใ์นวันแรกของการเดนิทาง
เนืองจากรถมทีนัีงกัดไม่มคีา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 

ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลทใีหญ่ทสีดุในซปัโปโร เป็นตลาดทคีกึคักและมากมายไปดว้ยของฝากของดขีองซปั
โปโรและผลติภัณฑจ์ากทัวฮอกไกโด ทา่นสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสด  ๆทรีา้น ราคาไม่แพง
ทสีงัตรงมาจากทตีา่งๆของออกไกโดและทา่นสามารถซอือาหารทะเลและของฝากตา่งๆไดท้นีี 

(อสิระอาหารเทยีงตามอธัยาศยั ใหท้า่นเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ) 

จนไดเ้วลานําทา่นมาสง่ทโีรงแรมและหรือ JR ทาวนเ์วอร ์อสิระใหท้า่นอสิระชอ้ปปิง หรือเดนิทางสูส่ถานททีอ่งเทยีวอนื  ๆตามอัธยาศัยอาทเิชน่ 

อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึทสีงูทสีดุในซปัโปโร ตังอยู่ตดิกับสถานีเจอารซ์ปัโปโร เป็นทังหา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม
โรงภาพยนตร ์และศนูยอ์าหาร มรีา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครืองใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO
ขายเสอืผา้แฟชนัวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครืองสําอาง อาคาร JR TOWER มจีดุชมววิตังอยู่ทชีนั 38 เรียกวา่ T38
(Tower Three Eight) ทรีะดับ ความสงู 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศนเ์หนือเมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทังกลางวัน กลางคนื
โดยเฉพาะยามคําคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรตั์งอยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จากกลุม่ตกึ ย่านซซูกูโินะ สอ่งสวา่งทจีดุกลางเมอืงตดิ  ๆกันมตีกึ
ESTA ซงึทชีนั 10 เป็น ศนูยร์วมรา้นราเมน ซงึมอียู่ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในย่าน ซซูกูโิน่
(ไม่รวมตัวขนึจดุชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน) 

ยา่นซูซูกโินะ ตังอยู่ในบรเิวณรอบ  ๆสถานีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ เมอืงซปัโปโร โดยอยู่ถัดลง มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500
เมตร ซงึถอืเป็ นย่านทคีกึคักและม ีชวีติชวีาทสีดุของซปัโปโร โดยเฉพาะในยามคําคนืทมีกีารเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีนั ตา่งๆ
บนตกึทตัีงอยู่ในย่านแหง่นี นอกจากนันยังเป็นแหลง่ชอ้ปปิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรีตา่ง  ๆทังไนทค์ลับ บาร์
คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา่ 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไม่แปลกทนัีกทอ่งเทยีวจะนยิมมา ณ สถานทแีหง่นี -
ทานุกโิคจเิป็นแหลง่ชอ้ปปิ งอาเขตบนถนนคนเดนิทมีหีลังคามุงบังแดดบังฝนและหมิะ ม ีความยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตังเรียงรายอยู่กวา่ 200
รา้นคา้ตังขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยู่ระหวา่งสถานี Subway Odori และ Susukin เพอืไม่เป็ นการรบกวนเวลาของทา่น
อสิระอาหารกลางวันและอาหารคําตามอัธยาศัย 

มติซุยเอาทเ์ล็ท Mitsui Outlet เพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงสนิคา้มากมายแบรนดดั์งระดับโลก และแบรนดญ์ปีุ่ น อาท ิMK MICHEL KLEIN,
MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซอืกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP,



ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูครืองประดับ และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชนั HUSH
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลอืกซอืสนิคา้สําหรับคณุหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS,
และสนิคา้อนืๆอกีมากมายในราคาลด 30-80% ซงึภายในยังมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ สําหรับใหท้า่นไดนั้งผอ่นคลายอกีดว้ย วธิไีป
จากสถานี Sapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi Station ประมาณ 19 นาทโีดยรถประจําทาง ลงทป้ีาย “Inter-Village
Omagari”
จากสถานี Sapporo Municipal Subway Tozai Line Oyachi Station ประมาณ 25 นาทโีดยรถประจําทาง ลงทป้ีาย “Mitsui Outlet Park
Entrance”
(เสารอ์าทติยแ์ละวันหยุด) จากบรเิวณ Tokyu-Ura Boarding Area หนา้สถานี Sapporo Station ประมาณ 40 โดยรถประจําทางโดยตรง
ลงทป้ีาย “Mitsui Outlet Park Entrance”
เลอืกซอื Bus เสรมิ+Tour (มบัีสและไกด)์ หมายเหต:ุ รายการทัวรเ์สรมิเป็นการเสนอขายบัสเสรมิวันอสิระ
ไกดจ์ะเสนอขายพรอ้มเสน้ทางทัวรห์นา้งาน ทางบรษัิทและไกดไ์ม่สามารถบังคับซอืใดๆไดทั้งสนิ
ขนึอยู่กับความสมัครใจและความตอ้งการเดนิทางของลกูคา้แตล่ะทา่นเทา่นัน(ตัวอย่างรายการ เทยีวโนโบรเิบทส,ึหบุเขานรกจโิกคดุาน,ิอุซซุงั)
อัตราคา่บรกิาร /ทา่น
เดนิทาง 15-20 ทา่น ราคา 3,000 บาท/ทา่น
เดนิทาง 21-25 ทา่น ราคา 2,500 บาท/ทา่น
เดนิทาง 26-30 ทา่น ราคา 2,000 บาท/ทา่น
เดนิทาง 31 ทา่นขนึไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น

ทพีกั
The B Sapporo Susukino หรือระดับใกลเ้คยีงกัน 
(ชอืโรงแรมททีา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)

วนัท ี6
ซปัโปโร - สนามบนิชโิตะเซะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง

เชา้
บรกิารอาหารเชา้แบบ Set Box 

เพอืความสะดวกในเรืองเวลาการเดนิทางไปสนามบนิ จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะ เพอืเช็คอนิเตรียมเดนิทางกลับ

09.55 น.
ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสายการ AIR ASIA X เทยีวบนิท ีXJ621 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครอืง
บนเครอืงมบีรกิารจําหนา่ย)

16.30 น.
เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี28 มนีาคม 2562 เวลา 10:43 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด

หมายเหตุ

หมายเหต ุ: รายการทัวรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวันหยดุของญปีุ่ น เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะปรบัเปลยีนโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั
เพอืใหท้่านท่องเทยีวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัวโมง
มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม
จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คาํนวณ จากอตัราแลกเปลยีน 100 เยน
เทา่กบั 30 บาท กรณอีตัราแลกเปลยีนปรบัสูงขนึ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพมิขนึ 

ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นนั คา่ทวัรท์จีา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ยชําระขาด
และผูจ้ดัไดช้ําระใหก้บัสายการบนิและสถานทตีา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง
ฉะนนัหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด
หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญปีุ่ น) ทางผูจ้ดั
ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทงัคา่ตวัเครอืงบนิใหแ้กท่า่น

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบัชันประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้
• ทนีงัเป็นไปตามการจดัสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุนีงัได ้การอพัเกรดทนีงั สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat
สําหรบัทนีงัBusiness/Premium ตวักรุป๊ทวัรไ์มส่ามารถอพัทนีงัได ้

•  ทนีงั Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทยีว เป็นทนัีงทมีพีนืทวีา่งทมีากกวา่ทนัีงมาตรฐาน ดว้ยพนืทวีางขาทกีวา้งเป็นพเิศษ
มพีนืทพีอทจีะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเตม็ที

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า

• คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทุกชนดิตามทรีะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้

• เจา้หนา้ทบีรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง

• คา่น ้าํหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครอืงทสีายการบนิ Thai Air Asia X กาํหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระถอืขนึเครอืงไมเ่กนิ7กก.
และคา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็
• กรณทีา่นมคีวามประสงคจ์ะซอืน ้าํหนกัเพมิ กรณุาแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนัเทา่นนัพรอ้มชําระคา่น ้าํหนกั

• ซอืนําหนักเพมิ 5 กก. ชําระเพมิ 600 บาท / เพมิ10กก. ชําระเพมิ 1,000 บาท / เพมิ20กก. ชําระเพมิ 2,000 บาท

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทคา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000
บาทตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพทา่นสามารถสงัซอืประกนัสุขภาพเพมิได ้

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ

• คา่ใชจ้่ายอนืๆทนีอกเหนอืจากรายการระบุอาทเิช่นคา่อาหารเครอืงดมืคา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้

• คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)

• คา่ภาษีน ้าํมนัทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ

• คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทปิยกกระเป๋าทุกโรงแรม

• คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทมีหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ ้าํใจจากทา่น



รายละเอยีดเกยีวกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย
(เอกสารทจีะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ)

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• การเดนิทางครงันจีะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ท่านขนึไป กรณไีมถ่งึ
• ขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้

• หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททมีโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั

• หรอืเลอืน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วัน

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั มฉิะนันทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ

• การชําระคา่บรกิาร ชําระเงนิคา่จองทัวรท์่านละ 15,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน

• **สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั*)

• กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะนนัทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น***
กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจาํ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**

การยกเลกิและคนืคา่ทัวร์

เนอืงจากเป็นราคาตวัเครอืงบนิโปรโมชัน เมอืจองทวัรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี
และกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง
เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปนี
• ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้

• สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้)

• ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้

• กาํหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่)
• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน

• กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพาํนักระยะสนั

• ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กนิ 15 วัน

• เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ

7.หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทังหมดกอ่นทําการจอง
เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ
และเมอืทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น



• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนาสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้
โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม

• การจัดการเรอืงหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทเีขา้พกั โดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหร ี/ ปลอดบุหรไีด ้
โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีกั ทังนขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนนั
บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้

• มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ัดกาํกบัเท่านัน

• ผูจ้ัดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ
ในกรณทีผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง
ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ

• กรณตีอ้งการพกัแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื
1หอ้งพกัคู ่และ 1หอ้งพกัเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพมิ

• สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ
ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครงัทตีอ้งเรง่รบี
เพอืใหไ้ดท้่องเทยีวตามโปรแกรม

• บรกิารน ้าํดมืท่านวันละ1ขวด/คน/วัน ในวันทําทัวรเ์ตม็วันเรมิในวันท2ีของการเดนิทางถงึวันท4ีของการเดนิทาง รวมจํานวน2ขวด

• การบรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัวโมง อาทเิช่น เรมิงานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00
น.ในวันนัน มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลกั
จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง

• การประกนัภยั ทบีรษัิทฯไดท้ําไวส้าํหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทยีว ตามพ.ร.บ การท่องเทยีว เท่านัน
ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงอืนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมอืท่านชําระเงนิคา่ทัวร ์(ท่านสามารถซอืประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท
ประกนัทัวไป และควรศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด)

• มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ัดกาํกบัเท่านัน

• ผูจ้ัดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ
ในกรณทีผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง
ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ
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