
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ HokkaidoLavender 6D-HB-W21 

 HB80 : Hokkaido Lavender  6วนั 4คนื 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Hokkaido Lavender เทีย่วนีฟิ้นเวอร ์ 6วนั 4คนื 

ซปัโปโร  โอตาร ุ ฟรูาโน ่บเิอะ อาซาฮคิาวะ 
@ โรงงานช็อคโกแลต ทําเนยีบรฐับาลเกา่ หอนาฬกิาซปัโปโร  ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ มติซุยเอา้ทเ์ล็ท 

@ พพิทิธภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร  น ัง่กระเชา้สูจ่ดุชมววิโอครุายามา่ ศาลเจา้ฮอกไกโด  

@ อาซาฮคิาวะ  หมูบ่า้นราเมน สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ ชมนกเพนกวนิ 

@ ฟรูาโน ่ฟารม์โทมติะ โรงงานซสีฟูราโน ่เมอืงสวยบเิอะ Patchwork Road บอ่นํา้สฟ้ีา Blue pond 

@ โอตาร ุคลองโอตาร ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีโรงงานเป่าแกว้ 

**Wifi on bus*แชอ่อนเซ็น*บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์3ชนดิ+BBQ*มรีถ ไกดพ์าเทีย่วทกุวนั** 
บนิตรงสูช่โิตเสะสายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES เครือ่งลาํใหญ ่B767-200  

นํา้หนกักระเป๋า 23 KG บรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์พรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี  พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ



                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ HokkaidoLavender 6D-HB-W21 

  ไมเ่สรมิเตยีง 

1 – 6 ม.ิย. 39,900  

ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant 7,000 บาท 

10,900 34  

15 – 20 ม.ิย. 39,900 10,900 34  

22 -27 ม.ิย. 43,900 10,900 34  

29 ม.ิย. – 4 ก.ค. 45,900 10,900 34  

6 - 11 ก.ค. 46,900 10,900 34  

20 - 25ก.ค. 46,900 10,900 34  

27ก.ค. - 1ส.ค. 46,900 10,900 34  

 

 

วนัทีห่น ึง่       สนามบนิสวุรรณภมู ิ  

20.00 น.   พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ขาออกช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES 
(HB)*เคานเ์ตอร ์E มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวก l  

 *เคานเ์ตอรส์ายการบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลง เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ในใบนัดหมาย หรอื ณ วนัเดนิทางสามารถตรวจสอบ
หมายเลขเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิไดท้ี ่บอรด์แสดงสถานะเทีย่วบนิผูโ้ดยสารขาออก (Departure Flight Board)** 

23.30 น. ออกเดนิทางสู ่นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ Asia Atlantic 

Airlines เทีย่วบนิที ่HB 7904  (มบีรกิารอาหารเชา้พรอ้มดครือ่งดืม่เสริฟ์กอ่นเครือ่งลง ) 

วนัทีส่อง     สนามบนิชโิตเสะ – อาซาฮคิาวะ – หมูบ่า้นราเมน – สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ - พพิธิภณัฑส์าเก       
                   กลางวนั,เย็น 
 
07.55 น. เดินทางถึง สนามบนิชโิตเสะ ท่าอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด 

(เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความ
สะดวกเรือ่งการนดัหมายเวลา) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหนํ้า อาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั นําท่าน
เดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวะ เมอืงใหญ่อันดับ 2 ของฮอกไกโด และยังขึน้
ชือ่ว่าเป็นเมืองที่หนาวที่สุดในญี่ปุ่ น แวดลอ้มดว้ยภูเขารอบดา้น นําท่าน
เดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ (Asahikawa Ramen Village)  รา
เมนของทีน่ี่มรีสชาตอิันเป็นเอกลักษณ์และไดรั้บการกล่าวขานถงึความอร่อยมา
ยาวนานกว่าทศวรรษหมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะไดถ้อืกําเนดิขึน้ในปี 1996 โดย
รวบรวมรา้นราเมนชือ่ดังของเมอืงอาซาฮคิาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยูร่วมกันเป็นอาคาร
หลังคาเดยีว เสมอืนหมูบ่า้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดังขัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว และยังมี
หอ้งเล็กๆที่จัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาของหมู่บา้นแห่งนี้ใหสํ้าหรับผูท้ีส่นใจ
ไดม้าศกึษาอกีดว้ย 

เทีย่ง                บรกิารอาหารเทีย่ง แบบราเมน ทีห่มูบ่า้นราเมง (มือ้ที1่)   
บา่ย นําทา่นสู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ ซึง่ไดรั้บความนยิมมากทีส่ดุในญีปุ่่ น ซึง่

ในแต่ละปีจะมผีูเ้ขา้ชมความน่ารักของสัตวต์่างๆทีไ่ม่ไดถู้กกักขังในกรง
แบบทีท่่านเคยเห็นในสวนสัตวท์ั่วๆ ไปถงึกว่าปีละ 3 ลา้นคนจากทั่วโลก 
โดยสวนสัตวแ์ห่งนี้ไดม้แีนวความคดิทีว่่าสัตว์ต่างๆ ควรทีจ่ะอาศัยอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มที่ ด ีและเป็นไปตามธรรมชาตขิองสัตวนั์น้ๆ จงึทําใหทุ้ก
ทา่นไดส้มัผัสถงึชวีติความเป็นอยูท่ีแ่ทจ้รงิของสตัวแ์ตล่ะประเภท อาทเิชน่ 
หมีขาวจากขัว้โลก นกเพนกวินสายพันธุ์ต่างๆ แพนดา้แดง รวมถึง
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 ครอบครัวลงิอุลังอุตังแสนรู ้ไฮไลทสํ์าคญั! ของที่นี่คอืการชมการเดนิขบวนพาเหรดของนกเพนกวนิ 
(รอบของการแสดงโชวพ์าเหรดอาจมกีารปรับเปลีย่น ขึน้อยูก่บัทางสวนสตัวเ์ป็นผูกํ้าหนด) ใหท้า่นไดช้มอยา่ง
ใกลช้ดิ จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์าเก (Otokoyama Sake Museum) ซึง่เป็นสาเกทีม่ชี ือ่เสยีง
ในระดับหัวแถวของญีปุ่่ น ทา่นจะไดช้มความพถิพีถิันในการผลติสาเกทีข่ ึน้ชือ่แหง่นี ้  

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่  (มือ้ที2่)   
หลังอาหารนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Crescent Asahikawa Hotel หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั   

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

วนัทีส่าม      เมอืงฟูราโน ่– ฟารม์โทมติะ ชมทุง่ลาเวนเดอร ์ - Furano Cheese Factory - เมอืงบเิอะ  
                   Patchwork road - Blue Pond     เชา้,กลางวนั ,เย็น  
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่)   

นํา
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า
น
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 เดนิทางสู่เมอืงฟูราโน ่เมอืงทีข่ ึน้ชือ่ในเรื่องการชมดอกไม ้นําท่านไปชมโทมติะฟารม์ ฟาร์มลาเวนเดอร ์

แหง่แรกของเมอืงฟรูาโน่  ซึง่ทีน่ี่ท่านจะไดพ้บกกับ ทุ่งดอกลาเวนเดอรส์มีว่งแขง่กัน สง่กลิน่หอมยวนใจและ
ตืน่ตาไปกบัแปลงดอกทีต่ัง้ใจปลกูดอกไมทัง้หมด 7 ส ี7 สายพันธุเ์รยีงราย เป็นแปลงยาวเปรยีบเสมอืนสขีอง 
สายรุง้ตัดกบั ทอ้งฟ้าแลดสูวยงามละลานตา นอกจากจะเก็บภาพสวยๆของดอกไมก้ันแลว้ ทีน่ี่ยังม ีผลติภัณฑ์
จากลาเวนเดอร ์ ทัง้ของใชจํ้าพวกน้ําหอม  สบูด่อกลาเวนเดอรแ์หง้หรอืของกนิอยา่งน้ํากลิน่ลาเวนเดอร ์ พุด
ดิง้ลาเวนเดอร์ และที่พลาดไม่ได ้คือ ไอศครีมลาเวนเดอร์ที่ความหอมหวานจะช่วยดับรอ้นไดเ้ป็นอย่างด ี
รวมถงึของที่ระลกึอืน่ๆที่มใีหเ้ลือกชอ้ปมทีั่วทุกจุดในฟาร์ม*ชว่งที่ชมลาเวนเดอร์คือชว่งเดือนมถิุนายน –
กลางเดอืนสงิหาคม  ทัง้นีจ้ะบานหรอืโรยขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในวันเดนิทาง*  

                     หมายเหต ุกรณีดอกลาเวนเดอรไ์มบ่านหรอืยงัไมเ่ปิดเขา้ชมจะนําทา่นไป ฟารม์ชกิซิาอแิทน ชมววิ
ทวิทศันท์ีส่วยงามของทุง่ดอกไมใ้นแบบพาโนรามา ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัสแีละกลิน่หอมของมวลดอกไม ้
กวา่ 10 สายพันธุอ์าท ิทวิลปิ, ซลัเวยีร,์ดอกทานตะวัน เป็นตน้ ทีจ่ะสลับ
สบั เปลีย่นกนัอวดสสีนับานสะพร่ังตามแตฤ่ดกูาล 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางไป โรงงานชสีฟูราโน(่Furano Cheese 

Factory) เปิดใหนั้กท่องเที่ยวเขา้ชมขัน้ตอนการผลติชสีทอ้งถิน่คาเม

มเบริท์(camaembert) ผ่านทางกระจก และสามารถลิม้รสตัวอยา่งชสีใน

รา้นคา้ของโรงงานได ้ชสีทีพ่เิศษคอืชสีสดํีา ทีทํ่าจากหมกึของปลาหมกึ

นอกจากโรงงานผลติชสีแลว้ ยังมีโรงงานไอศครีม โรงงานพซิซ่า ซึง่

สามารถเขา้รว่มทําเวริค์ชอ้ปในการผลติเนย ไอศครมี ขนมปัง และชสีไดอ้กีดว้ย  
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบเิอะ เมอืงเล็กๆทีต่ัง้อยบ่รูเิวณตอนกลางของ

เกาะฮอกไกโดที่ไดช้ือ่ว่า“Small Town Of The Most 

Beautiful Hills” เมอืงเล็กๆทีม่คีวามสวยงามทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขาชม 
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 Patchwork road อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนอืของตัวเมอืง เป็นเสน้ทางชมทุง่นา เนนิเขาสทีองอรม่สลับกบัสี

เขยีงและน่ําตาล มตีน้ไมแ้ละเนนิเขาทีโ่ด่งดังจากภาพยนตโ์ฆษณาหลายชิน้  สองขา้้ง้ทางเต็มไปดว้ยยทุ่ง

ขา้ว บารเ์ล่ยสเีหลอืงทองตดั สลับกับไร่ขา้วโพดและมัน ฝร่ังสเีขยีวสด  เป็นสถานทีท่ีส่วยงามเหมาะกับการ 

ถา่ยรปูและบนัทกึไวในความทรงจํา 

 

 

 

 

 

 

 

 สมควรกเ่วลานําทา่นเดนิทางไปชม Blue Pond สระมรกต หรอืบอ่นํา้สฟ้ีาตัง้อยูฝ่ั่งซา้ยของแมน้ํ่า Bieigawa  ทางตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ หา่งจากเทอิกเขา Tokachi 2.5 กม. บอ่น้ําแหง่นีม้คีวามสวยงาม ทีเ่กดิจากการกัน้เขือ่นเพือ่ป้องกนัมใิหโ้คลนจากภเูขาไฟทีเ่กดิจากการปะทขุองภเูจาไฟ Tokachi  เมือ่ปี 1988 ไหลเขา้สูเ่มอืง กน้บอ่

น้ําจะมแีร่ธาตุทีเ่กดิจากโคลนภเูขาไฟ ทําใหม้สีฟ้ีาหรอืเขยีวมรกตสดใส ท่ามกลางตอไมท้ีโ่ผ่จากผวิน้ํา เป็น

ภาพทีส่วยงาม 
                     นําทา่นเขา้ทีพ่กั   
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรม (มือ้ที5่ )  หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบนํา้แร่

ธรรมชาตเิพือ่สขุภาพ - ออนเซ็น (Onsen) นํา้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึง่
ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่นํา้แรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่ 

ทีพ่กั: Jozakai View Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

วนัทีส่ ี ่         โอตาร ุคลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– รา้นเป่าแกว้ – โรงงานช็อคโกแลต -    

                    อาคารรฐับาลเกา่ – ซปัโปโร หอนาฬกิา - ทานกุโิคจ ิ 

                    เชา้,เทีย่ง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์3 ชนดิ+BBQ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที6่ ) 
                    นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุเมอืงทา่เจรญิรุง่เรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขาย

ในชว่งปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20 เมอืงท่าเล็กๆทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมน
ตกิ ซึง่มรีา้นขายของอยูต่ลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการ
ตกแตง่ของบา้นเรอืนนัน้สว่นใหญ ่ไดถ้กูออกแบบเป็นตะวันตกเนือ่งจากในอดตี 
เมอืงโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจาก การทําการคา้ระหว่างประเทศญีปุ่่ นเองและ
ประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ นําท่านเทีย่วชม คลองสายวฒันธรรมโอ
ตารคุลองสายวัฒนธรรมอนัมเีสน่หช์วนใหค้น้หาดว้ยความเป็นเอกลกัษณ์แหง่วี
ถชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่ังคงความเป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ คลองโอตารุสรา้งเพือ่ให ้
เรอืเล็กลําเลยีงสนิคา้จากท่าเรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดังทีอ่ยู่ตามรมิคลอง เมือ่
วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่จงึเปลีย่นไปเขา้ท่าทีใ่หญ่และขนสง่เขา้โกดัง 
ไดง้่ายขึน้ ตกึเก่าเก็บสนิคา้รมิคลองเหล่านี้ จงึถูกดัดแปลงเป็นรา้นอาหาร
สไตลต์า่งๆ และพพิธิภณัฑ ์นําทา่นเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้โอตาร ุแหลง่ทํา
เครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนัดังอยูใ่นโลก
ของจินตนาการ แหล่งเครื่องแกว้ชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแกว้
หลากหลายใหท้่านชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนี้มชี ือ่เสยีงในดา้นการทํา
เครือ่งแกว้ต่างๆ นําท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีใหท้่านไดท้่องไปใน
ดนิแดนแหง่เสยีงดนตรแีละบทกว ีทีแ่สนออ่นหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ย
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 กลอ่งดนตร ี(MUSIC BOX) อนัมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะทําใหท้่านผ่อนคลายอยา่งดเียีย่ม ท่านจะ
ไดช้มกล่องดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึท่านยังสามารถ
เลอืกทํากลอ่งดนตรแีบบทีท่า่นตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบ
กัน มบีรกิารนําเพลงกล่องดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์ส่งไดโ้ดยตรงจากทาง
พพิธิภัณฑ ์ใหท้่านไดส้ัมผัสและชืน่ชมกล่องดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้่านไดทํ้ากล่องดนตรน่ีารักๆในแบบที่
ทา่นชืน่ชอบดว้ยตัวทา่นเอง  
                  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) 
บา่ย            จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูซ่ปัโปโร ระหวางทางนําท่านไปชม โรงงานช็อค

โกแลตอชิยิะ แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตัวอาคารของ
โรงงานถูกสรา้งขึน้ในสไตลย์ุโรป แวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไมใ้หท้่านได ้
เลอืกซือ้เป็นของฝากตามอธัยาศัย นําท่านเดนิทางสู ่ตกึทําเนยีบรฐับาล
เกา่ หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่ นแปลว่า อฐิสแีดง เริม่
กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิา โดยลอก
แบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส ์สหรัฐอเมรกิา 
โดยใชอ้ฐิไปจํานวนมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้น ตกึแดงหลังนี้ใชเ้ป็นทีทํ่าการ
รัฐบาลฮอกไกโดตัง้แตปี่ พ.ศ.2429 ซึง่ผูว้า่ราชการคนแรกทีไ่ดทํ้างานใน
ตกึนี้คอื มจิโิตช ิอวิามูระ (Michitoshi Iwamura) แลว้ใชง้านต่อเนื่อง
ยาวนานถงึ 80 ปี กอ่นทีจ่ะยา้ยไปทีทํ่าการหลังใหมเ่ป็นอาคารทันสมัยสงู 
10 ชัน้ซ ึง่ตัง้อยูด่า้นหลังตกึ นําท่านเดนิทางสู ่สวนโอโดร ิเป็นสวนทีไ่ด ้
ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเทศกาลที่ย ิ่งใหญ่ สามารถดูด
นักท่องเทีย่วทํารายไดใ้หแ้ก่ฮอกไกโดมากมาย มหีมิะทีง่ดงามและการ
แกะสลักน้ําแข็งที่สามารถดงึดูดนักท่องเทีย่วจากญีปุ่่ นและทั่วโลกไดม้ากกว่า 2 
ลา้นคน นําชม  หอนาฬกิาซปัโปโระ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วซึง่เป็นอาคารทีส่รา้ง
ขึน้จากไม ้ตัง้อยูใ่นเขตจูโอ เมอืงซัปโปะโระ เมอืงใหญ่ทีส่ดุของจังหวัดฮกไกโด 
ทางตอน เหนือของประเทศญี่ปุ่ น ออกแบบดว้ยศลิปะแบบอเมรกิันเป็นที่รูจั้กใน
ฐานะสญัลักษณ์ของเมอืง และเป็นทีส่นใจของนักทอ่งเทีย่ว ทัง้ในและตา่งประเทศ
แทบทุกคน ซึง่นาฬิกาบนหอยังคงเดนิอย่างเที่ยงตรง และมีเสียงระฆังในทุก
ชัว่โมง  จากนัน้นําทา่นสู ่ยา่นทานกุโิคจ ิแหลง่ชอ้ปป้ิงสตรทีชือ่ดังของฮอกไกโด 
ภายในแบ่งเป็นตรอก 7 ตรอก มสีนิคา้ใหไ้ดเ้ลอืกมากมายหลากหลายชนิด ทัง้
เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งสําอางค ์รา้นขายของทีร่ะลกึ รวมไปถงึรา้นอาหาร
และรา้นขนมมากมาย รวมแลว้กว่า 200 รา้นคา้ (อสิระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 
เพื่อความสะดวกในการชอ้ป ป้ิง) ร า้นดั งๆ  ถุกใจนักชอ้ปชาวไทย เช่น 
Matsumoto Kiyoshi   Don Quijote : ดองกโิฮเตะ รา้น Brand Name 
มอืสอง  . Parco ทา่นทีต่ามหากระเป๋า Bao Bao by Issey Miyake  หา้ง  Pivot  ทา่นทีม่องหากระเป๋า 
COACH , เสือ้ UNIQLO หรอืแบรนดฮ์ติราคาสดุคุม้อยา่ง GU เป้นตน้ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ทีภ่ตัตาคาร พเิศษ บฟุเฟ่ตข์าป3ูชนดิ พรอ้ม BBQ แบบไมอ่ ัน้  (มือ้ที8่) 
                    หลงัอาหารนําทา่นเขา้ทีพ่กั 

 ทีพ่กั: APA Hotel Sapporo // Tmark City Hotel Sapporo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 

 

วนัทีห่า้       ศาลเจา้ฮอกไกโด – จดุชมววิโอครุายามา่ – ตลาดปลาโจไก – พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร –  

                 มติซุยเอา้ทเ์ล็ท          เชา้,กลางวนั 
เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่) นําท่าน

เดนิทางไปชม  ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Jingu) เป็น
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 ศาลเจา้ของลัทธชินิโตทีม่อีายุเกา่แกถ่งึ 140 ปีเชือ่กันว่าเป็นทีส่ถติยข์องเทพเจา้โยฮะชริะผูพ้ทัิกษ์ฮอกไกโดมา

ตัง้แต่ยุคบุกเบิกดินแดนนี้จึงมีผูศ้รัทธาไปมนัสการมากตลอดปี  นําท่านเดินทางไปจุดชมววิโอคุรายาม่า 
(Okurayama Observatory) หรอื Okuayama Ski Jump สามารถขึน้ไปชมววิไดโ้ดยน ัง่ลฟิทเ์กา้อี ้
(รวมในค่าทัวร์แลว้) เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองซัปโปโร ฐานเนินเขาที่จะขึน้ไปยังจุดชมววิ เป็นที่ตัง้
ของ พพิธิภณัฑก์ฬีาฤดหูนาวซปัโปโร(Sapporo Winter Sports Museum) ซึง่จัดแสดงเกีย่วกับการ
แขง่ขันโอลมิปิกกฬีาฤดูหนาวทีจั่ดขึน้ทีซ่ปัโปโรในปี 1972 เชน่ แขง่กระโดดสก ีบอบสเลด* และไบแอธลอน 
ภายในพพิธิภัณฑม์เีกมทีจํ่าลองการเล่นกฬีาฤดูหนาวต่างๆ เชน่ กระโดดสก ีสเก็ต และฮอกกี ้สามารถเล่นได ้
โดยไม่ตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ*บอบสเลด คือ กฬีาที่มลีักษณะคลา้ยๆกับรถไฟราง กล่าวคือ  นักกฬีานัน้มี
หนา้ทีเ่ลีย้งกระดานทีต่นเองนอนควํ่าหันหัวไปดา้นหนา้ไปตามรางที่มลีักษณะอุโมงคเ์ปิดดา้นบนและมพีืน้เป็น

น้ําแข็งใหเ้ร็วทีสุ่ด ถงึเวลานัดนําท่านเดนิทางไปตลาดปลาคา้ส่งทีใ่หญ่ท่าสุดในซัปโปโร  ตลาดโจไก และ

ศนูยก์ลางตลาดขายสง่เมอืงซปัโปโร มรีา้นคา้ตา่งๆ มากมายเรยีงรายอยู ่ทัง้รา้นขายปลาสด, รา้นผักผลไม,้ 
รา้นขายเนือ้สด, รา้นขายขนมทีม่ชี ือ่เสยีงของฮอกไกโด หรอืรา้นสรุาทีจํ่าหน่ายสรุาเฉพาะในทอ้งทีเ่รยีงรายกัน
อยู ่ในจํานวนนัน้บางรา้น “ขายเมลอนไดม้ากเป็นอันดับหนึง่ของฮอกไกโด” มรีา้นทีพ่นักงานขายพูดไดค้รบทัง้
ภาษาองักฤษ ภาษาจนี และภาษาไทย จงึเป็นทีช่ ืน่ชมของนักท่องเทีย่วจากต่างประเทศ รา้นขายปลาสดเกอืบ
ทกุรา้น จะมรีา้นอาหารดว้ย จงึสามารถรับประทานปหูรอือาหารทะเลทีเ่รยีงรายอยูห่นา้รา้นทีน่ั่นไดเ้ลย รา้นขาย
อาหารและเครือ่งดืม่ทีม่ปีระมาณ 20 รา้นนัน้ ตอนเทีย่งชาวซปัโปโรก็จะมารับประทานดว้ย  

เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที1่0) 
บา่ย             นําทา่นไปชม พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร (Sapporo Beer Museum) เปิดเมือ่ปี 1987 ในสมัยเมจเิคยเป็น

โรงกลั่น ภายในพพิธิภัณฑจ์ะแนะนําประวัติของเบยีรใ์นญี่ปุ่ น และกระบวนการขัน้ตอนการผลติเบยีร์ หลัง
นทิรรศการมใีหช้มิเบยีรฟ์ร ี  จากน ัน้นําทา่นไปชอ้ปป้ิง มติซุยเอาทเ์ล็ท “Mitsui Outlet” เพลดิเพลนิกับ  
การชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายแบรนดด์งัระดับโลก และแบรนดญ์ีปุ่่ น อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 
CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, 
DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดูเครือ่งประดับ และนาฬกิาหรูอยา่ง TAG HEUER, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั่น 
HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN 
ฯลฯ หรือเลือกซือ้สนิคา้สําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI 
ASOBI, HAKKA KIDS, และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมายในราคา
ลด 30-80% ซึง่ภายในยังมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ สําหรับให ้
ท่านไดน่ั้งผ่อนคลายอีกดว้ย (อาหารเย็นอิสระตาม
อธัยาศยั)   

                     จนถงึเวลานัดหมาย นําทา่นเดนิทางกลบัทีพ่กั     

 ทีพ่กั: APA Hotel Sapporo // Tmark City Hotel Sapporo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

วนัทีห่ก        สนามบนิชโิตเสะ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ  เชา้ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที1่1) 
    ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ  เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบั 
09.55 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิAsia Atlantic Airlines   

เทีย่วบนิที ่HB 7905 ( มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ) 
16.30 น    เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++     

 
 
หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เนือ่งจากขว่งเวลาการเดนิทางเป็นชว่ง High Season ของ 

Hokkaido  บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัปรบัเปลีย่นโรงแรม ตามโรงแรมและเมอืงทีจ่องได ้ ซึง่โรงแรมท ัง้หมด 

http://www.welcome.city.sapporo.jp/find/shops/sapporo_central_wholesale_market/?lang=th
http://www.welcome.city.sapporo.jp/find/shops/sapporo_central_wholesale_market/?lang=th
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 confirm แลว้ และรวมถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วทีร่ะบใุนรายการอาจจสลบัปรบัเปลีย่นเพือ่ความเหมาะสม  โดยทา่นยงัจะ

ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรมท ัง้หมด 

อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คาํนวณ จากอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่ ประมาณ 100 เยน เทา่กบั 32.50 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การชําระคา่บรกิาร  
กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ 20 วันกอ่นออกเดนิทาง  
**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ)  
**กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออก
และเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้  
- ทีน่ั่งมบีรกิารเฉพาะชัน้ปกต ิStandard Seat เป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรตามกรุ๊ปทัวร ์ไมส่ามารถระบไุด ้
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั   
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  
5. ค่าน้ําหนักสัมภาระสายการบนิ Asia Atlantic Airlines กําหนดสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งท่านละไมเ่กนิ2ชิน้และน้ําหนัก
รวมกันไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม ทัง้ไปและกลับ สัมภาระถอืขึน้เครือ่ง ท่านละ7กโิลกรัม ค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไข
ของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์**ไมร่วมประกนัสขุภาพ** 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 2,500 เยน ตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
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 (เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่วา่จะ

ดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.       สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงินสด บัตร 

          เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 

 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

 4.       เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
          เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหตุ :  กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
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 11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง รวมจํานวน 4 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10-12ช ัว่โมง อาทิ
เช่น เร ิม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนัน ัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร
เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง  
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านชําระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
18. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


