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CODE: TG-JH88 Hokkaido So Beautiful   ซปัโปโร โอตาร ุฟูราโน ่ บเิอะ  6วนั 4คนื 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 

Hokkaido So Beautiful 6 วนั 4 คนื 
ซปัโปโร  โอตาร ุ ฟรูาโน ่บเิอะ โนโบรเิบทส ึโทยะ ภเูขาไฟโชวะ น ัง่กระเชา้ 

ɤ โนโบรเิบทส ึจโิกกดุาน ิโชวะชนิซงัปารค์ น ัง่กระเชา้ชมภเูขาไฟอสุ ึจดุชมววิทะเลสาบโทยะ          

ɤ ซปัโปโร ศาลเจา้ฮอกไกโด โรงงานช็อคโกแลต คลองโอตาร ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีโรงงานเป่าแกว้        

ɤ ฟรูาโน ่ฟารม์โทมติะ ทุง่ลาเว็นเดอร ์ ฟารม์ชกิไิซ บเิอะ Patchwork road ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ

●● พเิศษสดุๆ ทานบฟุเฟ่ตเ์มลอ่นฮอกไกโด●● 

**พกัออนเซ็น 2คนื *ฟร ีWifi on Bus *แชอ่อนเซ็น *บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์3 ชนดิ+BBQ** 

บนิหร ูบนิตรงสูช่โิตเสะโดยสายการบนิไทย THAI AIRWAY (TG) สะสมไมลไ์ด ้50% 

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2 - 6 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ2่ทา่น) 

พกัเดีย่ว 

(หอ้งSGL) 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

20 – 25 ม.ิย. 45,900  10,900 30  
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3 - 8 ก.ค.  53,900 ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant ไมเ่กนิ 2 ขวบ 9,000 บาท 

10,900 30  

28 ก.ค. – 2 ส.ค. 53,900 10,900 30  

8 - 13 ส.ค. 49,900 10,900 30  

12 - 17ส.ค. 49,900 10,900 30  

5 - 10 ก.ย. 44,900 10,900 30  

12 - 17ก.ย. 44,900 10,900 30  

19 - 24ก.ย. 44,900 10,900 30  

 
 

 
 
 
 
 
วนัทีห่นึง่     สนามบนิสวุรรณภมู ิ  

 

20.00 น.    พรอ้มกันที่สนามบนิสุวรรณภูม ิ ขาออกช ัน้ 4 โซน D  เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI 
AIRWAY (TG) เคานเ์ตอร ์D  มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวก lสงัเกตป้าย 
I JAPAN  

23.45 น.    ออกเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตะเสะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG670  

วนัทีส่อง     สนามบนินวิชโิตเสะ – ซปัโปโร – โนโบรเิบทส ึ– จโิกกดุาน ิหบุเขานรก - โชวะชนิซงัปารค์ –  
                  น ัง่กระเชา้ชมภเูขาไฟอสุ ึ– จดุชมววิทะเลสาบโทยะ           กลางวนั,เย็น 
 
08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ท่าอากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด 

(เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋า
เรยีบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตัว  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบทส ึเมอืง
ตากอากาศที่มชี ือ่เสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไปดว้ย
ธรรมชาตทิีง่ดงามไมว่่าจะเป็นตน้ไม,้ ทะเลสาบ, หนองบงึและแหลมรูปรา่ง
แปลกตามากมาย  จากนัน้น าท่านชม จโิกกุดาน ิหรอื หุบเขานรก เกดิ
จากภเูขาไฟซึง่ยงัไมด่ับจงึกอ่ใหเ้กดิน ้าพุรอ้นและบอ่โคลนเดอืดอนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่ังคงอยู่
ชัว่กลัป์ 

เทีย่ง                บรกิารอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่)  เมน ูSeafood Teppanyaki 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูโ่ชวะชนิซงัปารค์ น าทา่นน ัง่กระเชา้ชมสู ่ภเูขาไฟอสุ ึ(Mt. Usuzan) (ขอสงวนสทิธไิม่

ขึน้ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย จะพาเขา้ชมฟารม์หมสีนี ้าตาลแทน)  และชมภูเขาไฟโชวะชนิซงั ภูเขา
ไฟเกดิใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 
ภู เข า ไ ฟ น ้อ ง ให ม่ ที่ เ ก ิ ด จ า ก ก า ร
สั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่ง
ระเบดิปะทตุดิตอ่กันนานถงึ 2 ปี จนกลาย
มาเป็นภเูขาโชวะ ดังทีเ่ห็นอยู ่ปัจจบุันอยู่
ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น 
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“อนุสรณ์ทางธรรมชาตแิห่งพเิศษ”  พรอ้มบันทกึภาพเป็นทีร่ะลกึ จากนัน้น าท่านสู ่จุดชมววิทะเลสาบโทยะ 
ที ่Sairo View Point เป็นจุดชมววิทีส่ามารถชมทะเลสาบโทยะไดส้วยทีส่ดุ จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิ
ทางเขา้สูท่ ีพ่กั  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่  (มือ้ที2่)  
หลังอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ใน
สไตลญ์ีปุ่่ นทีม่สีแีละแร่ธาตุทีแ่ต่งต่างกันไปในแต่ละพืน้ที ่ใหท้่านไดล้งไปแชใ่นบ่อน ้ารอ้นธรรมชาตดิว้ยรา่ง
การเปลอืยเปลา่ เพือ่เพิม่ความผอ่นคลายใหร้า่ยการและบ ารงุผวิพรรณใหด้เูปล่งปลั่ง เรยีบเนยีน และยงัมสีว่น
ชว่ยในเรือ่งของการบรรเทาอาการเจ็บป่วยตา่งๆไดอ้กีดว้ย 

ทีพ่กั: Toya Hanabi Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัทีส่าม      ซปัโปโร – ศาลเจา้ฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ – โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑ ์
                   กลอ่งดนตร ี- โรงงานเป่าแกว้         เชา้,กลางวนั,เย็น 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่)   

น าท่านเดนิทางสู ่ซปัโปโร เมอืงหลวงของภมูภิาคฮอกไกโด จากนัน้น าทา่นไปศาล
เจา้ฮอกไกโดเป็น ศาลเจา้ของศาสนานิกายชนิโตประจ าเกาะฮอกไกโด สรา้ง
ขึน้ในปี ค.ศ 1869 และไดอ้ัญเชญิเทพมาประทับทัง้หมด 4องค์ ในช่วงฤดูรอ้น 
ว ัน ที ่ 14-16ม ถิ ุน า ยน ข อ งท ุก ปี  จ ะม กี า รจ ัด ง าน  Hokkaido Jingu Reisai 
(Sapporo Festival) ซึง่จะแห่ขบวนไปตามถนน รอบๆเมอืง  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่)   
  เมน ู Shabu Shabu Buffet  
 
บา่ย  น าทา่นไปชม โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตัวอาคารของโรงงาน

ถูกสรา้งขึน้ในสไตล์ยุโรป แวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ช็อคโกแลตที่ข ึน้ชือ่
ทีส่ดุของทีน่ีค่อื  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากตามอธัยาศัย น าทา่นเดนิทาง
สู่ เมอืงโอตารุ เมอืงท่าเจรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในช่วงปลาย
ศตวรรษที ่19 ถงึ 20 เมอืงทา่เล็กๆทีม่บีรรยากาศ
สดุแสนโรแมนตกิ ซึง่มรีา้นขายของอยูต่ลอดสอง
ขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการ
ตกแตง่ของบา้นเรอืนนัน้สว่นใหญ ่ไดถ้กูออกแบบ

เป็นตะวันตกเนื่องจากในอดตี เมอืงโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจาก การท าการคา้
ระหวา่งประเทศญีปุ่่ นเองและประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ น าทา่นเทีย่วชม 
คลองสายวฒันธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ย
ความเป็นเอกลักษณ์แห่งวถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่ังคงความเป็นญี่ปุ่ นแบบดัง้เดมิ 
คลองโอตารุสรา้งเพือ่ใหเ้รอืเล็กล าเลยีงสนิคา้จากท่าเรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดังที่
อยูต่ามรมิคลอง เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่จงึเปลีย่นไปเขา้ท่าทีใ่หญ่
และขนส่งเขา้โกดัง ไดง้่ายขึน้ ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลองเหล่านี้ จงึถูกดัดแปลง
เป็นรา้นอาหารสไตลต์่างๆ และพพิธิภณัฑ ์น าท่านเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้
โอตารุ แหล่งท าเครื่องแกว้ที่มีชือ่เสียงที่สุด ชมความสวยงามของแกว้
หลากสสีันดังอยู่ในโลกของจนิตนาการ แหล่งเครือ่งแกว้ชือ่ดังของโอตาร ุ
และยังมีเครื่องแกว้หลากหลายใหท้่านชืน่ชม และเลือกซื้อได ้เมืองนี้มี
ชื่อเสียงในดา้นการท าเครื่องแกว้ต่างๆ จากนั้นน าท่านชม พิพิธภณัฑ์

กล่องดนตร  ีใหท้่านไดท้่องไปในดินแดน
แห่งเสยีงดนตรแีละบทกว ีที่แสนอ่อนหวาน 
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ชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตร ี(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะท าใหท้่านผ่อน
คลายอยา่งดเียีย่ม ทา่นจะไดช้มกล่องดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ 
รวมถงึท่านยังสามารถเลอืกท ากล่องดนตรแีบบทีท่่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลอืกกล่องใส ่ตุ๊กตาเซรา
มกิและเพลงมาประกอบกัน มบีรกิารน าเพลงกล่องดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอดัเป็นซดีโีปสการด์
สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้่านไดส้ัมผัสและชืน่ชมกล่องดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้่านไดท้ ากล่อง
ดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่า่นชืน่ชอบดว้ยตัวทา่นเอง จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที5่)  
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แร่ธรรมชาต  ิเพื่อสุขภาพ/ 
ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตลญ์ีปุ่่ นทีม่สีแีละแร่ธาตุทีแ่ต่งต่างกันไปในแต่ละ
พืน้ที ่ใหท้่านไดล้งไปแชใ่นบ่อน ้ารอ้นธรรมชาตดิว้ยร่างการเปลอืยเปล่า เพือ่เพิม่
ความผ่อนคลายใหร้่ายการและบ ารุงผวิพรรณใหดู้เปล่งปลั่ง เ รยีบเนียน และยังมี
สว่นชว่ยในเรือ่งของการบรรเทาอาการเจ็บป่วยตา่งๆไดอ้กีดว้ย 

 ทีพ่กั: Kiroro Resort / Jozenkei Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
  

วนัทีส่ ี ่        เมอืงฟูราโน ่- ฟารม์โทมติะ ทุง่ลาเว็นเดอร ์– ฟารม์ชกิไิซ - เมอืงบเิอะ - Patchwork road –  
                  ซปัโปโร – ทานกุโิคจ ิ 
        เชา้,กลางวนั (บฟุเฟตอ์าหารและเมลอ่น) ,เย็น (บฟุเฟ่ต ์BBQ+ป ู3ชนดิ เบยีร ์ไวนไ์มอ่ ัน้)                                                                                                                                                                                          
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 
 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงฟูราโน ่เมอืงทีข่ ึน้ชือ่ในเรือ่งการชมดอกไม ้น าท่านไปชมโทมติะฟารม์ ฟารม์ลาเวน

เดอร ์แห่งแรกของเมอืงฟรุาโน่ซึง่ทีน่ี่ท่านจะไดพ้บกกับทุ่งดอกลาเวนเดอรส์มี่วงแขง่กันสง่กลิน่หอมยวนใจ
และตืน่ตาไปกับแปลงดอกทีต่ัง้ใจปลูกดอกไมทัง้ัหมด 7ส ี7สายพันธุเ์รยีงรายเป็นแปลงยาวเปรยีบเสมอืนสี

ของสายรุง้ตัดกับสขีองทอ้งฟ้า แลดูสวยงามละลานตา นอกจากจะเก็บภาพสวยๆของดอกไมแ้ลว้ ที่นี่ยังมี
ผลติภัณฑจ์ากลาเวนเดอรท์ัง้ของใชจ้ าพวกน ้าหอม  สบู่ดอกลาเวนเดอรแ์หง้หรอืของกนิอยา่งน ้ากลิน่ลาเวน
เดอร ์ พุดดิง้ลาเวนเดอรแ์ละที่พลาดไม่ได ้คือไอศครมีลาเวนเดอรท์ี่ความหอมหวานจะชว่ยดับรอ้นไดเ้ป็น
อย่างดี  รวมถึงของที่
ระลึกอื่นๆที่มีใหเ้ลือกช็

อ ป   มี ทั่ ว ทุ ก จุ ด ใ น
ฟาร์ม*ช่วงที่ชมลาเวน
เด อ ร์ คื อ ช่ ว ง เ ดื อ น
มิถุ น ายน -กลางเดือน
สิงหาคม  ทั ้งนี้จะบาน
หรือโรยขึน้อยู่กับสภาพ

อากาศในวันเดนิทาง 
                     หมายเหต:ุ ดอกไมจ้ะสลบัปรับกนัไปตามแตฤ่ดกูาล 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) 
 เมนบูฟุเฟ่ตแ์ละเมลอ่นบฟุเฟ่ตแ์ละเครือ่งดืม่Soft drink  
 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบเิอะ เมอืงเล็กๆที่ตัง้อย่บูรเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด ที่ไดช้ือ่ว่า Small 

Town Of The Most Beautiful Hills เมอืงเล็กๆทีม่คีวามสวยงามทีต่ัง้อยบ่นเนนิเขา น าท่านเดนิทางไป
ฟารม์  ชกิไิซ โนะ โอกะ สวนดอกไมข้นาด7เฮกตารใ์นBiei, Hokkaido ทีน่ีม่พีันธุด์อกไมป้ระมาณ30ชนดิจัด
แสดง ตัง้แตด่อกลาเวนเดอร ์,ดอกดาวกระจาย,ดอกลพูนิและดอกทานตะวนั สามารถสนุกสนานตัง้แตฤ่ดใูบไม ้
ผลจินถงึฤดูใบไมร้่วงของทุกๆปี ปิดใหเ้ขา้ชมตลอดทัง้ปี ตัง้แต่ปลายเดอืน
เมษายนจนถงึสิน้เดอืนตุลาคมในชว่งฤดูสเีขยีว จะม ีNorokko (รถโดยสาร
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ไม่รวมในค่าทัวร์),รถขนาดเล็ก,รถเข็นสามารถหาไดภ้ายในสวน ในระหว่างฤดูหนาวคุณสามารถขี่รถเล็ก
ส าหรับวิง่บนหมิะไดเ้ชน่กัน ยงัมเีนนิเขาทีคุ่ณสามารถเห็นสนามขนาดใหญ่ในสีฤ่ดู คุณสามารถพบดอกไมใ้น
แตล่ะฤดเูชน่ เดอืนพฤษภาคมดอกทวิลปิ,เดอืนกรกฎาคมดอกลาเวนเดอรแ์ละเดอืนสงิหาคมดอกทานตะวัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนัน้น าท่านไปชม Patchwork road อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมอืง เป็นเสน้ทางชมทุ่งนา เนนิ

เขาสทีองอร่มสลับกับสเีขยีงและน ่าตาล มตีน้ไมแ้ละเนนิเขาที่โด่งดังจากภาพยนตโ์ฆษณาหลายชิน้  สอง
ขา้้ง้ทางเต็มไปดว้ยยทุง่ขา้ว บารเ์ลย่สเีหลอืงทองตดั สลับกบัไรข่าวโพดและมนั ฝร่ังสเีขยีวสด  เป็นสถานที่
ทีส่วยงามเหมาะกับการ ถ่ายรูปและบันทกึไวในความทรงจ า จนสมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางเขา้สูซ่ปัโปโร 
จากนัน้น าท่านสูย่า่นชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิอสิระใหช้อ้ปป้ิง คอืบรเิวณรอบ ๆ สถานีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ อยูถ่ัด
ลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดร ิถอืเป็นยา่นทีค่กึคักมชีวีติชวีาทีส่ดุของซปัโปโร โดยเฉพาะในเวลาค ่าคนืทีบ่รรดา
ป้ายไฟโฆษณาบนตกึต่าง ๆ เปิดไฟสลับสแีข่งขันประชันสนิคา้กัน รอบๆ บรเิวณนี้มรีา้นอาหาร ภัตตาคาร 
สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทัง้ไนตค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยู่ในตรอกซอก
ซอย บางรา้นก็ซ่อนอยู่ในตกึตอ้งขึน้ลฟิต์ไป แต่ก็มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้น
ตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด 

               ค า่ รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที8่) เมนบูฟุเฟ่ป3ูชนดิ พรอ้ม BBQ เบยีร ์ไวน ์แบบไมอ่ ัน้  
 
 
 
 
 
  

 
 ทีพ่กั: Daiwa Roynet Sapporo Susukino /T Mark City Hotel /APA Hotel&Resort  

 หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัทีห่า้         ตลาดปลาโจไก (มรีถ ไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอืทา่นสามารถ อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั                                                                                  

                  เชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที9่) 
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อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศัยเต็มวันหรอื
ทา่นสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได ้
หมายเหตุ: มบีรกิารรถและไกดไ์ปตลาดปลาโจ
ไก กรณีท่านประสงคไ์ปตลาดปลา กรุณาแจง้กับ
ไกดใ์นวันแรกของการเดนิทาง เนือ่งจากรถมทีีน่ั่ง
กดัไมม่คีา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 
ตลาดปลาโจไก อจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลที่
ใหญ่ที่สุดในซัปโปโร เป็นตลาดที่ค ึกคักและ
มากมายไปดว้ยของฝากของดขีองซปั  โปโรและผลติภัณฑจ์ากทั่วฮอกไกโด ท่านสามารถรับประทานอาหาร
ทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น ราคาไมแ่พง ทีส่ัง่ตรงมาจากทีต่า่งๆของออกไกโด และทา่นสามารถซือ้อาหารทะเลและ
ของฝากต่างๆไดท้ี่นี่ โดยทางรา้นจะท าแพ็คเก็จอย่างดีไปส่งที่
โรงแรมของเชา้วันเดนิทางกลับ (อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั 
ให้ท่านเลือกชิมอาหารทะเลสดๆ)  จนไดเ้วลาน าท่านมาส่งที่
โรงแรมและหรือ JR ทาวน์เวอร์ อ ิสระใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง หรือ
เดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ ตามอธัยาศัยอาทเิชน่  
ตกึท าเนยีบรฐับาลเกา่ หรอื อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญีปุ่่ น
แปลว่า อฐิสแีดง เริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตลน์ี
โอบาร็อคอเมรกิา โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่ง
รัฐแมสซาซูเซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจ านวนมากกว่า 2.5 
ลา้นกอ้น ตกึแดงหลังนีใ้ชเ้ป็นทีท่ าการรัฐบาลฮอกไกโดตัง้แต่ปี พ.ศ.2429 ซึง่ผูว้า่ราชการคนแรกทีไ่ดท้ างาน
ในตกึนี้คอื มจิโิตช ิอวิามรูะ (Michitoshi Iwamura) แลว้ใชง้านต่อเนื่องยาวนานถงึ 80 ปี กอ่นทีจ่ะยา้ยไปที่
ท าการหลังใหมเ่ป็นอาคารทันสมยัสงู 10 ชัน้ซ ึง่ตัง้อยูด่า้นหลังตกึ  
สวนโอโดร ิเป็นสวนทีไ่ดถู้กปรับปรุงเปลีย่นแปลงกลายเป็นเทศกาลทีย่ ิง่ใหญ่ สามารถดูดนักท่องเทีย่วท า
รายไดใ้หแ้กฮ่อกไกโดมากมาย มหีมิะทีง่ดงามและการแกะสลักน ้าแข็งทีส่ามารถดงึดูดนักท่องเทีย่วจากญีปุ่่ น
และทั่วโลกไดม้ากกวา่ 2 ลา้นคน  
หอนาฬิกาซ ัป โปโระ  เป็ นสถานที่
ท่องเทีย่วซึง่เป็นอาคารทีส่รา้งขึน้จากไม ้
ตัง้อยู่ในเขตจูโอ เมืองซัปโปะโระ เมือง
ใหญ่ที่สุดของจังหวัดฮกไกโด ทางตอน 
เหนือของประเทศญี่ปุ่ น  ออกแบบดว้ย
ศิลปะแบบอเมริกันเป็นที่รู จั้กในฐานะ
สัญลักษณ์ของเมอืง และเป็นทีส่นใจของ
นักท่องเทีย่ว ทัง้ในและต่างประเทศแทบ
ทุกคน ซึง่นาฬิกาบนหอยังคงเดนิอย่าง
เทีย่งตรง และมเีสยีงระฆงัในทกุชัว่โมง 
อาคารเจอารท์าวเวอร(์JR TOWER) เป็นตกึที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตัง้อยู่ตดิกับสถานีเจอาร ์ซัปโปโร เป็ 
นทัง้หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศูนยอ์าหาร มรีา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, 
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชั่นวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอาง อาคาร JR TOWER มจีดุชมววิตัง้อยูท่ีช่ัน้ 38 เรยีกวา่ T38 (Tower Three 
Eight) ทีร่ะดับ ความสูง 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศน์เหนือเมอืงซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวัน 
กลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จากกลุ่มตกึ ยา่น
ซซูกูโินะ สอ่งสวา่งทีจ่ดุกลางเมอืงตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็ น ศนูยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียูป่ระมาณ 
10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอรอ่ยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่น ซซูกูโิน่ (ไมร่วมตั๋วขึ ้น จดุชมววิราคาประมาณ 700-1000 
เยน) 
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ย่านซูซูกโินะ ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซูซูก ิ
โนะ เมอืงซปัโปโร โดยอยูถ่ัดลง มาทางใตข้องสวนสาธารณะ
โอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป็ นย่านที่ค ึกคักและม ี
ชวีติชวีาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค ่าคนืที่มกีารเปิ 
ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีัน ต่างๆ บนตกึทีต่ัง้อยู่ในยา่นแห่ง
นี้ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร 
สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรตี่างๆ ทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอ
เกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 รา้น ตามตรอกซอก
ซอย จงึไม่แปลกทีนั่กท่องเทีย่วจะนยิมมา ณ สถานทีแ่ห่งนี - 
ทานุกโิคจเิป็นแหล่งชอ้ปป้ิ งอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลังคา
มุงบังแดดบังฝนและหมิะ มี ความยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้
ตัง้เรยีงรายอยู่กว่า 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ 
Susukin เพือ่ไมเ่ป็ นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารกลางวันและอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
(อาหารเทีย่งและเย็นอสิระตามอธัยาศยั) 

 ทีพ่กั: Daiwa Roynet Sapporo Susukino /T Mark City Hotel /APA Hotel&Resort  

 หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
วนัทีห่ก          ซปัโปโร - สนามบนินวิชโิตเสะ  - สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

                      เชา้                                                             

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที1่0)   
    ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะ เพือ่เชค็อนิเดนิทางกลบั 
10.30  น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG671 
15.30 น    เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++     

หมายเหต:ุ  รายการทัวรส์ามารถสลบัปรับและเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุของญีปุ่่ นเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรมเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้  

อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 31.50 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบั
สงูข ึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และ
ผูจั้ดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอื
ใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- หรอืสง่จอยทัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ25ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิาร  
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25 วันกอ่นออกเดนิทาง  
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**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ)  
**กรุณาตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออก
และเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 
กรณีทา่นมเีลขบตัรสมาชกิ Royal Orchid Plus รบกวนแจง้พรอ้มสง่ส าเนาพาสปอรต์ สะสมไมลไ์ด5้0% 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ
ไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะ
แลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร
และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิสายการบนิไทยไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
    ตั๋วกรุ๊ปคลาสประหยดัไมส่ามารถอพัเกรดทีน่ั่งชัน้ธรุกจิได ้ 
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่  
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  
5. ค่าน ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกนิ 30 กโิลกรัม และ ค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีาร
เรยีกเก็บ  
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยน ตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจจากทา่น  
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร 
  เครดติ เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
   เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
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. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 10วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดื่มท่านวันละ1ขวด/คน/วัน ในวันท าทัวรเ์ต็มวันเริม่ในวันที่2ของการเดนิทางถงึวันที่4ของการเดนิทาง รวม
จ านวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได  ้จากบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ ม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
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