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  โมโน...Hokkaido : Hokkaido ซปัโปโร โอตาร ุฟรูาโน ่บเิอะ คโิรโระ  6วนั 4คนื 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Hokkaido ซปัโปโร โอตารุ ฟูราโน่ บเิอะ คโิรโระ 6วนั 4คนื 

โปรโมช ัน่สดุคุม้!!! โนโบรเิบทส ึจโิกกดุาน ิภเูขาไฟโชวะชนิซงั น ัง่กระเชา้ข ึน้ภเูขาอสุซุงั สวนฟูก ิ

ดะช ิโอตารุ คลองโอตารุ พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีโรงงานเป่าแกว้  ซบัโปโร โรงงานช็อคโกแลต รา้น

JTCดวิตรีฟ้ร ีฟูราโน่ บเิอะ *Zerubu Hill และ Shikisai hill นงิเก ิล้เทอเรส ช้อปป้ิงทานุกโิคจ ิ 

ตลาดปลาโจไก  มติซุยเอา้ทเ์ล็ทปารค์ (*เดอืนตลุาคม เปลยีนไปชมใบไมเ้ปลีย่นส ีที ่Mt.   Tokachi-dake Point 

View ภเูขาโทคาชดิาเกะ) 
***พกัคโิรโระ ออนเซ็น รสีอรท์ 1คนื ซปัโปโร 2คนื อาซาฮกิาวา่ 1คนื *** 

*ฟรบีรกิาร Wifi on bus*อาบน า้แร ่แชอ่อนเซ็น *อสิระฟรเีดย1์วนั** 
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ทานเมนพูเิศษ!!! บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์3 ชนดิ + BBQ และเครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์ไมอ่ ัน้!!! 
บนิตรงสูช่โิตเสะสายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES เครือ่งล าใหญ ่B767-200  

น า้หนกักระเป๋า 23 KG บรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์พรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

7-12 ก.ย. 34,900  

ไมม่รีาคาเด็ก 

(เด็กไมเ่กนิขวบ 2 ขวบ 

ราคา 7,000 บาท) 

8,500 34  

14-19ก.ย. 34,900 8,500 34  

21-26ก.ย. 34,900 8,500 34  

28ก.ย.-3ต.ค. 35,900 8,500 34  

5-10 ต.ต. 37,900 8,500 34  

12-17ต.ค.  37,900 8,500 34  

 

 

วนัทีห่น ึง่     สนามบนิสวุรรณภมู ิ  

20.00 น.   พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ขาออกช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES 
(HB) *เคานเ์ตอร ์M มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวก  

 **เคาน์เตอรส์ายการบนิอาจมีการเปลีย่นแปลง เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ในใบนัดหมาย หรอื ณ วันเดนิทางสามารถตรวจสอบ
หมายเลขเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิไดท้ี ่บอรด์แสดงสถานะเทีย่วบนิผูโ้ดยสารขาออก (Departure Flight Board)** 

23.05 น.  ออกเดินทางสู่เดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่ นโดยสายการบิน Asia Atlantic 

Airlines เทีย่วบนิที ่HB 7904 (มบีรกิารอาหารเชา้พรอ้มเครือ่งดืม่กอ่นเครือ่งลง) 

วนัทีส่อง     สนามบนิชโิตเสะ - โนโบรเิบทส ึ– จโิกกดุาน ิ– น ัง่กระเชา้สูภ่เูขาอสุ ุ– ภเูขาไฟโชวะชนิซงั –  
                  สวนฟกูดิะช ิ- คโิรโระรสีอรท์ ออนเซ็น       กลางวนั,เย็น 
 
 
07.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด 
 (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื 
ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ย
และท าภารกจิส่วนตัว น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางสู่ เมอืงโนโบ

รเิบทส ึเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ของเกาะฮอกไกโดอดุมสมบรูณ์
ไปดว้ยธรรมชาตทิี่งดงามไม่ว่าจะเป็น ตน้ไม ้ทะเลสาบ หนองบงึและแหลม
รูปร่างแปลกตามากมาย น าท่านชม จโิกกุดาน ิหรอื หุบเขานรก เกดิจาก
ภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให เ้กิดน ้ าพุรอ้นและบ่อโคลนเดือด อันเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่งัคงอยูช่ัว่กลัป์ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)  

บา่ย น าท่านเดนิทางสูโ่ชวะชนิซงัปารค์ น าท่านน ัง่กระเชา้ชมสูภู่เขาไฟอุสุซงั 

(Mt. Usuzan) (กระเชา้สามารถขึน้ไดใ้นกรณีทีอ่ากาศเอือ้อ านวยเท่านัน้) 
บรเิวณใกลก้ันท่านสามารถชม ภูเขาไฟโชวะชินซงั ภูเขาไฟเกดิใหม่



 
‘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ MONO HOKKAIDO SUB OCT-HB-W21 

 

ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภเูขาไฟนอ้งใหมท่ีเ่กดิจากการสั่นสะเทอืนของผวิโลกในปี 1946 ซึง่ระเบดิปะทุ
ตดิต่อกันนานถงึ 2 ปี จนกลายมาเป็นภเูขาโชวะ ดังทีเ่ห็นอยู ่ปัจจุบันอยูใ่นความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น 
“อนุสรณ์ทางธรรมชาตแิหง่พเิศษ” พรอ้มบันทกึภาพเป็นทีร่ะลกึ จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ สวนฟูก ิ
ดะช ิซ ึง่มนี ้าพธุรรมชาตแิละธารน ้าธรรมชาตทิีเ่กดิจากการละลายของหมิะบนเขาโยเท กอ่ใหเ้กดิน ้าตกขนาด
เล็กทีม่นี ้าไหลออกมาถงึ 80,000  ตันต่อวัน ซึง่เป็นน ้าแรบ่รสิทุธิจ์ากภเูขาไฟโดยตรง ไมผ่า่นกรรมวธิใีดๆ ให ้
ท่านไดถ้่ายรูปท่ามกลางธรรมชาตทิีส่งบและสวยงามของแอง่น ้าตก สะพานไม ้และสวน โดยมภีเูขาไฟโยเท
เป็นฉากหลัง ทา่นสามารถรองน ้าแรธ่รรมชาตไิปดืม่ไดฟ้รีๆ  และบรเิวณรอบๆ ยงัมรีา้นคา้ใหท้า่นจับจา่ยซือ้ของ
กนัอกีดว้ย จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั Kiroro Resort ต ัง้อยูท่ ี ่Tokiwa Akaigawa   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที2่)  
หลงัอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิแชอ่อนเซ็น เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้และ
จะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย  
ทีพ่กั: Kiroro Resort หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม     โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– รา้นเป่าแกว้ - โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ                                                                                                                                       
                 - JTCดวิตีฟ้ร ี– พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร – อาซาฮกิาวา่ 
                    เชา้,กลางวนั (บฟุเฟ่ตข์าป ู3ชนดิ+BBQ เครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์ไมอ่ ัน้) ,เย็น 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่)  
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ เมืองท่าเจรญิรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองคา้ขาย

ในชว่งปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20 เมอืงทา่เล็กๆทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึง่
มรีา้นขายของอยู่ตลอดสองขา้งทางดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแต่งของ
บา้นเรอืนนัน้ส่วนใหญ่ ไดถู้กออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมอืงโอตารุ
ไดรั้บอทิธพิลมาจาก การท าการคา้ระหวา่งประเทศญีปุ่่ นเองและประเทศในแถบยโุรป
หลายประเทศ น าท่านเทีย่วชม คลองสายวฒันธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรม

อนัมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวี
ถีชีวติ 2 ฝ่ังคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่ นแบบดัง้เดิม 
คลองโอตารุสรา้งเพื่อใหเ้รือเล็กล าเลียงสินคา้จาก
ท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดังที่อยู่ตามรมิคลอง เมื่อ
วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่จงึเปลี่ยนไปเขา้ท่าที่
ใหญ่และขนสง่เขา้โกดัง ไดง้า่ยขึน้ ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิ
คลองเหล่านี้ จงึถูกดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์่างๆ 

และพพิธิภณัฑ ์น าทา่นเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้โอตาร ุแหลง่ท าเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงาม
ของแกว้หลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่องแกว้ชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแกว้
หลากหลายใหท้่านชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนี้มชี ือ่เสยีงในดา้นการท าเครือ่งแกว้ต่างๆ จากนัน้น าท่านชม 
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีใหท้่านไดท้่องไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีละบทกว ีทีแ่สนออ่นหวาน ชวนใหน่้า
หลงใหล ดว้ยกลอ่งดนตร ี(MUSIC BOX) อนัมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะท าใหท้่านผอ่นคลายอยา่งดี
เยีย่ม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ รวมถงึท่าน
ยงัสามารถเลอืกท ากล่องดนตรแีบบทีท่า่นตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและเพลง
มาประกอบกนั มบีรกิารน าเพลงกลอ่งดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอดัเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรง
จากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้่านไดส้ัมผัสและชืน่ชมกล่องดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้่านไดท้ ากล่องดนตรน่ีารักๆใน
แบบทีท่า่นชืน่ชอบดว้ยตัวทา่นเอง จากนัน้น าท่านเดนิทางสูซ่ปัโปโร ระหวางทางน าทา่นไปชม โรงงานช็อค
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โกแลตอชิยิะ แหล่งผลติช็อคโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญี่ปุ่ น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขึน้ในสไตลย์โุรป 
แวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ช็อคโกแลตที่ข ึน้ชือ่ที่สุดของที่นี่คือ  ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อเป็นของฝากตาม
อธัยาศัย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที4่) 
 พเิศษ บฟุเฟ่ตป์3ูชนดิ พรอ้ม BBQ  เครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์แบบไมอ่ ัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย หลังอาหารน าท่านเดินทางไปช้อปป้ิงที่รา้น ดวิตีฟ้ร ีJTC พบกับสนิคา้ราคาพิเศษมากมาย อาทิ เช่น 

เครื่องส าอาง ผลติภัณฑ์บ ารงสุขภาพ เครื่องใชไ้ฟฟ้า ครีมบ ารงผิว 
สนิคา้แนะน า ยอดฮติของญีปุ่่ น เชน่ โฟมลา้งหนา้จากถา่นหนิภูเขา
ไฟ ,ครมี4GF,ผลติภฑัย์า อาหารเสรมิของ ด็อกเตอรโ์นกูจ ิเป็น
ตน้  จากนั้นน าท่านเดินทางไปชม พิพิธภณัฑ์เบียร์ซ ัปโปโร 
(Sapporo Beer Museum) เปิดเมือ่ปี 1987 ในสมยัเมจเิคยเป็นโรง
กลั่น ภายในพิพิธภัณฑ์จะแนะน าประวัติของเบียร์ในญี่ปุ่ น และ
กระบวนการขัน้ตอนการผลติเบยีร์ ถัดจากพพิธิภัณฑเ์ป็นทีต่ัง้ของสวน
เบยีรซ์ปัโปโร(Sapporo Beer Garden) ประกอบดว้ยรา้นอาหาร 2 รา้น 
คอื Garden Grill และ Genghis Kan Hall มบีรรยากาศสบายๆกับการ
ดืม่เบยีร ์และรับประทานบารบ์คีวิเนื้อแกะ ซึง่เป็นอาหารทอ้งถิน่ทีน่ยิม จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงอาซาฮิ

กาวา่ เพือ่น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่)  

                    ทีพ่กั: Smile Hotel Asaikawa Hotel  //Furano Hops Hotel   หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ี ่    บเิอะ - Zerubu Hills ,Shikisai Hill หรอื **ภเูขาโทคาชดิาเกะ – ฟรูาโน ่– นงิเก ิล้เทอเรส –  

              ซปัโปโร – มติซุยเอา้ทเ์ล็ท – ทานกุโิคจ ิ     เชา้,เทีย่ง  

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที6่) 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบเิอะ ไปชมทุ่ง

ด อ ก ไ ม ้ ที่ ยั ง ค งส ว ย ง า ม  กั บ ด อ ก ไ ม ้
หลากหลายนานาพันธท์ีม่ใีหช้มจนถงึฤดูใบไม ้
เปลี่ยนสีที่ทุ่ง Zerubu Hill และ Shikisai 
hill น าท่านไป สวนดอกไมช้กิไิซโนะโอกะ 

(Shikisai no oka)  ที่ นี่ มี พั น ธุ์ ด อ ก ไ ม ้
ประมาณ30ชนิดจัดแสดง ตัง้แต่ดอกลาเวน
เดอร ์,ดอกดาวกระจาย,ดอกลูพนิและดอกทานตะวัน ชว่งก.ย.-ต.ค.มดีอกไมใ้หท้า่นชม10กวา่ชนดิ เป็น
ช่วงดอกPansy,ดอกSalvia,ดอกMarigold,ดอกทานตะวนั ,ดอกCleome,ดอกCosmos,ดอก
Petunia,ดอกDahilia,ดอกZinnia ฯลฯ เป็นตน้ สามารถชมไดต้ัง้แต่ฤดูใบไมผ้ลจินถงึฤดูใบไมร้่วงของ
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ทกุๆเปิดใหเ้ขา้ชมตลอดทัง้ปี ตัง้แตป่ลายเดอืนเมษายนจนถงึสิน้เดอืนตลุาคม เป็นแปลงดอกไมห้ลากหลายส ี
สวยงาม กบับรรยากาศทีก่ าลังเย็นสบาย  หนึง่สถานทีช่มดอกไมย้อดฮติบนเชงิเขาของเมอืงนี้ ทีน่ีไ่ดรั้บค าชม
จากคนญีปุ่่ นว่าเป็นทุ่งดอกไมห้ลากส ีมดีอกไมห้ลากหลายสายพันธุจั์ดเรยีงสลับสกีันอยา่งสวยงามและดไูด้
ตลอดทกุฤดกูาล*(เฉพาะกรุป๊ 7-12,14-19,21-26ก.ย.) 

 

 
 
                                                **(ต ัง้แตก่รุ๊ปวนัที ่28ก.ย. – 3ต.ค. ,5-10 ,12-17 ต.ค. จะเปลีย่นโปรแกรมไป  

                              ชมใบไมเ้ปลีย่นสทีี่ **Mt.Tokachi-dake Point View ภูเขาโทคาชิดาเตะ ชม              
                              ความสวยงามของใบไม เ้ปลี่ยนสีหลากสีสันทั่ วทั ้งขุน เขาในช่ วงปลายเดือน 
                              กนัยายน ถงึ กลางเดอืนตลุาคม )  

 
 
 
 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที7่)    
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟูราโน ่น าทา่นไปชม นงิเกิล้เทอเรส (Ningle 

Terrace) เป็นหมู่บา้นเล็กๆที่ตั ้งอยู่ตรงขา้มโรงแรม New Furano 
Prince Hotle ซึง่จ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงจ าพวกงานฝีมอืตา่งๆ สนิคา้ไอ
ดีเก๋ๆ ที่อยู่ในรา้นที่ท าเป็นกระท่อมไมเ้ล็กๆท่ามกลางป่าที่ร่มรื่น 
เชือ่มต่อดว้ยสะพานไม ้ภายในรา้นก็จะมคีนท างานฝีมอืใหช้มพรอ้มทัง้
จ าหน่ายสนิคา้ไปดว้ย  จนสมควรแกเ่วลา เดนิทางกลับสูเ่มอืงซปัโปโร  
น าท่านไปชอ้ปป้ิง  มติซุยเอาทเ์ล็ท “Mitsui Outlet” เพลดิเพลนิ
กับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายแบรนด์ดังระดับโลก และแบรนด์ญี่ปุ่ น 
อ าทิ  MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, 
DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, 
GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ 
และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 
LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, 
SKECHERS,  HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ส าหรับคณุหนู AIGLE, 
BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสนิคา้อื่นๆอีกมากมายในราคา
ลด 30-80% ซึง่ภายในยังมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ สมควรแกเ่วลาน า
ทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  

 หลงัจากเช็คอนิ อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่ว ชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยั ที ่
ย่านทานุก ิโกจ  ิแหล่งชอ้ปป้ิงสตรีทชื่อดังของฮอกไกโด ภายใน
แบง่เป็นตรอก 7 ตรอก มสีนิคา้ใหไ้ดเ้ลอืกมากมายหลากหลายชนดิ ทัง้
เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์รา้นขายของทีร่ะลกึ รวมไปถงึ
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รา้นอาหารและรา้นขนมมากมาย รวมแลว้กว่า 200 รา้นคา้ รา้นดังๆ ถุกใจนักชอ้ปชาวไทย เช่น รา้นยา 
Matsumoto Kiyoshi ,Don Quijote : ดองกโิฮเตะ,หา้ง Parco ทา่นทีต่ามหากระเป๋า Bao Bao by 
Issey Miyake  หา้ง  Pivot  ท่านทีม่องหากระเป๋า COACH , เสือ้ UNIQLO หรอืแบรนดฮ์ติราคาสุดคุม้
อยา่ง GU เป็นตน้ (อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั) 

 ที่ พ ั ก : Daiwa Roynet Susukino / Apa Hotel Sapporo/ Tmark City Hotel ห รือ ร ะ ด ับ

ใกลเ้คยีงกนั  
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีห่า้         ตลาดปลาโจไก (มรีถ ไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอืทา่นสามารถ อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั                                                                                  

                  เชา้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที8่) 
อสิระฟรเีดยเ์ต็มวนัหรอื ทา่นสามารถไปชมตลาดปลาโจไก  
น าท่านเดนิทางไปตลาดขายส่ง ตลาดปลาโจไก (ไม่มคีา่ใชจ้่าย กรุณาแจง้ไกดใ์นวนัแรกของการ

เดนิทาง เนือ่งจากรถมทีีน่ ัง่กดั )   น าท่านเดนิทางไปชม ตลาดอาหาร
ทะเลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในซัปโปโร เป็นตลาดทีค่กึคักและมากมายไปดว้ยของ
ฝาก ของดีของซัปโปโรและผลติภัณฑ์จากทั่วฮอกไกโด ท่านสามารถ
รับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ 
ที่รา้น ราคาไม่แพง ที่สั่งตรงมา
จากที่ต่างๆของออกไกโด และ

ทา่นสามารถซือ้อาหารทะเล และของฝากตา่งๆไดท้ีน่ี่ โดยทางรา้นจะ
ท าแพ็คเก็จอย่างดีไปส่งที่โรงแรมของเชา้วันเดนิทางกลับ (อสิระ
อาหารเทีย่งตามอธัยาศยั เผือ่ใหท้า่นเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ)  
จนไดเ้วลาน าท่านสู่โรงแรมและหรือ JR ทาวน์เวอร์ อสิระใหท้่าน
อสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ โดยมไีกดค์อยให ้
ค าแนะน าในการเดนิทาง อาทเิชน่ 
ตกึท าเนยีบรฐับาลเกา่ หรอื อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญีปุ่่ นแปลวา่ อฐิสแีดง เริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ.
2416 เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมรกิา โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซู
เซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจ านวนมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ตกึแดงหลังนีใ้ชเ้ป็นทีท่ าการรัฐบาลฮอกไกโด
ตัง้แต่ปี พ.ศ.2429 ซึง่ผูว้่าราชการคนแรกที่ไดท้ างานในตกึนี้คือ มจิโิตช ิอวิามูระ (Michitoshi Iwamura) 
แลว้ใชง้านต่อเนื่องยาวนานถงึ 80 ปี กอ่นทีจ่ะยา้ยไปทีท่ าการหลังใหมเ่ป็นอาคารทันสมยัสงู 10 ชัน้ซ ึง่ตัง้อยู่
ดา้นหลังตกึ  
สวนโอโดร ิ เป็นสวนทีไ่ดถ้กูปรับปรงุเปลีย่นแปลงกลายเป็นเทศกาลทีย่ ิง่ใหญ ่ สามารถดดูนักทอ่งเทีย่วท า
รายไดใ้หแ้กฮ่อกไกโดมากมาย มหีมิะทีง่ดงามและการแกะสลักน ้าแข็งทีส่ามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากญีปุ่่ น
และทั่วโลกไดม้ากกวา่ 2 ลา้นคน  
หอนาฬกิาซปัโปโระ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วซึง่เป็นอาคารทีส่รา้งขึน้จากไม ้ตัง้อยูใ่นเขตจโูอ เมอืงซปัโปะโระ 
เมอืงใหญท่ีส่ดุของจังหวดัฮกไกโด ทางตอน เหนอืของประเทศญีปุ่่ น ออกแบบดว้ยศลิปะแบบอเมรกินัเป็นที่
รูจั้กในฐานะสญัลกัษณ์ของเมอืง และเป็นทีส่นใจของนักทอ่งเทีย่ว ทัง้ในและตา่งประเทศแทบทกุคน ซึง่
นาฬกิาบนหอยงัคงเดนิอยา่งเทีย่งตรง และมเีสยีงระฆงัในทกุ
ชัว่โมง 
อาคารเจอารท์าวเวอร ์ (JR TOWER) เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซปั
โปโร ตัง้อยูต่ดิกบัสถานเีจอาร ์ซปัโปโร เป็ นทัง้หา้งสรรพสนิคา้ 
โรงแรม โรงภาพยนตร ์ และศนูยอ์าหาร มรีา้น BIG CAMERA 
จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส์
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,รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุน่,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอาง 
อาคาร JR TOWER มจีดุชมววิตัง้อยูท่ีช่ัน้ 38 เรยีกวา่ T38 (Tower Three Eight) ทีร่ะดับ ความสงู 160 เมตร 
จงึมองเห็นทวิทัศนเ์หนอืเมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวัน กลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะ
มองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จากกลุม่ตกึ ยา่นซซูกูโินะ สอ่งสวา่งทีจ่ดุกลางเมอืง
ตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็ น ศนูยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียูป่ระมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอรอ่ยไมแ่พ ้
ตรอกราเมนในยา่น ซซูกูโิน่ (ไมร่วมตัว๋ขึ ้น จดุชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน)  
ยา่นซูซูกโินะ ตัง้อยูใ่นบรเิวณรอบๆ สถานรีถไฟใตด้นิซซูกูโินะ เมอืงซปัโปโร โดยอยูถ่ัดลง มาทางใตข้อง
สวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็ นยา่นทีค่กึคักและม ีชวีติชวีาทีส่ดุของซปัโปโร โดยเฉพาะ
ในยามค ่าคนืทีม่กีารเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีนั ตา่งๆ บนตกึทีต่ัง้อยูใ่นยา่นแหง่นี ้ นอกจากนัน้ยงัเป็น
แหลง่ ชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทงิเรงิรมยย์ามราตรตีา่งๆ ทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถาน
อาบอบนวด มากกวา่ 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไมแ่ปลกทีนั่กทอ่งเทีย่วจะนยิมมา ณ สถานที ่แหง่นี ้
(อาหารเทีย่งและเย็นอสิระตามอธัยาศยั)   

                      ที่ พ ัก : Daiwa Roynet Susukino /Apa Hotel Sapporo/Tmark City Hotel ห รือ ร ะด ับ

ใกลเ้คยีงกนั  
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีห่ก        สนามบนิชโิตเสะ        เชา้ 

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่9) 
    ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ  (โดยรถชตัเติล้บสัของโรงแรม) 
09.55 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิAsia Atlantic Airlines (HB)  

เทีย่วบนิที ่HB 7905 (มบีรกิารอาหารพรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ) 
15.55 น.    เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++    

หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,สาย

การบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัปรบัเปลีย่นโรงแรม ตาม

โรงแรมและเมอืงทีจ่องได ้ซึง่โรงแรมท ัง้หมด confirm แลว้ และรวมถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วทีร่ะบุในรายการอาจจ

สลบัปรบัเปลีย่นเพือ่ความเหมาะสม  โดยบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องทา่นเป็นหลกัและทา่นจะยงัไดท้อ่งเทีย่ว

ตามโปรแกรมท ัง้หมด 

อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 31 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ 
บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
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- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิาร  
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 20 วันกอ่นออกเดนิทาง  
**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ)  
**กรุณาตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออก
และเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจ าคนื 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. ค่าน ้าหนักสัมภาระสายการบนิ Asia Atlantic Airlines ก าหนดสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งท่านละไม่เกนิ2ชิน้และน ้าหนัก
รวมกันไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม ทัง้ไปและกลับ สัมภาระถอืขึน้เครือ่ง ท่านละ7กโิลกรัม ค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไข
ของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์**ไมร่วมประกนัสขุภาพ** 
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 าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
          เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
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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.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
          เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 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. 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 ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด 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 ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง รวมจ านวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
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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. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


