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Wonderful Hokkaido 5D3N  

ซปัโปโร โอตาร ุKIRORO RESORT 
พกัออนเซ็น Kiroro Ski Resort 1 คนื ซปัโปโร 2คนื (ใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิง) 

ทานบฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมไูมอ่ ัน้ เดนิทางโดยสายการบนิ Air Asia X (XJ) 
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

5 - 9 เมษายน 62  29,900  

 

ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

9,500 30  

10 - 14 เมษายน 62 34,900 9,500 30  

18 - 22 เมษายน 62 28,900 9,500 30  

20 - 24 เมษายน 62 27,900 9,500 30  

25 - 29 เมษายน 62 27,900 9,500 30  

8 – 12 พฤษภาคม 62 28,900 9,500 30  

15 - 19 พฤษภาคม 62 28,900 9,500 30  

22 - 26 พฤษภาคม 62 26,900 9,500 30  

29พฤษภาคม-2 มถินุายน 62 25,900 9,500 30  
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ไฟลท์บนิ 

Departure DMK – CTS    XJ620 23.55-08.40      

Return       CTS – DMK    XJ621 09.55-16.30 
 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X (XJ) 
ออกเดนิทางสูฮ่อกไกโด DMK-CTS XJ620 23.55-08.40      

2  สนามบนินวิชโิตะเสะ – ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด – สวนโอโดร ิ– หอนาฬกิาซปัโปโร – ศาลเจา้ฮอก
ไกโด – เนนิเขาแหง่พระพุทธเจา้ –เขาโมอวิะ Moiwa Ropeway – ออนเซ็น คโิรโระ สกรีสีอรท์ 
 เทีย่ง,เย็น 

3  คโิรโระ - โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ – Duty Free -  
ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ

 เชา้,เทีย่ง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมูไมอ่ ัน้) 

4  อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั 
 เชา้  

5 ซปัโปโร – สนามบนิชโิตะเสะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง CTS – DMK XJ621 12.05-16.30 
เชา้ (บรกิารแบบ Set Box)  

หมำยเหต:ุโปรแกรมอำจจะมสีลบัคนืทีพ่ักหรอืสลบัสถำนทีเ่ทีย่วในบำงวนัหรอืบำงเวลำ ท่ำนจะไดเ้ทีย่วครบตำมโปรแกรม 

 

วนัทีห่นึง่    กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 
21.00น.  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัน้ 3เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

AIR ASIA X (XJ) เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำรติ
กแท็กกระเป๋ำ 

23.55น.  น ำท่ำนเดนิทำงสู่สนามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสำยกำรบนิ AIR  
ASIA X  เทีย่วบนิที ่XJ620 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่งบนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย)  

 
วนัทีส่อง    สนามบนินวิชโิตะเสะ - ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด – สวนโอโดร ิ– หอนาฬกิาซปัโปโร –  
                 ศาลเจา้ฮอกไกโด – เนนิเขาแหง่พระพทุธเจา้ – น ัง่กระเชา้ขึน้เขาโมอวิะ Moiwa Ropeway –  

                 คโิรโระ สกรีสีอรท์ ออนเซ็น       อาหารกลางวนั ,เย็น  
 
08.40 น. เดนิทำงถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตขิองฮอกไกโด (เวลำเร็วกว่ำเมืองไทย 2 ชัว่โมงกรุณำ

ปรับนำฬกิำของท่ำนเพอืค่วำมสะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) ผ่ำนพธิกีำรตรวจ
คนเขำ้เมืองและศุลกำกร ส าคญั!!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตให้น า 
อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมี

โทษจบัและปรบั รับกระเป๋ำเรียบรอ้ยและท ำภำรกจิส่วนตัว จำกนัน้น ำท่ำน
เดนิทำงสู่ ตกึท าเนยีบรฐับาลเก่า หรอื อะคะเร็งงะ (Akarenga) ใน
ภำษำญี่ปุ่ นแปลว่ำ อฐิสแีดง ตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งฮอกไกโด เริ่ม

กอ่สรำ้งเมื่อปี พ.ศ.2416 เป็นอำคำรในสไตลนี์โอบำร็อคอเมรกิำ โดยลอก
แบบมำจำกอำคำรท ำเนียบรัฐบำลแห่งรัฐแมสซำซูเซตส ์สหรัฐอเมรกิำ โดย
ใชอ้ฐิไปจ ำนวนมำกกวำ่ 2.5 ลำ้นกอ้น ตกึแดงหลงัน้ีใชเ้ป็นที่ท ำกำรรัฐบำลฮ

อกไกโดตัง้แตปี่ พ.ศ.2429 ซึง่ผูว้ำ่รำชกำรคนแรกทีไ่ดท้ ำงำนในตกึน้ีคอื มจิิ
โตช ิอวิำมูระ (Michitoshi Iwamura) แลว้ใชง้ำนต่อเน่ืองยำวนำนถงึ 80 ปี 
ก่อนที่จะยำ้ยไปที่ท ำกำรหลังใหม่ เป็นอำคำร
ทันสมัยสูง 10 ชัน้ซ ึง่ตัง้อยู่ดำ้นหลังตกึ น ำท่ำน

เดนิทำงสู่ สวนโอโดร  ิเป็นสวนที่ไดถู้กปรับปรุง
เปลีย่นแปลงกลำยเป็นเทศกำลที่ยิง่ใหญ่ สำมำรถ
ดูดนักท่องเที่ยวท ำรำยไดใ้หแ้ก่ฮอกไกโดมำก 
ในชว่งฤดหุนำวมหีมิะทีง่ดงำมและกำรแกะสลกั 
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น ้ำแข็งทีส่ำมำรถดงึดดูนักท่องเทีย่วจำกญีปุ่่ นและทั่วโลกไดม้ำกกวำ่ 2 ลำ้นคน ชว่งใบไมผ้ลจิะไดเ้จอกบัตน้ซำกุระ ดอกบำนสี

ชมพูและดอกไมฤ้ดใูบไมผ้ลติำ่งๆ บำนเรยีงรำย ผ่ำนกำรจัดสวนอย่ำงสวยงำม สำมำรถชมวถิชีวีติคนเมอืงซปัโปโร
ได ้ชมหอนาฬกิาซปัโปโระ เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวซึง่เป็นอำคำรที่สรำ้งขึน้จำกไม ้ตัง้อยู่ในเขตจูโอ เมืองซัป
โปะโระ เมอืงใหญ่ทีส่ดุของจังหวัดฮกไกโด ทำงตอน เหนือของประเทศญี่ปุ่ น ออกแบบดว้ยศลิปะแบบอเมรกิัน
เป็นทีรู่จ้ักในฐำนะสญัลกัษณ์ของเมือง และเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ทัง้ในและต่ำงประเทศแทบทุกคน ซึง่

นำฬกิำบนหอยังคงเดนิอย่ำงเทีย่งตรง และมเีสยีงระฆังในทุก  ชัว่โมง 
เทีย่ง          บรกิารอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่) 
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ศาลเจา้ฮอกไกโด เป็นศำลเจำ้ของศำสนำนกิำยชนิโตประจ ำเกำะฮอกไกโด สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ 

1869 นับตัง้แตก่อ่สรำ้งมำก็มอีำยุมำกกวำ่ 140 ปีแลว้และไดม้กีำรอญัเชญิเทพมำประทับทัง้หมด 4องค ์คนญี่ปุ่ น
มักมำขอพรกนัทีศ่ำลเจำ้โดยเฉพำะในวนัส ำคญัๆ เชน่ วนัปีใหม่ วนัเกดิครบรอบอำยุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี ของเด็กๆ ช่วง
ซำกุระบำนบริเวณศำลเจำ้ยังมีทัง้ตน้
บ๊วย และตน้ซำกรุะ รวมกันอยู่มำกมำย 
เมือ่มำทีน่ี่จะสำมำรถเห็นควำมสวยงำม
ของดอกไม ้ทั ้ง 2 ชนิดได ้อิสระให ้

ท่ำนไดถ้่ำยรูปและเลอืกซื้อเครื่องรำง 
Omamori ไดต้ำมอัธยำศัย จำกนัน้น ำ
ท่ ำ น เ ดิ น ท ำ ง สู่  เ นิ น เ ข า แ ห่ ง
พระพุทธเจา้ The Hill of the Buddha เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของซัปโปโรอยู่ภำยในพื้นที่ของสุสำน 

Makomanai Takino Cemetery ทีเ่ปิดใหเ้ชำ้ชมเมือ่ปลำยปี 2015 มคีวำมโดดเดน่เน่ืองจำกเป็นองคพ์ระพุทธรูป
ขนำด 13.5 เมตร หนัก 1,500 ตนั ครอบไวด้ว้ยโดมทรงกลมใตด้นิ ลอ้มรอบไปดว้ยทุ่งลำเวนเดอรนั์บแสนตน้ที่จะ
เปลีย่นพืน้ที่ของเนินเขำใหเ้ป็นสสีันต่ำงๆไปไม่ซ ้ำกันตลอดปีตำมช่วงฤดู โดยบรเิวณสถำนที่ดังกล่ำวไดร้ับกำร

ออกแบบโดย Tadao Ando สถำปนิกชือ่ดังของญี่ปุ่ น โดยบรเิวณทำงเขำ้จะมี  สระน ้ำ และอุโมงคค์วำมยำว 40 
เมตร นอกจำกน้ียังมรีำ้นกำแฟและรำ้นอำหำรเล็กๆ รวมทัง้รูปป้ันหนิจ ำลองของโมอำยแห่งเกำะอสีเตอร ์และรูป
ป้ันหนิจ ำลองของสโตนเฮนจใ์หไ้ดช้มและเก็บภำพสว  ยงำมไดอ้กีดว้ย คา่ทวัรไ์มร่วมคา่เขา้(ทำงสถำนทีเ่ก็บค่ำ
บรจิำคเพือ่ใชท้ ำนุบ ำรุงสถำนที ่300 เยน (บรจิำคดว้ยตัวเองหนำ้ทำงเขำ้) ไม่รวมค่าจุดชมววิมุมสูง500เยน 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่จุดชมววิเขาโมอวิะ (Moiwa-yama) ใกลก้ับเมืองซัปโปโร น าทา่นขึน้ Ropeway สู่

จุดชมววิดา้นบน ที่น่ียำมค ่ำ

คืนจะเป็นสถำนที่ชมววิที่สวย
ที่สุดติด 1 ใน 3 วิวที่ดีที่สุด
ของฮอกไกโดและของประเทศ

ญีปุ่่ น บนยอดเขำโมอวิะสูงจำก
น ้ำทะเล 531 เมตร เมื่อมองลง
มำจะเห็นววิและอ่ำวอชิกิำริ ภู

เขำโชคงัเบทส ึอ ำเภอมำชเิคะ 
แบบพำโนรำม่ำ360 องศำ เป็นจุดดงึดดูนักท่องเที่ยวอกีดว้ย นอกจำกน้ีแลว้ที่น่ียังเป็นสถำนที่ศักดิส์ทิธิ ์ส ำหรับ
คู่รักที่ข ึน้มำใชเ้วลำพเิศษดว้ยกัน โดยยืนสั่นระฆังตรงจุดศูนยก์ลำงของจุดชมววิแบบ

ครอบคลมุทั่วทัง้เมอืงซปัโปโรอกีดว้ย  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สู่ท ีพ่กัคิ
โรโระสกรีสีอรท์  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที2่)  

หลงัทำนอำหำรใหท้่ำนไดผ้่อนคลำยกบักำร แชอ่อนเซ็น เพื่อผ่อนคลำยควำมเมื่อยลำ้
แล  ะจะท ำใหผ้วิพรรณสวยงำมและยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย  
ทีพ่กั: Kiroro Ski Resort หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  (ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพักทำงบรษัิท
จะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5 วันกอ่นวันเดนิทำง)  
 

วนัทีส่าม      คโิรโระ สกรีสีอรท์ - โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ –  

                   Duty Free – ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ   อาหารเชา้,กลางวนั,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมูไมอ่ ัน้) 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3) 

 ใหท้่ำนไดถ้่ำยรูปเก็บววิบรรยำกำศที่สวยงำมของ KIRORO 
SKI RESORT ตัง้อยู่ท่ำมกลำงขุนเขำ ส ำหรับในช่วงฤดู
หนำวจะปกคลมุดว้ยหมิะแสนนุ่ม (หมิะจะมชีว่งฤดหูนำวเท่ำนัน้

ขึน้อยู่กับสภำพอำกำศ ณ ช่วงที่ลูกคำ้เดนิทำงและค่ำทัวรไ์ม่
รวมกจิกรรมตำ่งๆ) คโิรโระรสีอรท์ ถูกเลอืกเป็นโลเคชัน่หลกั 
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หนัง “แฟนเดย ์แฟนกันแค่วันเดยีว” เรื่องแรกของค่ำยจีดเีอช เปิดมุมสวยทั่วสกรีีสอรท์ใชเ้ป็นสถำนที่ถ่ำยท ำ ใน location 
ต่ำงๆ เช่นระฆังแห่งควำมรัก (Love Bell) หรือท่ำนจะเลือกชอ้ปป้ิงที่โซนพลำซ่ำ คิโรโระ รสีอรท์ มาร ์
เก็ต  แหลง่รวมขนมอร่อยเเละสนิคำ้ที่ข ึน้ชือ่ของฮอกไกโดไวค้รบ ซึง่นักท่องเที่ยวสำมำรถชอ้ปป้ิงกลับไปเป็น

ของฝำกไดใ้นแห่งเดยีวทีน่ี่ 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) 

 
บา่ย น ำท่ ำนน ำท่ ำน เดินทำงสู ่

เมอืงโอตารุ Otaru เมืองท่ำ

เจริญรุ่งเรืองในฐำนะที่เป็น
เมืองค ำ้ขำยในช่วงปลำย
ศตวรรษที่ 19 ถงึ 20 เมืองท่ำ

เล็กๆที่มีบรรยำกำศสุดแสนโร
แมนตกิ ซึ่งมีรำ้นขำยของอยู่
ตล อดสอ ง ข ้ำ ง ท ำ ง  ด ้ว ย

บรรยำกำศโดยรอบ รวมถงึกำรตกแต่งของบำ้นเรือนนัน้
สว่นใหญ่ ไดถู้กออกแบบเป็นตะวันตกเน่ืองจำกในอดตี 
เมอืงโอตำรุไดร้ับอทิธพิลมำจำก กำรท ำกำรคำ้ระหว่ำง

ประเทศญีปุ่่ นเองและประเทศในแถบยุโรปหลำยประเทศ 
น ำท่ำนเที่ยวชม คลองสายวฒันธรรมโอตารุ คลอง
สำยวัฒนธรรมอันมีเสน่หช์วนใหค้น้หำ ดว้ยควำ มเป็น
เอกลักษณ์แห่งวีถีชีวติ 2 ฝ่ังคลองที่ยังคงควำมเป็น
ญี่ปุ่ นแบบดัง้เดิม คลองโอตำรุสรำ้งเพื่อใหเ้รือเล็ก
ล ำเลียงสินคำ้จำกท่ำเรือเอำมำเก็บไวใ้นโกดังที่อยู่ตำมริมคลอง เมื่อวิทยำกำร

เจรญิกำ้วหนำ้เรอืใหญ่จงึเปลีย่นไปเขำ้ท่ำทีใ่หญ่และขนสง่เขำ้โกดงั ไดง้่ำยขึน้ ตกึเก่ำ
เก็บสนิคำ้รมิคลองเหลำ่น้ี จงึถูกดดัแปลงเป็นรำ้นอำหำรสไตลต์ำ่งๆ และพพิธิภัณฑ ์น ำ
ท่ำนเที่ยวชม ชมเครือ่งแกว้โอตารุ แหล่งท ำเครื่องแกว้ที่มีชือ่เสยีงที่สุด ชมควำม
สวยงำมของแกว้หลำกสสีนัดงัอยู่ในโลกของจนิตนำกำร แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดังของโอ

ตำรุ และยังมเีครือ่งแกว้หลำกหลำยใหท้่ำนชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมืองน้ีมี
ชือ่เสยีงในดำ้นกำรท ำเครือ่งแกว้ตำ่งๆ จำกนัน้น ำท่ำนชม พพิธิภณัฑก์ล่อง
ดนตร ี Otaru Music Box Museum ใหท้่ำนไดท้่องไปในดนิแดนแห่ง

เสยีงดนตรีและบทกวทีี่แสนอ่อนหวำนชวนใหน่้ำหลงใหล ดว้ยกล่องดนตร ี
(MUSIC BOX) อนัมำกมำยหลำกหลำยและงดงำมที่จะท ำใหท้่ำนผ่อนคลำย
อย่ำงดเียีย่ม ท่ำนจะไดช้มกล่องดนตรีมำกมำยหลำยหลำยแบบน่ำรักๆ เต็ม

ไปหมดมำกกวำ่ 3,000 แบบ รวมถงึท่ำนยังสำมำรถเลอืกท ำกล่องดนตรีแบบ
ทีท่่ำนตอ้งกำรไดด้ว้ย ท่ำนสำมำรถเลอืกกลอ่งใส ่ตุก๊ตำเซรำมกิและเพลงมำ
ประกอบกนั มบีรกิำรน ำเพลงกลอ่งดนตรีทัง้เพลงญี่ปุ่ นและเพลงสำกลมำอัด

เป็นซดีโีปสกำรด์สง่ไดโ้ดยตรงจำกทำงพพิธิภัณฑ ์ใหท้่ำนไดส้มัผัสและชืน่ชมกล่องดนตรีน่ำรักมำกมำย ใหท้่ำน
ไดท้ ำกลอ่งดนตรน่ีำรักๆในแบบทีท่่ำนชืน่ชอบดว้ยตวัท่ำนเอง จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ซัปโปโร ศูนยก์ลำงควำม
เจรญิของเกำะฮอกไกโด ระหวำงทำงน ำท่ำนไปชม โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (ค่ำทัวรไ์ม่รวมกำรเขำ้ชมกำร

ผลติดำ้นใน) แหล่งผลติช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่ น ตัวอำคำรของโรงงำนถูกสรำ้งขึน้ในสไตลย์ุโรป
แวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝำกตำมอัธยำศัย จำกนัน้น ำท่ำนไป ดวิตีฟ้ร ีใหท้่ำน
เลอืกซือ้ของฝำกรำคำถูก อำทเิช่น เครื่องส ำอำงค ์เครื่องไฟฟ้ำ ผลติภัณฑจ์ำกน ้ำมันมำ้ โฟมลำ้งหนำ้ถ่ำนหิน 

ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF 5GF และ6GF หรือวติำมนิบ ำรุงร่ำงกำยอย่ำง Natto สำรสกัดจำกถั่ว หรือน ้ำมันตับปลำ 
เป็นตน้ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่) บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมูไมอ่ ัน้ 

 
 หลงัอำหำรเย็นอสิระใหท้่ำน ชอ้ปป้ิงย่านทานุกิ

โกจ ิเป็นย่ำนที่คกึคักมีชีวติชีวติโดยเฉพำะใน

เวลำค ำ่คนืทีบ่รรดำป้ำยไฟโฆษ  ณำบนตกึต่ำง ๆ 
เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินคำ้กันรอบๆ 
บริเวณน้ีมีรำ้นอำหำร ภัตตำคำร สถำนบันเทิง

เรงิรมยย์ำมรำตรี ทัง้ไนทค์ลับ บำร์ คำรำโอเกะ 
รวมกันมำกกว่ำ 4,000 รำ้น ตัง้อยู่ในตรอกซอก
ซอย บำงรำ้นก็ซอ่นอยู่ในตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แตก็่มพีนักงำนออกมำเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิำรของรำ้นตนเอง 
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อยู่รมิถนนเต็มไปหมด บรเิวณใกลก้นัท่ำนสำมำรถเดนิไปชอ้ปป้ิงย่ำนซซูกูโินะได ้สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 
 

ทีพ่กั: Toyoko Inn Sapporo Susukino Minami หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5 วันกอ่นวันเดนิทำง)  

 
วนัทีส่ ี ่        อสิระทอ่งเทีย่วฟรเีดยต์ามอธัยาศยัเต็มวนั  
                   อาหารเชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่6) 

อสิระฟรเีดย์ท่องเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัหรอืท่าน

สามารถไปชมตลาดปลาโจไกได ้
 
หมายเหตุ: มีบริกำรรถและไกดไ์ปตลำดปลำโจไก กรณีท่ำน

ประสงคไ์ปตลำดปลำ กรุณำแจง้ควำมประสงคก์ับไกดห์นำ้งำน 
ไม่มคีำ่ใชจ้่ำยในกำรเดนิทำง 
>> ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลำดอำหำรทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุในซปัโปโร เป็นตลำดทีค่กึคักและมำกมำยไปดว้ย

ของฝำกของดขีองซปั  โปโรและผลติภัณฑจ์ำกทั่วฮอกไกโด ท่ำนสำมำรถรับประทำนอำหำรทะเลแบบสดๆ ทีร่ำ้น 
รำคำไม่แพง ที่สั่งตรงมำจำกที่ต่ำงๆของออกไกโดและท่ำนสำมำรถซือ้อำหำรทะเลและของฝำกต่ำงๆไดท้ี่น่ี 
(อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั ใหท้า่นเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ) 
จนไดเ้วลาน าทา่นมาส่งทีโ่รงแรมหรอื JR ทาวนเ์วอร ์อสิระใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงหรอืเดนิทางสู่สถานที่
ทอ่งเทีย่วอ ืน่ ๆ ตามอธัยาศยัอาทเิชน่ 
>> อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซปัโปโร ตัง้อยู่ตดิกบัสถำนีเจอำรซ์ปัโปโร เป็นทัง้
หำ้งสรรพสินคำ้ โรงแรม โรงภำพยนตร์ และศูนย์อำหำร มีรำ้น BIG CAMERA จ ำหน่ำยกลอ้งดจิิตอล, 

เครื่องใชไ้ฟฟ้ำและอเิล็คทรอนิคส ,์รำ้น100เยน,รำ้น UNIQLO ขำยเสื้อผำ้แฟชั่นวัยรุ่น,รำ้น MATSUMOTO 
KIYOSHI ขำยยำและเครื่องส ำอำง อำคำร JR TOWER มีจุดชมววิตัง้อยู่ที่ชัน้ 38 เรียกว่ำ T38 (Tower Three 
Eight) ที่ระดับ ควำมสูง 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรไดก้วำ้งไกลสวยงำมทัง้กลำงวัน 

กลำงคนื โดยเฉพำะยำมค ำ่คนืจะมองเห็นทวีทีำวเวอรต์ัง้อยู่กลำงสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จำกกลุ่มตกึ ย่ำนซูซูกิ
โนะ สอ่งสวำ่งทีจุ่ดกลำงเมอืงตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็ น ศนูยร์วมรำ้นรำเมน ซึง่มอียู่ประมำณ 10 รำ้น 
ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพต้รอกรำเมนในย่ำน ซซูกูโิน่ (ไม่รวมตัว๋ขึน้จุดชมววิรำคำประมำณ 700-1000 เยน) 

>> ย่านซูซูกโินะ ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถำนีรถไฟใตด้นิซูซูกโินะ 
เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลง มำทำงใตข้องสวนสำธำรณะโอโดริ
ประมำณ 500 เมตร ซึง่ถือเป็ นย่ำนที่คกึคักและมี ชวีติชวีำที่สุดของ

ซปัโปโร โดยเฉพำะในยำมค ่ำคนืที่มีกำรเปิ ดไฟตำมป้ำยไฟโฆษณำ
สสีนั ตำ่งๆ บนตกึที่ตัง้อยู่ในย่ำนแห่งน้ี นอกจำกนัน้ยังเป็นแหล่งชอ้ป
ป้ิง รำ้นอำหำร ภัตตำคำร สถำนบันเทิงเรงิรมย์ยำมรำตรีต่ำงๆ ทัง้

ไนทค์ลบั บำร ์คำรำโอเกะ สถำนอำบอบนวด มำกกวำ่ 4,000 รำ้น ตำม
ตรอกซอกซอย จงึไม่แปลกทีนั่กท่องเทีย่วจะนยิมมำ ณ สถำนที่แห่งนี 
- ทำนุกโิคจเิป็นแหล่งชอ้ปป้ิ งอำเขตบนถนนคนเดนิที่มีหลังคำมุงบัง

แดดบังฝนและหมิะ มี ควำมยำว 7 บล็อกถนน มีรำ้นคำ้ตัง้เรียงรำยอยู่
กว่ำ 200 รำ้นคำ้ตัง้ขวำงในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยู่ระหว่ำงสถำนี Subway Odori และ Susukin เพื่อไม่เป็ 
นกำรรบกวนเวลำของท่ำน อสิระอำหำรกลำงวนัและอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

>> มติซุยเอาทเ์ล็ท Mitsui Outlet เพลดิเพลนิกับกำรชอ้ปป้ิงสนิคำ้มำกมำยแบรนดด์ังระดับโลก และแบรนด์
ญี่ปุ่ น อำทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 
ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋ำไฮไซ 

BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ 
เลือกดูเครื่องประดับ และนำฬกิำหรูอย่ำง TAG HEUER, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทำ้แฟชั่น HUSH 

PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลอืก
ซือ้สนิคำ้ส ำหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, 
และสนิคำ้อืน่ๆอกีมำกมำยในรำคำลด 30-80% ซึง่ภำยในยังมีรำ้นอำหำร รำ้นกำแฟ ส ำหรับใหท้่ำนไดน่ั้งผ่อน

คลำยอกีดว้ย วธิไีป  
• จำกสถำนี Sapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi Station ประมำณ 19 นำทีโดยรถประจ ำทำง 
ลงทีป้่ำย “Inter-Village Omagari” 
• จำกสถำนี Sapporo Municipal Subway Tozai Line Oyachi Station ประมำณ 25 นำทีโดยรถประจ ำทำง ลง

ทีป้่ำย “Mitsui Outlet Park Entrance” 



                

  

Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 
โทร 053-115-912 / 089-644-7444 

   

 

 

 
 
 

• (เสำรอ์ำทติยแ์ละวนัหยุด) จำกบรเิวณ Tokyu-Ura Boarding Area หนำ้สถำนี Sapporo Station ประมำณ 40 
โดยรถประจ ำทำงโดยตรง ลงทีป้่ำย “Mitsui Outlet Park Entrance” 

 เลอืกซือ้ Bus เสรมิ+Tour (มบีสัและไกด)์ หมำยเหตุ: รำยกำรทัวรเ์สรมิเป็นกำรเสนอขำยบัสเสรมิวัน
อสิระ ไกดจ์ะเสนอขำยพรอ้มเสน้ทำงทัวรห์นำ้งำน ทำงบรษัิทและไกดไ์ม่สำมำรถบังคับซือ้ใดๆไดท้ัง้ส ิน้ ขึน้อยู่กับ
ควำมสมัครใจและควำมตอ้งกำรเดนิทำงของลกูคำ้แตล่ะท่ำนเท่ำนัน้ 

อตัราคา่บรกิาร /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 ทา่นขึน้ไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น 

ทีพ่กั: Toyoko Inn Sapporo Susukino Minami หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5 วันกอ่นวันเดนิทำง)  

 

วนัทีห่า้        ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                           

                    อาหารเชา้ (บรกิารแบบ Set Box) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบ Set Box  (มือ้ที ่7) เพือ่ความสะดวกในเร ือ่งเวลา

การเดนิทางไปสนามบนิ จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะ เพือ่
เช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั 

09.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ AIR ASIA 

X เทีย่วบนิที ่XJ621 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเคร ือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย ) 
16.30 น.    เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

+++++++++++++++++++++++++ 

หมายเหตุ :  รายการทวัร ์ทีพ่กัสามารถสลบัปรบัเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดย

ทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่
เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลา

ทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราค่าบรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน 
เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสูงข ึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ค่าทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย

ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้ค่าต ัว๋

เคร ือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  
- ขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำร โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้่ำนทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช ำระเงนิคำ่จองทัวรท์่ำนละ 15,000 บำท สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นกำรเดนิทำง 20วนั  

**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (*จะตอ้งมอีำยุเหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืนกอ่นหมดอำยุนับจำกวนัเดนิทำงไป-กลบั*)  
กรุณำตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยุและด่ำนตรวจปฏเิสธกำรออกและ
เขำ้เมอืงท่ำน*** กรุณำสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เน่ืองจำกเป็นรำคำตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวรช์ ำระเงนิค่ำจองค่ำทัวรแ์ลว้ ไม่สำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรือ เขำ้ประเทศที่ระบุไว ้ใน

รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคำ่ทัวรไ์ม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้
ท่ำนงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่เดนิทำง พรอ้มคณะถือว่ำท่ำนสละสทิธิ ์ไม่อำจเรียกรอ้งค่ำบรกิำรและเงนิ
มัดจำคนื ไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 

1.  คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทุกแห่งตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำรบนิไม่สำมำรถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
2. คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่ำนตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
3. คำ่อำหำรคำ่เขำ้ชมและคำ่ยำนพำหนะทุกชนดิตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 

4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดนิทำง 
5.  ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้คร ือ่งที่สายการบนิ Thai Air Asia X ก ำหนดทา่นละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 

สมัภาระถอืขึน้เคร ือ่งไมเ่กนิ7กก. และคำ่ประกนัวนิำศภัยเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ  
**กรณีท่ำนมคีวำมประสงคจ์ะซือ้น ้ำหนักเพิม่ กรุณำแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทำง10วนัเท่ำนัน้พรอ้มช ำระคำ่น ้ำหนัก** 

- ซือ้น ้ำหนักเพิม่ 5 กก. ช ำระเพิม่ 600  บำท /เพิม่10กก. ช ำระเพิม่ 1,000 บำท/เพิม่20กก. ช ำระเพิม่ 2,000 บำท 
(คำ่ทัวรไ์ม่รวมกำรประกนัควำมคุม้ครองกำรสญูเสยีหรอืเสยีหำยของกระเป๋ำเดนิทำง และทรัพยส์นิส่วนตัว กรณีเกดิควำมเสยี 
บรษัิทฯไม่สำมำรถรับผดิชอบได)้ 

6. ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกดิ

อบุัตเิหตวุงเงนิท่ำนละ 500,000 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ
เพิม่ไดจ้ากบรษิทัประกนัท ัว่ไป 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทยและเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 

2. คำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆทีน่อกเหนือจำกรำยกำรระบุอำทเิชน่คำ่อำหำรเครือ่งดืม่คำ่ซกัรดี คำ่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. คำ่ภำษีทุกรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  

4. คำ่ภำษีน ้ำมันทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลงัจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
5. คำ่ Vat 7% และคำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 

6. คำ่ทปิยกกระเป๋ำทุกโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 

รำยละเอยีดเกีย่วกบัมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วนั 

ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตัว๋เครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันวำ่ท่ำนสำมำรถรับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยทีอ่ำจเกดิขึน้ในระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทจัดกำรให)้ 

4.ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
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 1.หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุกำรใชง้ำนเหลอือยู่ ไม่ต ำ่กวำ่ 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมำย และเขำ้ขำ่ยคณุสมบัตกิำรพ ำนักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลำกำรพ ำนักไม่เกนิ 15 วนั 
 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ และไม่ 

    เขำ้ขำ่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ท่ำน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มันและภำษีสนำมบนิทุกแห่งเพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทำง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตตุำ่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ,กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, 
กำรกอ่กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยู่นอกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเน่ืองเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำรโจรกรรม 
และ อบุัตเิหตจุำกควำมประมำทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืคำ่ทัวรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง

ตำ่งๆ ทัง้หมด  
7. รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับกำรยืนยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไม่สำมำรถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงนอ้ย 7วันก่อนกำรเดนิทำง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเท่ำนัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทำง
ไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมือง เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง 

หรอื กำรถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3ท่ำน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินกำร
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คำ่ใชจ้่ำยเพิม่  

13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวนัเดนิทำงตรงกบัวนัหยุดเทศกำลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสำรอ์ำทติย ์รถอำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำใน
กำรท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในกำรบรหิำรเวลำ ซึง่อำจจะ
ขอควำมร่วมมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตำมโปรแกรม 

14. บรกิำรน ้ำดืม่ท่ำนวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ของกำรเดนิทำงถงึวนัที4่ของกำรเดนิทำงรวมจ ำนวน 2 ขวด 
15. กำรบรกิำรของรถบัสน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ10-12ชั่วโมง อำทเิช่น เริม่งำน
เวลำ 8.00น.ถงึเวลำ 18.00-20.00 น.ในวันนัน้ มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำม

เหมำะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภำพกำรจรำจรในวันเดนิทำงนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเวลำท่องเที่ยวตำม
สถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกันอุบัตเิหตุจำกกำรเดนิทำงท่องเที่ยว 

ตำมพ.ร.บ กำรท่องเทีย่ว เท่ำนัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถือว่ำท่ำนไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่ำนช ำระเงนิค่ำทัวร์ (ท่ำนสำมำรถซือ้ประกัน
สุขภำพ ในระหว่ำงกำรเดินทำงได ้จำกบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษำเงื่อนไขควำมคุม้ครองใหล้ะเอียด) 

17. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินกำรใหค้ ำสัญญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจำกมีเอกสำรลงนำม
โดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเท่ำนัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทำง

ไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมือง เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง 
หรอื กำรถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 

 
 


