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 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรมทพีกั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ BKK-CTS  TG670 (23.55-08.20)      

2 
สนามบนิชโิตเสะ - เมอืงอาซาฮคิาวา่ - หมูบ่า้นราเมน - สวนสตัว ์
อาซาฮยิามา่ - ชมขบวนพาเหรดเพนกวนิ - ชอ้ปปิงอาซาฮคิาวะ 
เฮวะโดร ิ– AEON MALL 

บน 
เครอืง 

  
ART Asahikawa 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ลานสโนวโ์มบลิ SHIKISAI-NO-OKA - เมอืงโอตารุ – คลองโอ
ตารุ - พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี– เดนิเล่นถนนซาไกมาจ-ิชม
บรรยากาศคลองโอตารยุามคาํคนื 

   
Hotel Nord Otaru 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ศาลเจา้ฮอกไกโด - เนนิพระพุทธเจา้ - ตลาดปลาโจไก - ซปัโป
โร – JTC DUTY FREE - ชอ้ปปิงทานกุโิคจ ิ

   Mystays Sapporo 
Susukino 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 อสิระทอ่งเทยีว หรอื ชอ้ปปิงตามอธัยาศยั (ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร) 
   Mystays Sapporo 

Susukino หรอื
เทยีบเทา่ 

6 
สนามบนิชโิตเสะ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ
CTS BKK TG671 (10.30-15.30) 

 บน 
เครอืง 
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หากท่านมคีวามจําเป็นจะตอ้งซอืตัวเครอืงบนิภายในประเทศ เพอืบนิไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทยีวบนิเพอื

ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทกีอ่นทําการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซอืตวัเครอืงบนิประเภททสีามารถเลอืนวันและเวลาเดนิทางได ้

อันเนืองมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทยีวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยบุ

เทยีวบนิรวมกัน ตารางการเดนิทางมกีารเปลยีนแปลง ซงึ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนือการความคมุของ

ทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภัย ดังนันเหตุผลเหล่านี อยู่เหนือการควบคุม

ของบรษัิทฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทังสนิ อนงึ บรษัิทฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ป ประมาณ 7-

10 วันกอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 
วนัท ี1 กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชนั 4 สนามบนิสุวรรณภูม ิประตูทางเขา้ 2 

เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทรอใหก้ารตอ้งรับ พรอ้มทังแจก
เอกสารในการเดนิทางและอํานวยความสะดวก 

23.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG670  

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.30 ชวัโมง)  

 

วนัท ี2  สนามบนิชโิตเสะ – เมอืงอาซาฮคิาวะ – หมูบ่า้นราเมน – สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ - ชม

ขบวนพาเหรดเพนกวนิ - ชอ้ปปิงถนนเฮวะโดร ิ– AEON MALL 
 

08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ (เวลาทญีปีุ่ น เร็ว
กวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพอืความสะดวกในการนดัหมายเวลา) 
***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือสัตว ์พืช ผัก ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรับและจับ *** 

เดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) เมอืงใหญอ่ันดับ 2 ของฮอก
ไกโด และยังขนึชอืวา่เป็นเมอืงทหีนาวทสีดุๆ เพราะหมิะจะตกบอ่ย และตกถมีาก เนอืงจากอยูบ่รเิวณ
ตอนกลางของเกาะ ซงึเป็นทําเลทอียูห่า่งจากทะเลทสีดุ และยังแวดลอ้มดว้ยภเูขารอบดา้นอกีดว้ย  

นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาวะ 
( Asahikawa Ramen Village)  ร า เ ม น ข อ งทีนี มี
รสชาตอิันเป็นเอกลักษณ์ และไดรั้บการกล่าวขานถงึ
ความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บา้นราเมนอา
ซาฮคิาวะไดถ้อืกําเนดิขนึในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นรา
เมนชอืดังของเมอืงอาซาฮคิาวา่ทัง 8 รา้น มาอยูร่วมกัน
เป็นอาคารหลังคาเดยีว เสมอืนหมู่บา้นราเมนทรีวบรวม
รา้นดังขันเทพไวใ้นทีเดียว และยังมีหอ้งเล็กๆ ทีจัด
แสดงประวัตคิวามเป็นมาของหมูบ่า้นแห่งน ีใหส้ําหรับผู ้
ทสีนใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (1) RAMEN CASH 1000 เยน/ทา่น 
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นําท่านสู ่สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตวท์มีชีอืเสยีงในแถบรอบนอก

ของเมอืงอาซาฮคิาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซงึทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตวน์านา

ชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ทีไม่เหมอืนสวนสัตวแ์ห่งอนืๆ ไฮไลทข์องทนี ีไดแ้ก่ 
อโุมงคแ์กว้ผา่นสระวา่ยนําของเหลา่เพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กทอียูต่รงกลางของโซนหมขีัวโลก
และหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ยา่งชัดเจน สวนสัตวแ์หง่นยีังเป็นสวนสัตวแ์ห่งแรกทมีกีารจัดให ้

นกเพนกวนิออกเดนิในชว่งฤดหูนาว ทา่นจะได ้ชมขบวนพาเหรดเพนกวนิแบบใกลช้ดิ 

หมายเหต ุ ขบวนพาเหรดเพนกวนิ จะมเีพยีงวนัละ 2 รอบเทา่นนั !!! คอื 11.00 น. และ 14.30 น. กรณีที

ไมส่ามารถไปทนัดูขบวนพาเหรดเพนกวนิ ทางทวัรจ์ะพาท่านเทยีวชมเพนกวนิในโซนบา้น

เพนกวนิแทน และชมสตัวอ์นืๆ ในสวนสตัวต์อ่ไป 

นําท่านเดนิเล่นและชอ้ปปิง ณ ถนนชอ้ปปิงเฮวะ 
( Heiwa Dori)  ตั ง อ ยู่ ที เ มื อ ง อ ะ ซ า ฮิ ก า ว่ า
(Asahikawa) ของฮอกไกโด ถอืวา่เป็นถนนทสีายช็อป
ตัวจรงิจะตอ้งมาแวะใหไ้ดเ้ลย เพราะของทนีีเยอะแยะ
แถมน่าซอืมากๆ ทนีีนันเรมิเปิดตังแต่ปี 1972 นับเป็น
แห่งแรกของญีปุ่ นทีจัดใหเ้ป็นถนนคนเดนิแบบถาวร 
โดยถนนเสน้นีจะเป็นเป็นถนนคนเดนิหลักของเมอืงอะ
ซาฮกิาวา่ ไมไ่ดม้แีคร่า้นคา้ทัวๆ ไปทเีรยีงรายเต็มสอง
ฝังทางทีจะทําใหคุ้ณเพลนิไปกับการจับจ่ายเท่านัน 
เนอืงจากยังจะเป็นทตีังของหา้งสรรพสนิคา้ รา้นแบรนด์
เนม เยอะแยะมากมายเลยทเีดยีว 

นําท่านอสิระชอ้ปปิง ณ AEON MALL ชอ้ปปิงเซ็นเตอรท์อียู่หนา้สถานีอาซาฮคิาวะ เป็นชอ้ปปิง
เซ็นเตอรท์คีนในเมอืงนยิมมาจับจ่ายใชส้อยกันเป็นประจํา แต่เพราะมทํีาเลทตีังอยูห่นา้สถานี ทําให ้
ภายในมขีองฝากและสนิคา้แบรนดข์องฮอกไกโดวางเรียงรายอยู่อย่างครบครัน นอกจากนียังมโีรง
ภาพยนตร์ Aeon Cinema Asahikawa Ekimae และโรงแรม JR Inn Asahikawa เชอืมอยู่ตดิกันอกี
ดว้ย เรยีกไดว้า่ทนีเีป็นททีชีาวเมอืงอาซาฮคิาวะมคีวามคุน้ชนิเป็นอยา่งมาก 

อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั ณ AEON MALL 

ทพีกั  ART Asahikawa Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่  
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วนัท ี3 ลานสโนวโ์มบลิ SHIKISAI-NO-OKA --> เมอืงโอตารุ - คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑ์

กลอ่งดนตร ี- เดนิเลน่ถนนซาไกมาจ ิชมบรรยากาศคลองโอตารุยามคําคนื 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านสู ่ลานสกชีกิไิซโนะโอกะ หรือ เนนิสฤีดู ในช่วงฤดูรอ้นจะเต็มไปดว้ยดอกไมท้ีบาน

สะพรัง ในฤดูหนาวสถานทแีห่งนีจะถูกปกคลุมดว้ยหมิะ และกลายเป็นเมอืงหมิะ ลานสกขีนาดใหญ่ 
อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับการเล่นสก,ี สโนวโ์มบลิ (ราคาทัวรไ์ม่รวม ค่ากจิกรรม ค่าชดุและค่าเชา่
อปุกรณ์ใดๆ) 
ขอ้มูลจาก Website : https://www.shikisainooka.jp/en/  ราคาอาจะมกีารเปลยีนแปลง สามารถ
ตรวจสอบราคาไดจ้ากเวบ็ไซตด์ังกลา่วขา้งตน้ หรอื ตรวจเช็คราคา ณ สถานทใีนวนัเดนิทางจรงิ 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (3)  

จากนันนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุเมอืงท่าเจรญิรุง่เรอืงในฐานะทเีป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลาย

ศตวรรษท ี19 ถงึ 20 เมอืงท่าเล็กๆ ทมีบีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซงึมรีา้นขายของอยูต่ลอดสอง
ขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแต่งของบา้นเรอืนนัน ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็น
ตะวันตก เนืองจากในอดตี เมอืงโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจาก การทําการคา้ระหวา่งประเทศญปีุ่ นเอง
และประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ นําสนิคา้จากท่าเรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดังทอียู่ตามรมิคลอง 
เมอืวทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่จงึเปลยีนไปเขา้ท่าทใีหญ่และขนสง่เขา้โกดังไดง้่ายขนึ ตกึเกา่
เก็บสนิคา้รมิคลองเหลา่น ีจงึถกูดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์า่งๆ และพพิธิภัณฑ ์
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ชมความสวยงามของ คลองสายวฒันธรรมโอตาร ุคลองสายวฒันธรรมอันมเีสน่หช์วนใหค้น้หา 

ดว้ยความเป็นเอกลักษณ์แหง่วถีชีวีติ 2 ฝังคลองทยีังคงความเป็นญปีุ่ นแบบดังเดมิ คลองโอตารุสรา้ง
เพอืใหเ้รอืเล็กลําเลยีงแกว้หลากสสีันดังอยูใ่นโลกของจนิตนาการ แหลง่เครอืงแกว้ชอืดังของโอตารุ 
และยังมเีครอืงแกว้หลากหลายใหท้่านชนืชม และเลอืกซอืได ้เมอืงนีมชีอืเสยีงในดา้นการทําเครอืง

แกว้ตา่งๆ ถนนซาไกมาจ ิ(Sakaimachi Street) ตังอยูก่ลางเมอืงโอตารุ ไมไ่กลจากคลองโอ

ตาร ุ(Otaru Canal Area) ทถีอืเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวแลนมารก์ของเมอืงนมีากนัก นับเป็นถนนทมีเีสน่ห์
และเต็มเปียมไปดว้ยเอกลักษณ์มากๆ เลยทีเดยีว เนืองจากตัวถนนเองไดรั้บการอนุรักษ์มาอย่างดี
เยยีม จนกลายมาเป็นถนนแหล่งช็อปปิงชอืดังของเมืองโอตารุอย่างในปัจจุบันนี ในระหว่างช่วง
พัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ตน้ยุค 1900  เมอืงโอตารุเป็นเมอืงท่าเรอื และการคา้การขนส่งที
หลากหลาย เต็มไปดว้ยบรษัิทชอ้ปปิง อาคารตา่งๆ เป็นแบบสไตลต์ะวนัตก ปัจจบุันไดรั้บการดัดแปลง
เป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขายของทรีะลกึ รา้นเสอืผา้ และพพิธิภณัฑต์า่งๆ มากมาย 

 

 
 
 

 

 

 

จากนันนําท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีใหท้่านไดท้่องไปในดนิแดนแหง่เสยีงดนตรแีละบท

กว ีทแีสนออ่นหวาน ชวนใหน่้าหลงใหลดว้ยกลอ่งดนตร ี(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและ
งดงามทีจะทําใหท้่านผ่อนคลายอย่างดีเยยีม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบ
น่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกทํากล่องดนตรีแบบทีท่าน
ตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มบีรกิารนําเพลง
กลอ่งดนตรทัีงเพลงญปีุ่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ให ้
ท่านไดส้ัมผัสและชนืชมกลอ่งดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้่านไดทํ้ากลอ่งดนตรน่ีารักๆ ในแบบทที่านชนื

ชอบดว้ยตัวท่านเอง ชม โรงเป่าแก้วคติาอชิิ 
ตังอยูใ่นเมอืงโอตาร ุเมอืงทมีชีอืเสยีงทางดา้นการเป่า
แกว้มายาวนาน โดยในอดตีนันจุดประสงคข์องการเป่า
แกว้เพือใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รือ แต่ปัจจุบันนีเป้าหมายของ
การเป่าแกว้เพอืใชเ้ป็นของใชห้รอืของทรีะลกึแทน ซงึ
โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทมีชีอืเสยีงและเก่าแก่
ทสีุดของเมอืง โดยก่อตังขนึตังแต่ปี 1901 ท่ามกลาง
โรงเป่าแกว้ทมีอียูม่ากมาย และผลงานทมีชีอืเสยีงมาก
ทีสุดของโรงงานแห่งนีก็คือโคมไฟแกว้และลูกบอล
แกว้นันเอง นอกจากนยีังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้ับนักทอ่งเทยีวดว้ย 

 อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั ณ ถนนซาไกมาจ ิ

ทพีกั  HOTEL NORD OTARU หรอืระดบัเทยีบเทา่  

 

 

 

 



PJP032-TG PRO FREE DAY WINTER HOKKAIDO OTARU  6D 4N 

วนัท ี4 ศาลเจา้ฮอกไกโด - เนนิพระพทุธเจา้ - ตลาดปลาโจไก - ซปัโปโร – JTC DUTY FREE 

- ชอ้ปปิงทานุกโิคจ ิ
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 

 

 
 

 

 
 

นําท่านชม ศาลเจา้ฮอกไกโด หรอื เดมิชอื ศาลเจา้ซปัโปโร เปลยีนเพอืใหส้มกับความยงิใหญ่

ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนีคอยปกปักษ์รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสขุ
ถงึแมจ้ะไมไ่ดม้ปีระวตัศิาสตรอ์ันยาวนาน เกา่แกนั่บพันปี ดังเชน่ภมูภิาคคันโต 

นําท่านชม เนนิแหง่พระพุทธเจา้ (Hill of the Buddha) ตังอยูท่เีมอืงซัปโปโรทางตอนเหนอื

ของประเทศญปีุ่ น ถือว่าเป็นผลงานการสรา้งชนิ
เอกอีกชนิหนึงของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao 
Ando) สถาปนิกชาวญีปุ่ นเจา้ของรางวัลพริตซ์
เกอร์ทีถือว่าทีสุดรางวัลของสถาปนิก โดยมี
ลักษณะเป็นเนนิเขาลอ้มรอบรูปปันพระพุทธรูปมี
ความสูงมากถงึ 13.5 เมตร และมนํีาหนัก 1500 
ตัน พนืททีลีอ้มรอบจะมคีอ่ยๆ ลาดลง อกีทังราย
ลอ้มดว้ยธรรมชาตอิันงดงาม โดยเฉพาะในชว่งฤดู
รอ้นทีจะสามารถเห็นตน้ลาเวนเดอร์จํานวนกว่า 
150,000 ตน้ ลอ้มรอบรูปปันพระพุทธรูป ซงึเป็น
การผสมผสานทลีงตัวระหวา่งสถาปัตยกรรมทมีนุษยส์รา้งขนึกับความงดงามจากธรรมชาต ิมองดแูลว้
ประหนงึเป็นผลงานศลิปะชนัเอกทหีาดไูดเ้ฉพาะทนีเีทา่นัน 

อกีจุดหนงึทพีลาดไมไ่ดนั้นคอื การเดนิลอดไปตามอโุมงคท์มีาความยาว 40 เมตร ทเีมอืเดนิไป
จนถงึจุดทปีระดษิฐานพระพุทธรูปทอียู่บรเิวณปลายทางของอุโมงคแ์ลว้มองยอ้นขนึไป จะมองเห็น
เหมอืนมแีสงสะทอ้นอยูร่อบๆ องคพ์ระพทุธรูปเปรยีบเสมอืนรัศมแีสงแหง่ฟ้า ซงึไมส่ามารถมองไดจ้าก
ทางดา้นนอก 

 อสิระอาหารเทยีง ณ ตลาดปลาโจไก 
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จากนันนําท่านสู ่ตลาดปลาโจไก ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรยีงรายตลอด

บล็อกขนึไปนอกตลาดขายสง่ซัปโปโร เป็นหนงึในตลาดทใีหญท่สีดุของเมอืง รา้นคา้ตา่งๆ จําหน่าย
อาหารทะเลเป็นสว่นใหญ ่เชน่ ป ูหอยเม่นทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติ
อนืๆในทอ้งถนิ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝรังตามฤดกูาล อาหารทอ้งถนิทขีนึชอืคอื อาหารทะเล
สดๆเสริฟ์พรอ้มขา้ว เรยีกวา่ donburi 

นําท่านสู่ JTC DUTY FREE อิสระใหท้่านเลือกซอืสนิคา้ปลอดภาษี เช่น เสือผา้ นําหอม ตาม

อัธยาศัย จากนันนําท่านชอ้ปปิงท ีทานุกโิคจ ิเป็นแหลง่ชอ้ปปิงอาเขตบนถนนคนเดนิทมีหีลังคามงุ

บังแดดบังฝนและหมิะ มคีวามยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตังเรยีงรายอยูก่วา่ 200 รา้นคา้ Susukin  มี
รา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครอืงใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส,์ รา้น100เยน, รา้น

UNIQLO ขายเสอืผา้แฟชนัวยัรุน่, รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครอืงสําอาง 

อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

ทพีกั  MYSTAYS SAPPORO SUSUKINO หรอืระดบัเทยีบเทา่  

วนัท ี5 อสิระทอ่งเทยีวตามอธัยาศยั (ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

 อสิระทอ่งเทยีว หรอื ชอ้ปปิงตามอธัยาศยั (ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดค์อยดูแล แนะนํา

สถานทเีทยีว และการเดนิทางให)้ 

 แนะนําสถานทเีทยีว และชอ้ปปิง โดยรอบซปัโปโร 

 อดตีศาลาทวีา่การของฮอกไกโด (ตกึอฐิแดง) เป็น
ตกึสไตล์นีโอบารอค มีลักษณะพิเศษทีมีหลังคายอด
แหลมและกรอบหนา้ต่างเป็นเอกลักษณ์ เปรยีบเสมอืน
อนุสาวรยีก์ารบกุเบกิของฮอกไกโด ปัจจุบันไดรั้บการขนึ
ทะเบยีนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาต ิ

 หอนาฬกิาประจําเมอืง (CLOCK TOWER) เป็นหอ
นาฬิกาทีดํารงอยู่ในฐานะสัญลักษณ์ของซัปโปโร มี
หนา้ปัดนาฬกิาทังสดีา้นททํีาจากอเมรกิา ปัจจบุันถอืเป็น
หอนาฬิกาทีเก่าแก่ทีสุดของญีปุ่ น และเป็นสถานที
นักทอ่งเทยีวทัวโลกรูจั้ก และนยิมถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ  

 ต ล า ด ป ล า โ จ ไ ก  ( Sapporo Jogai Market) 
ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรยีงราย
ตลอดบล็อกขนึไปนอกตลาดขายสง่ซปัโปโร เป็นหนงึใน
ตลาดทใีหญท่สีดุของเมอืง รา้นคา้ตา่งๆ จําหน่ายอาหาร
ทะเล เชน่ ปู หอยเม่นทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอนืๆ ในทอ้งถนิ 
เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝรังตามฤดกูาล ราคาก็เหมาะสม อาหารทอ้งถนิทขีนึชอืคอื Donburi 

 ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) ตังอยูท่เีมอืงซปัโปโร (Sapporo) เรยีกไดว้า่เป็นศาล
เจา้ของศาสนาพุทธนกิายชนิโตทมีคีวามเกา่แกไ่มเ่บาของเกาะฮอกไกโดเลยนะคะ เพราะทศีาล
เจา้แหง่นนัีนถกูสรา้งในชว่งยคุเรมิพัฒนาเกาะถา้จะนับเป็นปีก็ประมาณปี ค.ศ.1871ได ้ไมเ่พยีงแค่
จะมาสกัการะขอพรกับเทพเจา้ทปีรทับถายในศาลเจา้มากถงึ4 องค ์แตด่ว้ยความทตีัวศาลเจา้เองมี
พนืทเีชอืมตอ่กับสวนมารยุามะทําใหถ้อืไดว้า่เป็นจดุชมววิเด็ดๆอกีแหง่หนงึของเมอืงเลย 

 โรงงานช็อคโกแล็ต (Shiroi Koibito) ของฝากชอืดังของฮอกไกโดทนัีกท่องเทยีวสว่นมาก

รูจั้กกันด ีก็คอืคุกกเีนยไสไ้วท์ช็อคโกแลตยหีอ้ Shiroi Koibito ทผีลติโดยบรษัิท Ishiya ซงึได ้
เปิดใหนั้กท่องเทยีวเขา้มาชมโรงงานได ้ภายในโรงงาน นักท่องเทยีวจะไดเ้ห็นการผลติคกุกสีดุ
อร่อยแบบใกลช้ดิทุกขันตอน และยังมขีนมอกีหลายชนิด เช่น คัพเคก้ ซอฟท์ครีม และช็อคโก
แลต หรอืถา้อยากจะลองเวริค์ชอ้ปทําคุก้กดีว้ยตัวเอง ทโีรงงานก็มสีอนแบบสันๆ อกีดว้ย (มคีา่

เขา้ชม 600 เยน) 
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 ย่าน JR Tower : เจอารท์าวเวอร ์เป็นย่านทไีดรั้บความนิยมจากนักท่องเทยีวเป็นอย่างมาก 
เนอืงจากตดิอยูก่ับสถานีรถไฟฟ้าและรถประจําทางเลย ซงึบรเิวณนจีะเต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้
ชันนําของญปีุ่ น อย่างหา้งไดมารู ทรีวมรา้นขายของและรา้นอาหารชอืดังของซัปโปโรไว ้เช่น 
รา้นซูช ิNemuro Hanamaru รา้นหมูทอดทงคัตส ึTadumura Tonkatsu หา้งสเตลล่า เพลส ที
เนน้ขายเสือผา้แฟชันของชาวญีปุ่ นในราคาไม่แพงนัก หา้ง ESTA ทีมีทุกอย่าง ตังแต่
เครอืงใชไ้ฟฟ้า รองเทา้แบรนดเ์นม ไปจนถงึของเลน่เด็กและเครอืงสําอาง เป็นตน้ 

อสิระอาหารเทยีง และอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

พกัท ี  Mystays Sapporo Susukino หรอืเทยีบเทา่ (ทพีกัอยูใ่นเมอืงใกลแ้หลง่ชอ้ปปิง) 

วนัท ี6 สนามบนิชโิตเสะ - สนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

(กรณีทางโรงแรมไมส่ามารถจดัอาหารเชา้ใหท้า่นได ้ทางบรษิทัจะจดัอาหารเชา้เป็น SET BOX) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ เพอืเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ  

10.30 น. ออกเดนิทางจาก สนามบนิชโิตเสะ โดยสายบนิไทย เทยีวบนิท ีTG671 (ใชร้ะยะเวลาในการ
เดนิทางประมาณ 7.30 ชวัโมง)  

**บรกิารอาหารรอ้น และเครอืงดมืบนเครอืง** 

15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

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

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ **  
ราคา INFANT ทา่นละ 12,900 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (ถา้ม)ี  
ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ (ชําระทสีนามบนิสวุรรณภมูใินวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์
วนัเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 

2-3 ทา่น  ทา่นละ 
ราคาไมร่วมตวั 

ทา่นละ 
พกัเดยีว 

เพมิทา่นละ 

2 – 7 ธ.ค. 2562 39,999 29,999 12,900 
9 - 14 ม.ค. 2563 36,999 26,999 12,900 

11 - 16 ม.ค. 2563 36,999 26,999 12,900 
13 - 18 ม.ค. 2563 36,999 26,999 12,900 
19 - 24 ม.ค. 2563 37,999 27,999 12,900 

29 ม.ค. – 3 ก.พ. 2563 38,999 28,999 12,900 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัวเครอืงบนิโดยสารชนัประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชอืเพลงิ 
 คา่ทพัีกหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทรีะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่อาหาร ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทยีว ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครอืงดมื        คา่ซักรดี 
คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซี่าอกีครัง (เนืองจากทางญปีุ่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไม่
เกนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพมิ 2,000 บาท สําหรับการ
ยนืรอ้งขอวซีา่ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆ กําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 30 กก. // ขากลบั 30 กก.) 
 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถนิ(ถา้ม)ี ท่านละ 2,000 บาท/ทรปิ ชําระทีสนามบนิในวันเช็คอนิ (ค่าทปิ

หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี) 

 
เงอืนไขการสาํรองทนีงั 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 20,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวร์
ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทพัีกและตัวเครอืงบนิ มฉิะนัน
จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทตีอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ท ีก่อนออกบัตร
โดยสารทกุครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ รวมถงึ
การลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการ
เดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชวัโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัว
ของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์งหมด 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชนั และขอเก็บเงนิทังหมด (แตส่ามารถเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางไดต้าม

กําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 
 
***สาํคญัมาก*** รายละเอยีดตวัเครอืงบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป กรณีลกูคา้ตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลับ
ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นต่างทสีายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทนัีงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้
กําหนด ซงึทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซงได ้

 และในกรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง แตท่างบรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิการออกตัวไปแลว้นัน ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND 
ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน กรณุาตรวจสอบกับเจา้หนา้ทบีรษัิทฯวา่สามารถคนืคา่โดยสารไดห้รอืไม ่

 กรณีท่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลยีนระดับชันทนัีงจากชนัประหยัดเป็นชันธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสม
ไมล ์จะดําเนนิไดภ้ายหลังจากออกตัวกรุ๊ปแลว้เทา่นัน โดยผูโ้ดยสารตอ้งดําเนนิการทกุขนัตอนดว้ยตัวทา่นเอง 

 ในกรณีทีออกตัวเครอืงบนิไปแลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้และตอ้งการเปลยีนตัวผูเ้ดนิทางในกรณีนีทาง
บรษัิทฯ จะเช็คกับทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลยีนชอืผูโ้ดยสารท่านอนืแทนไดห้รือไม่ กรณีถา้สามารถ
เปลยีนไดจ้ะมคีา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิในการเปลยีนตัว ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตรงนเีองทังหมด 

 สายการบนิไทยสามารถสํารองทนัีง LONG LEG และ Exit Seat โดยมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิตามเงอืนไขของสาย
การบนิ ลกูคา้ทปีระสงคนั์งตรงนสีามารถแจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ ณ วนัเดนิทางได ้

 สายการบนิไทยกาํหนดใหน้ําหนกักระเป๋าเดนิทางไมเ่กนิ 30 ก.ก. สว่นกระเป๋าใบเล็กทสีามารถนําขนึเครอืง
ไดอ้ยูใ่นความดแูลของท่านนําหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 
ซม.) หากทา่นเดนิทางดว้ยสายการบนิอนื ตอ้งตรวจสอบเรอืงนําหนักและจํานวน สมัภาระอกีครังกับเจา้หนา้ท ี

 การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัวโดยสารเป็นแบบหมูค่ณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้50% สว่นสายการ
บนิอนืๆ ในเครอื STAR ALLIANCE ขนึอยูก่ับเงอืนไขระหวา่งสายการบนินันๆ กับการบนิไทย ซงึการเปลยีนแปลง
เงอืนไขขนึอยูก่ับสทิธขิองสายการบนิ 

 ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ หรอืสายการบนิอนื นําหนักกระเป๋าอาจจะถูก
กําหนดใหตํ้าหรือสูงกว่ามาตรฐานได ้ทังนีขนึอยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ ซงึผูเ้ดนิทางสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากพนักงานดว้ยตัวทา่นเอง 

 กรณุาใสห่มายเลขสะสมไมลท์กุครังทกีรอกรายละเอยีดการจองทัวรท์ทีางบรษัิทฯสง่ใหเ้พอืประโยชน์ของตัวท่าน
เอง (กรณุาเก็บหางบัตรโดยสารทังขาไปและขากลับไวเ้พอืตรวจสอบกรณีทา่นไมไ่ดรั้บไมลส์ะสม ทา่นสามารถใช ้
หางบัตรโดยสารเพอืยนืยันกับทางสายการบนิได)้ 

 
หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 
ท่าน ในกรณีนบีรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะ
เปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ีเมอืเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 
 
ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกัน หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทนัีงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ซงึ
ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะ
ดว้ยวัตถุประสงคเ์พอืการท่องเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขันตอนการตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยันการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปนี 

1. ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สงิทยีนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสงิทขีัดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะ

สนั 
3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ไีม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทงัหมดก่อนทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ท่าน  
 ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
 เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรทั์งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด 
 กรณีททีา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนอืสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครังหนึง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบหุร ี/ ปลอด

บหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีัก ทังนีขนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ีลแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อีํานาจของผูจ้ัดกํากบัเท่านัน 

 ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพมิ  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการท่องเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครงัทตีอ้งเรง่รบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

 เนอืงจากการเดนิทางทอ่งเทยีวในครงันี เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึ
ขอสงวนสทิธ ิไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนงึทที่านไมต่อ้งการไดร้ับบรกิาร หาก
ระหว่างเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการ
ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึใหท้า่น เนอืงจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมา
จ่ายไปลว่งหนา้ทังหมดแลว้ 

 บรกิารนําดมืทา่นวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน เรมิในวันท ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท ี3 ของการเดนิทาง การบรกิารของ
รถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชวัโมง ในวันนันๆ มอิาจเพมิเวลาได ้
โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็น
หลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอร์ตต่างชาตทิีตอ้งการเดนิทางไปกับทัวร์ **ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนินการเช็คเรืองการทําวีซ่าในการเขา้
ประเทศญีปุ่ นดว้ยตนเอง และหากมีค่าใชจ้่ายเพมิเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในส่วนนันๆ ซงึหากวันเดนิทางผู ้
เดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทที่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทจีะเกดิขนึตามมา และ จะ
ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ทีา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทสีายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
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(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกนํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง มีหนา้ใดหนา้หนึงหายไป มี
กระดาษหนา้ใดหนา้หนงึหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทังสนิ ทาง
สายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทดี่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนันกรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิตอ่
กรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย 
พรอ้มกับแจง้มาทบีรษัิทเร็วทสีดุ เพอืยนืยันการเปลยีนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทบีรษัิท
เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทยีังไมอ่อกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลยีนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตวั
เครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด ซงึโดยสว่นใหญ่ตัว
เครอืงบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทังนีขนึอยูก่บักระบวนการและขนัตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทที่านไม่ผ่านดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางตอ่ ไม่ว่ากรณีใดๆทังสนิ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนงึทังสนิ 

 

*เมอืทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงทงัหมดนแีลว้* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรกิารเพมิเตมิเลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


