
 

 
 

PRO HOKKAIDO SAPPORO LAVENDER 6D4N 
เทีย่วเต็ม ไมม่ฟีรเีดย ์

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
หมายเหตุ: หากท่านมีความจําเป็นจะต้องซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเทีย่วบินเพ่ือยืนยนักบัทางเจ้าหน้าทีก่่อนทาํการจองและขอความกรุณาให้ท่านซ้ือตั๋วเคร่ืองบินประเภทที่สามารถ
เล่ือนวันและเวลาเดินทางได้ อันเน่ืองมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน 
การล่าช้าของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึง สายการบินพิจารณา
สถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความ
ปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน อน่ึง บริษัทฯ จะคอน  เฟิร์มกรุ๊ปประมาณ 7-10 วนัก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โปรแกรมการเดินทาง โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  

20.30 น. พร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ เค้านเตอร์สายการบินไทย  (BKK-
CTS: TG670 23.55-08.20+1) 

 

2 สนามบินชิโตเช่-เมืองอาซาฮิคาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์ 
อาซาฮิยามะ-ออิอนมอลล์-ถนนคนเดินเฮวะ                       

ART ASAHIKAWA HOTEL   
หรือเทยีบเท่า  

3 เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ สวนชิคิไซโนะโอกะ บ่อนํา้สีฟ้า ฟูราโน่ ฟาร์มโทมิตะ 
โรงงานชีส ออิอนมอลล์ 

ART ASAHIKAWA HOTEL   
หรือเทยีบเท่า 

4 โรงงานชอคโกแลต-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงเป่า
แก้วคิตาอชิิ-ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้
JTC DUTY FREE 

THE B SAPPORO  
SUSUKINO 
หรือเทยีบเท่า 

5 อดีตศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ พาร์ค-ตลาดปลา 
โจไก-มิตซุย เอ้าเลท-ช้อปป้ิงย่านทานูกิโคจิ-ย่านซูซูกโินะ 

THE B SAPPORO SUSUKINO 
หรือเทยีบเท่า 

6 ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  
(CTS-BKK: TG671 10.00-15.50) 
 

 



 

วนัที ่1  กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูม ิ
20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิประตูทางเข้าหมายเลข 2 

เคาน์เตอร์เช็คอนิ D สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัรอใหก้ารตอ้งรับ พร้อมทั้งแจกเอกสารใน
การเดินทางและอ านวยความสะดวก 

23.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG670  

(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ช่ัวโมง)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วนัที ่2 ซัปโปโร(สนามบินชิโทเซ่)-เมืองอาซาฮิคาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์   อาซาฮิยามะ-ออิอนมอลล์-ถนน
คนเดินเฮวะ 

08.20 น. เดินทางถึงสนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 
ช่ัวโมง) ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่
อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ *** 

 น าท่านเดินทางสู่ อะซาฮิกาวะ (Asahikawa) เมืองใหญ่อนัดบั 2 ของเกาะฮอกไกโด รองจากเมืองซปัโป
โร เป็นเมืองหน่ึงในบริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมืองแห่งน้ีอุดมไปดว้ยแม่น ้ าล าธารหลายสาย
และล้อมรอบไปดว้ยภูเขา และยงัเป็นเมืองท่ีหนาวท่ีสุด
ของญ่ีปุ่น แล้วน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมง เป็น
หมู่บา้นท่ีรวมร้านราเมนช่ือดงัของเมืองจ านวน 8 ร้านไว้
ภายในหมู่บ้านแห่งน้ี  ซ่ึงมีประวัติความเป็นมาอัน
ยาวนานตั้ งแ ต่หลังสงครามโลกคร้ัง ท่ี  2 โดยการ
ผสมผสานบะหม่ีหลายชนิดของจีน และเปิดหมู่บา้นรา
เมนข้ึนในปี 1996 เพื่อเผยแพร่อาหารท่ีเป็นความภาคภูมิใจของเมืองอะซาฮิกาวะให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง 
นอกจากนั้นภายในบริเวณหมู่บา้นยงัมีศูนยก์ารคา้ และศาลเจา้เพื่อให้คู่รักมาขอพรเพื่อให้ชีวิตคู่ร้อนแรง
เหมือนน ้าซุปและยนืยาวเหมือนเส้นบะหม่ีจากเทพเจา้ 2 องค ์

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ หมู่บ้านราเมง  



 

 
 

น าท่านชม สวนสัตว์อะซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตวท่ี์มีช่ือเสียงในแถบรอบนอกของ
เมืองอะซาฮิกาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซ่ึงทาง
สวนสัตวอ์นุญาตให้ผูเ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตวน์านา
ชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลกัษณ์ท่ีไม่
เหมือนสวนสัตวแ์ห่งอ่ืน ๆ ไฮไลท ์ไดแ้ก่ อุโมงค์
แกว้ผ่านสระว่ายน ้ าของเหล่าเพนกวิน  และโดม
แกว้ขนาดเล็กท่ีอยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลก
และหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
ในส่วนของนิทรรศการจะแสดงเก่ียวกบัสัตวป่์า
พื้นเมืองของฮอกไกโด เช่น กวาง นกอินทรี เครน หมาป่า และสัตวอ่ื์น ๆ จากทัว่ทุกมุมโลก เช่น หมีขั้ว
โลก ลิง แมวใหญ่ และยรีาฟ  
จากนั้นอิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงยา่นใจกลางเมืองบริเวณ ช้อปป้ิงย่านถนนเฮวะ (Heiwa Dori) เป็นถนนคน
เดินหลกัของเมืองอะซาฮิกาวะ สองขา้งทางเต็มไปดว้ยร้านคา้ทัว่ไป ห้างสรรพสินคา้ ร้านแบรนด์เนม 
และในฤดูร้อนจะมีแผงขายของสด ผกัผลไม ้และอ่ืน ๆ มาเปิดขายกนัอยา่งคึกคกั ซ่ึงถนนแห่งน้ีเป็นแนว
แบ่งเขตระหว่างยา่นธุรกิจทางฝ่ังตะวนัออก กบัยา่นร้านอาหาร และคลบั บาร์ ทางฝ่ังตะวนัตก เร่ิมเปิด
ตั้งแต่ปี 1972 นบัเป็นแห่งแรกของญ่ีปุ่นท่ีจดัใหเ้ป็นถนนคนเดินแบบถาวร และยงัมีระบบท าความร้อนท่ี
พื้นเพื่อไม่ใหน้ ้าแขง็จบัจนล่ืนในช่วงฤดูหนาวอีกดว้ย  

เยน็ อสิระรับประทานอาหารเยน็ บริเวณแหล่งช้อปป้ิงถนนคนเดินเฮวะ  
พกัที ่ART ASAHIKAWA HOTEL  หรือระดบัเดียวกนั  

วนัที ่3 เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ สวนชิคิไซโนะโอกะ บ่อนํา้สีฟ้า ฟูราโน่ ฟาร์มโทมิตะ โรงงานชีส ออิอนมอลล์  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

เดินทางสู่ เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ（Zerubu no Oka）ซ่ึงเต็มไปดว้ยดอกไมสี้สันสดใสไม่วา่จะเป็น
ดอกซัลเวีย ดอกพิทูเนีย หรือดอกแมร์ร่ีโกลด์ ท าให้มีช่ือเรียกว่า งานผา้ลายดอกไม้ อิสระให้ท่านชม
ความสวยงามตามอธัยาศยั หรือสามารถเสียค่าบริการเพิ่มเพ่ือใช้บริการรถชมวิวได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
ไม่รวมค่าทวัร์) จากนั้นเดินทางสู่ สวนชิคิไซโนะโอกะ (Shikisai no oka) สวนดอกไมสุ้ดสวยแห่งเมืองบิ
เอะ ท่ีสวนแห่งน้ีมีช่ือเรียกอีกอยา่งวา่ เนินส่ีฤดู เน่ืองจากมีดอกไมห้ลากหลายสายพนัธ์ุจดัเรียงสลบัสีกนั
อย่างสวยงาม และดูไดต้ลอดทุกฤดูกาลนัน่เอง สวนดอกไม ้  ขนาดใหญ่มีพื้นท่ี 7 เฮคเตอร์ ในช่วงฤดู
ร้อนเต็มไปด้วยดอกไมท่ี้บานสะพร่ัง อิสระให้ท่านชมและเก็บภาพความสวยงามของดอกไมน้านา
พรรณตามอธัยาศยั ณ สวนแห่งน้ีท่านสามารถเลือกเพลิดเพลินไปกบักิจกรรมต่างๆ เช่น การนัง่รถ No-
rokko (รถลากท่ีถูกลากโดยรถแทร็คเตอร์) นัง่รถกอล์ฟส าหรับ 4 ท่าน หรือจะเลือกเล่นรถ ATV (ราคา
เคร่ืองเล่นไม่รวมอยู่ในราคาทวัร์ มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติมประมาณ 500-1500 ¥) 

 

 



 

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ !! เมนูบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชานิด 

เดินทางสู่ สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ บ่อนํ้าสีฟ้า (Blue Pond) ตั้งอยูฝ่ั่งซ้ายของแม่น ้ า Bieigawa ทาง
ทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองบิเอะ ตั้งช่ือตามสีของน ้ าท่ีเกิดจากแร่ธาตุตามธรรมชาติ โดยเพิ่งเกิดข้ึน
จากการกั้นเข่ือนเพื่อป้องกนัไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟ Tokachi ท่ีปะทุข้ึนเม่ือปี 1988 ไหลเขา้สู่เมือง ไฮไลท์!!! 
ชมน ้าสีฟ้าท่ีสดใสเกินกวา่บ่อน ้าตามธรรมชาติทัว่ไป และตอไมสู้งจ านวนมากท่ีสะทอ้นให้เห็นความใส
แปลกตาท่ีแสนพิเศษของน ้ าในบ่อ จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองฟูราโน่ น าท่านเขา้ชม ฟาร์มโทมิตะ 
(Farm Tomita) เป็นจุดชมดอกลาเวนเดอร์ท่ีดีท่ีสุด มีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามจากฉากหลงัเป็นภูเขาโทกะชิ 
ใกล้ๆ กบัทุ่งดอกไมย้งัมีร้านกาแฟ ร้านคา้จ าหน่ายผลิตภณัฑ์จากลาเวนเดอร์อีกดว้ย อาทิ ซอฟท์ครีมลา
เวนเดอร์ พุดด้ิงลาเวนเดอร์ เคร่ืองด่ืมซ่าๆ อยา่งโซดาลาเวนเดอร์และอีกมากมาย นอกจากจะมีช่ือเสียง
เร่ืองการปลูกลาเวนเดอร์แลว้ ฟาร์มโท
มิตะยงัมีการพฒันาดอกไม้อีกหลาก
สายพนัธ์ุให้ผลิดอกออกใบและสีสันท่ี
สวยสดงดงาม ดังจะเห็นได้จากทุ่ง
ดอกไม ้7 สี หรือ ทุ่งอิโรโดริ (Irodori 
Field) ท่ีมีทั้งสีม่วง สีขาว สีแดง สีส้ม 
สีชมพู ฯลฯ งดงามดัง่สายรุ้งเลยทีเดียว จากนั้นชม โรงงานชีสฟูราโน่ (Furano Cheese Factory) เขา้ชม
ขั้นตอนการผลิตชีสทอ้งถ่ินคาเมมเบิร์ท (camaembert) ผา่นทางกระจก และสามารถล้ิมรสตวัอยา่งชีสใน
ร้านคา้ของโรงงานได้ ชีสท่ีพิเศษคือชีสสีด า ท่ีท าจากหมึกของปลาหมึก น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองอา
ซาฮิคาว่า อิสระช้อปป้ิง ณ อิออน ทาวน์ ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ท่านได้
เลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกกนั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และขนมข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น อยา่ง คิทแคท 
สามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีเช่นกนั 

เยน็      อสิระรับประทานอาหารเยน็ ภายในศูนย์อาหารของออิอนมอลล์ 

พกัที ่ART ASAHIKAWA HOTEL  หรือระดบัเดียวกนั  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

วนัที ่4 โรงงานช็อคโกแลต-คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจิ-พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงเป่าแก้วคิตาอชิิ-JTC DUTY 
FREE 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
เชา้น้ีน าท่านเดินทางสู่ โรงงานชอคโกแลต ISHIYA เป็นโรงงานท่ีผลิตชอคโกแลตท่ีข้ึนช่ือของเมืองซปั
โปโร โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไส้ชอคโกแลตขาวท่ีเป็นท่ีนิยมทัว่ทั้งเกาะ ฮอกไกโด 
(อิสระให้ท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอก ไม่รวมตั๋วค่าเข้าชมภายใน) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุ  
เมืองท่าท่ีเจริญรุ่งเรืองในฐานะท่ีเป็นเมืองคา้ขายในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ถึง 20  และยงัเป็นเมืองมี
ช่ือเสียงเก่ียวกบัการท าเคร่ืองแกว้ท่ีสวยงาม และมีสไตลรู์ปทรงอนัเป็นเอกลกัษณ์ น าท่านชม คลองโอตา
รุ สัญลกัษณ์ของเมืองโอตารุท่ีไดรั้บความนิยมถ่ายภาพ มีฉากหลงัเป็นหลงัคาอาคารก่ออิฐแดง โดยคลอง
โอตารุสร้างเสร็จในปี 1923 ถือวา่เป็นคลองท่ีเกิดจากการถมทะเล ใชเ้ป็นเส้นทางขนถ่าย สินคา้จากเรือ
ใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่าย แลว้น าสินคา้มาเก็บไวภ้ายในโกดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลิกใชแ้ละถมคลองคร่ึงหน่ึงท า
เป็นถนนหลวงสาย 17  
ส่วนท่ีเหลือไวค้ร่ึงหน่ึงก็ไดท้  าการปรับปรุงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ทั้งยงัปรับปรุงทางเดินเลียบคลองดว้ย
อิฐสีแดง อิสระใหท้่านรูปเป็นท่ีระลึก  

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟต์ชาบู+ขาปู) 

จากนั้นน าท่านเดินเล่น ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) ตั้งอยูก่ลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอ 
ตารุ (Otaru Canal Area) ท่ีถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวแลนมาร์กของเมืองน้ีมากนกั นบัเป็นถนนท่ีมีเสน่ห์
และเตม็เป่ียมไปดว้ยเอกลกัษณ์มากๆ เลยทีเดียว เน่ืองจากตวัถนนเองไดรั้บการอนุรักษม์าอยา่งดีเยี่ยม จน
กลายมาเป็นถนนแหล่งช็อปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอตารุ
อย่างในปัจจุบนัน้ี ในระหว่างช่วงพฒันาฮอกไกโด
ปลายยุค 1800 ต้นยุค 1900  เมืองโอตารุเป็นเมือง
ท่าเรือ และการคา้การขนส่งท่ีหลากหลาย เต็มไปดว้ย
บริษทัช้อปป้ิง อาคารต่างๆ เป็นแบบสไตล์ตะวนัตก 
ปัจจุบนัไดรั้บการดดัแปลงเป็นร้านคา้ ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ ร้านขายของท่ีระลึก ร้านเส้ือผา้ และพิพิธภณัฑ์
ต่างๆ มากมาย อิสระใหท้่านรูปเป็นท่ีระลึก 
อิสระใหท้่านรูปเป็นท่ีระลึก จากนั้นอิสระให้ท่านเดิน
เล่นชมเมืองโอตารุตามอธัยาศยั เช่น พิพิธภัณฑ์กล่อง
ดนตรีและเคร่ืองแก้ว  ท่ีรวบรวมกล่องดนตรีและ
เคร่ืองแก้วอันงดงามและหายากไว้มากมาย ท่าน



 

สามารถเลือกซ้ือและเลือกชมสินค้าพื้นเมืองงานฝีมือต่าง ๆ อาทิเช่น ตุ๊กตาแก้ว ชาม แก้ว โคมไฟ 
เพลิดเพลินไปกบัร้านขายกล่องดนตรี  ซ่ึงมีกล่องดนตรีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยท่านสามารถ
เลือกเพลงต่าง ๆ ไดด้ว้ยตวัของท่านเอง ร้านขายเคร่ืองแกว้ ท่ีมีตั้งแต่กระด่ิงแกว้อนัจ๋ิวไปจนถึงโคมระยา้ 
ร้านขายขนมอบต่างๆ ท่ีท่านสามารถชิมตามใจ ชม ตั้งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองท่ีมีโรงเป่าแก้วคิตาอิชิ 

ช่ือเสียงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นทุ่นให้เรือ 
แต่ปัจจุบนัน้ีเป้าหมายของการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นของใชห้รือของท่ีระลึกแทน ซ่ึงโรงเป่าแกว้คิตาอิชิเป็น
โรงงานท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง โดยก่อตั้งข้ึนตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ท่ีมีอยู่
มากมาย และผลงานท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของโรงงานแห่งน้ีก็คือโคมไฟแก้วและลูกบอลแก้วนั่นเอง 
นอกจากน้ียงัมีสอนวิธีการเป่าแกว้ให้กบันกัท่องเท่ียวดว้ย น าท่านสู่ JTC DUTY FREE อิสระให้ท่าน
เลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี เช่น เส้ือผา้ น ้าหอม ตามอธัยาศยั เม่ือถึงเวลาอนัสมควร  

เยน็  อสิระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 
พกัที ่THE B SAPPORO SUSUKINO HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วนัที ่5 อดีตศาลาว่าการ-ผ่านชมหอนาฬิกา-สวนโอโดริ พาร์ค-ตลาดปลาโจไก-มิตซุยเอ้าท์เลต-ช้อปป้ิงย่านทานูกิ
โคจิ-ย่านซูซูกโินะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 น าท่านชม อดีตศาลาที่ว่าการของฮอกไกโด (ตึกอิฐแดง) 

เป็นตึกสไตล์นีโอบารอค มีลกัษณะพิเศษท่ีมีหลงัคายอด
แหลมและกรอบหน้าต่างเป็นเอกลักษณ์ เปรียบเสมือน
อนุสาวรียก์ารบุกเบิกของฮอกไกโด ปัจจุบนัไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติ จากนั้นน าท่าน
ชมหอนาฬิกาประจําเมือง (CLOCK TOWER) เป็นหอ
นาฬิกาท่ีด ารงอยู่ในฐานะสัญลักษณ์ของซัปโปโร มี
หน้าปัดนาฬิกาทั้งส่ีด้านท่ีท าจากอเมริกา ปัจจุบนัถือเป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น และเป็น
สถานท่ีนกัท่องเท่ียวทัว่โลกรู้จกั และนิยมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก และน าท่านไปยงั บริเวณสวนสาธารณะโอ
โดริ (Odori Promenade)  ซ่ึงเป็นสวนหยอ่มขนาดใหญ่ ตั้งอยูใ่จกลางเมืองซปัโปโร มีความยามถึง 1.5 
กิโลเมตร  บริเวณเกาะกลางมีสวนหยอ่มขนาดใหญ่ และยงัเป็นท่ีตั้งของหอคอยส่งสัญญาณ 

 ซปัโปโร  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยร้านคา้ และ
ร้านอาหารกวา่ 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกข้ึนไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร เป็นหน่ึงในตลาดท่ีใหญ่
ท่ีสุดของเมือง ร้านคา้ต่างๆ จ าหน่ายอาหารทะเล เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และ
หอยเชลล์ ผลผลิตอ่ืน ๆ ในท้องถ่ิน เช่น ขา้วโพด แตงโม และมนัฝร่ังตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม 
อาหารทอ้งถ่ินท่ีข้ึนช่ือคือ  Donburi 

เทีย่ง  อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศัย ณ ตลาดปลาโจไก 



 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  MITSUI OUTLET PARK เอา้ท์เลทซ่ึงเปิดตวัเป็นคร้ังแรกในฮอกไกโด 
เพียบพร้อมดว้ยสินคา้ส าหรับทุกคนตั้งแต่แบรนด์ชั้นน าจากต่างประเทศ สินคา้แฟชัน่หญิงชาย และเด็ก 
จนถึงอุปกรณ์กีฬาและกิจกรรมกลางแจง้และสินคา้ทัว่ไป ประกอบดว้ยแบรนด์ดงัถึง 130 แบรนด์ ซ่ึงใน
บรรดาแบรนด์ดงัเหล่าน้ี จะมีถึง 58 แบรนด์ท่ีเป็นแบรนด์ท่ีเพิ่งเปิดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ท่ี
เปิดตวัเป็นคร้ังแรกในประเทศญ่ีปุ่น นอกจากน้ีภายในห้างยงัมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ท่ีจุได ้650 ท่ีนั่ง 
เช่นเดียวกบั Hokkaido Roko Farm Bridge ซ่ีงเป็นพื้นท่ีท่ีมีสินคา้ทอ้งถ่ินและสินคา้จากฟาร์ม เอาทเ์ลท
ท่ีน่ีจึงเต็มไปด้วยสรรพส่ิงให้ชาวฮอกไกโดและนักท่องเท่ียวจากต่างชาติได้สัมผสั จากนั้นอิสระให้
ท่านช้อปป้ิงท่ีย่าน ถนนทานูกิโคจิ แหล่งช้อปป้ิงเก่าแก่ท่ีสืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก เหมาะส าหรับ
จบัจ่ายซ้ือหาของฝากจากฮอกไกโด เป็นชุมชนร้านคา้ประมาณ 200 ร้านคา้ ทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตร
ตลอดทิศตะวนัออกและตะวนัตกของใจกลางเมืองซปัโปโร เช่ือมต่อกนัดว้ยหลงัคาโครงสร้างท่ีรองรับ
ทุกสภาพอากาศ จึงสามารถใช้งานไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวลถึงฝนหรือหิมะแสงแดดเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีเต็ม

ไปด้วยความคึกคกัมีชีวิตชีวา หรือจะเดินเล่นชมเมืองท่ี ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ท่ีย่านกินด่ืมท่ีใหญ่
ท่ีสุดของเมืองซปัโปโร  มัง่คัง่ดว้ยร้านคา้และแวดลอ้มไปดว้ยร้านอาหารแยะเต็มไปหมด แต่ส าหรับรา
เมน แนะน าตอ้งไปท่ีซอยน้ีคือ “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน สามารถเลือกร้านตามความชอบ ทั้ง
ชนิดเส้นราเมนน ้าซุปรสชาติและเคร่ืองเคียงต่าง ๆ 

เยน็  อสิระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศัย เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิง 
พกัที ่THE B SAPPORO SUSUKINO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่6  สนามบินชิโทเซ่-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

น าทานเดินทางสู่สนามบินชิโทเซ่ เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 
10.30 น. ออกเดินทางจากเมืองซัปโปโร กลบักรุงเทพฯ โดยสายบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671  

(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 8.30 ช่ัวโมง) 
 *บริการอาหารร้อน และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
15.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 
-------------------------------------------------- 

*** ขอความกรุณาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้หมดก่อนการจอง  

เพือ่ความถูกต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ *** 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการทวัร์ 

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่พกัห้องละ  
2-3 ท่าน  ท่านละ 

ราคาไม่รวมตั๋วท่านละ พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

02-07 ก.ค. 63 42,999 32,999 10,900 

23-28 ก.ค. 63 42,999 32,999 10,900 
 

ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกต้องมีอายุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดินทางไปและกลบั 
ราคา INFANT 12,900 บาท 

ไม่สามารถยกเลกิการเดินทางได้ เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช่ัน  
(แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเง่ือนไของสายการบิน) 

 
 
 
 
 
 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 



 

 
 
 

 เง่ือนไขการออกเดินทาง 
ในแต่ละเส้นทางจะมีการกําหนดผู้เดินทางข้ันตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ กําหนดให้มีผู้เดินทางขั้นตํ่า 15 ท่าน  
หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง 
หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน ดังน้ัน
กรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศทุกคร้ัง 
 

 การออกตั๋วโดยสายภายในประเทศ 
หากท่านมีความจําเป็นจะต้องซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบิน
เพ่ือยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทําการจองและขอแนะนําให้ท่านซ้ือตั๋วเคร่ืองบินประเภทที่สามารถเล่ือนวันและเวลา
เดินทางได้ อันเน่ืองมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสาย
การบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่
เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผล
เหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน อน่ึง 
บริษัทฯ จะยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางประมาณ 3-5 วนัก่อนเดินทาง หากไม่มั่นใจกรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง  
 

 หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได้  
หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มเดินทางแล้วน้ัน ท่านจะไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เน่ืองมาจาก การคอนเฟิร์มของกรุ๊ปน้ันประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทําให้กรุ๊ป
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจทําให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิมิอนุญาตให้เล่ือน
วนัเดินทางใดๆ ได้ทั้งส้ินและเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจํานวนเงินของราคาทวัร์  

 

 การชําระเงินหมายถึงการยืนยนัจํานวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลีย่นได้   
การชําระเงินเข้ามาน้ัน หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจํานวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านชําระเงิน

เข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนของผู้เดินทางได้ และหากมีความจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอม
ให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจํานวนเงินมัดจํา ทั้งนี้
ทั้งน้ันให้เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯ  

 
 
 
 
 
 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 
 



 

 
 
  
 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินโดยสารช้ันประหยดั ไป-กลบั พร้อมคณะ รวมค่าภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียม   
     เช้ือเพลงิ (ยกเวน้หากมีการประกาศปรับข้ึนจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากท่าน 
     ภายหลงั) และเน่ืองจากเป็นตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางไป-กลบัได ้ทั้งน้ีเป็นไปตามเง่ือนของ   
    สายการบิน 
 นํา้หนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเคร่ืองท่านละไม่เกนิ 30 กโิลกรัม  และกระเป๋าถือขึน้เคร่ือง 1 ใบ    
    และไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทีย่ว และรับส่ง ตามรายการทีร่ะบุ  
 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการหรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั พกัห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน  
อน่ึง เร่ืองของการยืนยนัโรงแรมท่ีพกันั้น อาจยงัไม่ยืนยนั หากผูเ้ดินทางมีความประสงค์ท่ีจะทราบกรุณาติดต่อ
พนกังานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปล่ียนแปลงได ้โดยจะใช้โรงแรมระดบั เดียวกนั ซ่ึงทางบริษทัฯ 
จะแจง้ให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 1-3 วนั ซ่ึงจะสามารถตรวจสอบได้จากใบนดัหมายการเดินทาง แต่หากมีการ
แกไ้ขจากใบเดินทางอีกนั้นขอให้ท่านทราบว่าบริษทัฯ จะจดัหาโรงแรมในระดบัเดียวกนัให้กบัผูเ้ดินทางแน่นอน 
ประเทศญีปุ่่น : เน่ืองจากโรงแรมอยู่ในตัวเมือง ติดแหล่งช้อปป้ิง ห้องอาจจะมีขนาดเล็ก จึงไม่สามารถเสริมเตียงได้  

**ในกรณีที่ท่านมีผู้ เดินทาง 3 ท่าน และจองห้องพักแบบ TRIPLE ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความ
เหมาะสมต่อไป กรณต้ีองการพกัเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม ท่านละ 10,900 บาท ** 
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
 ค่าเบีย้ประกนัอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเทีย่ว วงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  
    (เง่ือนไขตามกรรมธรรม์)  

 
 

 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาท ิค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม 
     ค่าซักรีดค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ิได้ระบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวซ่ีา สําหรับชาวต่างชาติ 
 ค่านํา้หนักกระเป๋าทีเ่กินกว่าที่สายการบินกาํหนดให้หรือสัมภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน 
 ค่าภาษีนํา้มัน ทีส่ายการบินเรียกเกบ็เพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว 
 ค่าทปิคนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,500 บาท ต่อท่าน/ต่อทปิ (บังคับตามระเบียบ 

ธรรมเนียมของประเทศ) 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ทีดู่แลจากไทย แล้วแต่สินนํา้ใจของท่าน (ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและ 

คนขับรถ แต่ไม่บังคับทปิ) 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 



 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 
 
 
 
 

   เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่ง 

- การชําระมัดจําและชําระส่วนทีเ่หลือ 
  กรุณาสํารองทีน่ั่งและชําระมัดจํา จํานวน 20,000 บาท ต่อท่าน ภายใน 2-3 วนั เพ่ือสํารองสิทธ์ิในการเดินทาง และ
ชําระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนออกเดินทาง 30 วัน มิเช่นน้ัน บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
ท่านจะโดนยึดมัดจําโดยที่ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ คืนได้ อันเน่ืองมาจากบริษัทฯ จําเป็นที่จะต้องสํารองจ่าย
ค่าใช้จ่ายในส่วนของที่พักและตั๋วเคร่ืองบินไปก่อนหน้าน้ันแล้ว หากท่านสํารองที่น่ังน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ 
เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจองแล้ว กรุณาเตรียมเอกสารสําหรับการเดินทางให้พร้อม เช่น หน้า
พาสปอร์ตเพ่ือออกตั๋วหรือคําขอพิเศษเพิ่มเติมต่างๆ  ให้แก่พนักงานขาย และหากท่านชําระเงินเข้ามาไม่ว่าจะ
บางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขทีร่ะบุไว้ทั้งหมดนีแ้ล้ว  
 

- จํานวนคนในการออกเดินทาง 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็เงินเพิม่เติม ยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางหากมีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

ซ่ึงทําให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วันก่อนออกเดินทาง และ
หากไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดให้ท่านหรือจัดหาทัวร์อ่ืนให้ท่านหากท่าน
ต้องการ 

 

- การรับการดูแลเป็นพเิศษ 
กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น การใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน

การเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้ เน่ืองจากการขอใช้วีลแชร์ในสนามบินน้ัน ต้องมี
ขั้นตอนในการขอล่วงหน้า และบางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งทางสนามบินในไทยและใน
ต่างประเทศ ซ่ึงผู้เดินทางสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงก่อนทําการจอง และหากในคณะของท่านมีผู้ต้องการ
ดูแลพิเศษ เช่น ผู้ทีน่ั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจําตัวหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลา
เกินกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

- การถูกปฏิเสธในการเข้าหรือออกประเทศ 
 ในกรณีที่กองการตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือ

ต่างประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซ่ึงการตรวจคนเข้าเมืองน้ัน
เป็นสิทธ์ิของเจ้าหน้าที่ของรัฐของประเทศน้ันๆ และขอแจ้งให้ผู้เดินทางทราบว่าทางบริษัทฯและมัคคุเทศก์หรือ

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 



 

หัวหน้าทวัร์ ไม่มีสิทธ์ิทีจ่ะช่วยเหลือใดๆ ทั้งส้ิน เพราะอาํนาจการตัดสินใจเป็นของเจ้าหน้าทีท่างกองการตรวจคนเข้า
เมืองโดยเด็ดขาด อน่ึง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงค์ที่ทําธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดิน
ทางเข้า-ออกประเทศอย่างผดิกฎหมาย และหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าแสตมป์
ไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษ 

- การงดเว้นการร่วมทริปบางรายการ 
  หากผู้ดินทางงดเว้นการร่วมทริปบางสถานทีใ่นรายการใด พร้อมคณะผู้เดินทางอ่ืน ท่านจะไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าบริการใดๆ ได้ทั้งส้ิน บริษัทฯ จะถือว่าท่านประสงค์ทีจ่ะสละสิทธ์ิและไม่ร่วมเดินทางพร้อมคณะ 

 
    เง่ือนไขการยกเลกิการจอง 

ไม่สามารถยกเลกิการเดินทางได้ เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช่ัน  
(แต่สามารถเปลี่ยนช่ือผู้เดินทางได้ 25 วัน ก่อนการเดินทาง)  
กรณเีจ็บป่วยกะทนัหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัท
จะทาํการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือน
การเดินทางได้ ตามความเป็นจริง ในกรณเีจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วันทาํการ ทางบริษัทฯ ของ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

    เง่ือนไขพเิศษเพิม่เติม  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการ
ปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นเทีย่วบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณคีวามล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, 
การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัทฯ  
 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

 เม่ือชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

 รายการท่องเที่ยวนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้สํารอง
โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่
ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบ
บุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลีย่นห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึน้อยู่กับความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได้  



 

 มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอาํนาจลงนามและมีประทบัตราของบริษัทฯ กาํกบัเท่าน้ัน 

 ผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ เน่ืองจากเป็นการจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่
ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือ
กรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระทาํทีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย การ
หลบหนี การเข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณอ่ืีนๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหน้าช่ือ 
เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่ง
หน้าหนังสือเดินทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจําหรือส่งให้ผดิ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสาย
การบิน เหตุสุดวสัิยอ่ืน เป็นต้น 

 ผู้เดินทางต้องยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แต่ละเมือง, ประเทศ น้ันแตกต่างกัน ซ่ึงทาง
บริษัทฯ จะพยายามจัดหาให้เหมาะสมทีสุ่ด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 3 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 10 
ท่าน ในกรณนีีบ้ริษัทฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 
 
 เม่ือมีการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว ไม่สามารถรีฟันได้ อนัเน่ืองมาจากเง่ือนไขของสายการบิน 
 
 หากท่านไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใด  ๆในกรณีจอยทัวร์ ไม่สามารถคืนเงินได้ เน่ืองจากค่าบริการที่
ญีปุ่่นเป็นแบบเหมาจ่าย 

 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เม่ือเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
และจะไม่รับผดิชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
อุบัติเหตุสุดวสัิยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ  เป็นต้น 
 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใด  ๆก็ตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

 

 



 

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 

 กรณต้ีองการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เพิม่  
 สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด 
อาจทาํให้เวลาในการท่องเที่ยวและช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคน
ขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางคร้ังที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้
ท่องเทีย่วตามโปรแกรม 
 บริการนํา้ด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั เร่ิมในวนัที ่2 ของการเดินทาง ถึงวนัที ่3 ของการเดินทาง การ
บริการของรถบัสนําเทีย่วญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวัน
น้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่
ในโปรแกรมการเดินทาง 
 กรณพีาสปอร์ตต่างชาติทีต้่องการเดินทางไปกบัทวัร์ **ผู้เดินทางต้องดําเนินการเช็คเร่ืองการทําวีซ่าในการ
เข้าประเทศญีปุ่่นด้วยตนเอง และหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้เดินทางต้องรับผิดชอบในส่วนน้ันๆ ซ่ึงหากวัน
เดินทางผู้เดินทางไม่ได้ขอวซ่ีา จะถือว่าเป็นความผดิของผู้เดินทางเองและจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ 
 กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ทีท่่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มีหน้าใดหน้าหน่ึง

หายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่

ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่าน

เดินทางต่อไปได้ ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา 

ขณะเดินทาง กรณชํีารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับ

ใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างองิ และ ยืนยนัด้วย พร้อมกบัแจ้งมาทีบ่ริษัทเร็วทีสุ่ด เพ่ือยืนยนัการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่าน

สามารถเปลีย่นแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเคร่ืองบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตั๋วเคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออก

ก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั้งนีขึ้น้อยู่กบักระบวนการและข้ันตอนของแต่ละคณะ 



 

 กรณทีีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

 

 
*เม่ือท่านชําระเงินค่าทวัร์ให้กบัทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ  

จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว* 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


