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หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่

ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ตัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทาง

ได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การ

ยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุ

ของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณชิย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภัย ดังนัน้เหตุผลเหล่านี้ อยูเ่หนือการ

ควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบและไมค่นืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ อนึง่ บรษัิทฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ป 

ประมาณ 7-10 วันกอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ BKK-CTS  TG670 (23.55-08.20)      

2 สนามบนิชโิตเสะ - เมอืงอาซาฮคิาว่า - หมู่บา้นราเมน - สวน
สตัวอ์าซาฮยิามา่ - ชมขบวนพาเหรดเพนกวนิ - ชอ้ปป้ิงอาซาฮิ

คาวะ เฮวะโดร ิ– AEON MALL 

บน 

เครือ่ง 

  ARK Asahikawa 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 ลานสโนวโ์มบลิ SHIKISAI-NO-OKA - เมอืงโอตาร ุ– คลองโอ
ตารุ - พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี– เดนิเล่นถนนซาไกมาจ -ิชม
บรรยากาศคลองโอตารยุามค า่คนื 

   Grand Otaru 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 ศาลเจา้ฮอกไกโด - อุทยานโมอาย - เนนิพระพุทธเจา้ - ตลาด
ปลาโจไก - ซปัโปโร - ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ

   Watermark 
Sappooro 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 โนโบรเิบทส ึ- หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ- Duty Free - MITSUI 
OUTLET - Sapporo JR Tower 

   Watermark 
Sappooro 
หรอืเทยีบเทา่ 

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

 บน 

เครือ่ง 
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วนัที ่1 กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 คณะพรอ้มกัน ณ 20.30 น. อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้ 4 สนามบนิสวุรรณภมู ิประตทูางเขา้ 2 

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทรอใหก้ารตอ้งรับ พรอ้มทัง้แจกเคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D สายการบนิไทย 

เอกสารในการเดนิทางและอ านวยความสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

23.45 น. ออกเดนิทางสู ่ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG670  สนามบนิชโิตเสะ 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.30 ช ัว่โมง)  

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที ่2  สนามบนิชโิตเสะ – เมอืงอาซาฮคิาวะ – หมู่บา้นราเมน – สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ      

ชมขบวนพาเหรดเพนกวนิ - ชอ้ปป้ิงถนนเฮวะโดร ิ– AEON MALL 
 

 เดนิทางถงึ 08.30 น. สนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น 

เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย

ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เวลา) ***ส าคญัมาก!! 

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรับและจับ *** 

เดินทางสู่ เม ืองอาซาฮคิาวะ (ใชเ้วลาเดินทาง

เมอืงใหญ่อันดับ 2 ของฮอกไกประมาณ 2.30 ชม.) 

โด และยังขึน้ชือ่วา่เป็นเมอืงทีห่นาวทีส่ดุๆ เพราะหมิะ
จะตกบ่อย  และตกถี่มาก  เนื่ องจากอยู่บริเ วณ
ตอนกลางของเกาะ ซึง่เป็นท าเลทีอ่ยู่ห่างจากทะเล
ทีส่ดุ และยังแวดลอ้มดว้ยภเูขารอบดา้นอกีดว้ย  

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ ้านราเมนอาซาฮิคาวะ 

ราเมนของทีน่ี่มี(Asahikawa Ramen Village) 

รสชาตอิันเป็นเอกลักษณ์ และไดรั้บการกล่าวขานถงึ
ความอร่อยมายาวนานกวา่ทศวรรษ หมู่บา้นราเมนอา
ซาฮคิาวะไดถ้อืก าเนดิขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดังของเมอืงอาซาฮคิาวา่ทัง้ 8 รา้น 
มาอยูร่วมกันเป็นอาคารหลังคาเดยีว เสมอืนหมูบ่า้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดังขัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว และ
ยังมหีอ้งเล็กๆ ทีจั่ดแสดงประวัตคิวามเป็นมาของหมูบ่า้นแหง่นี้ ใหส้ าหรับผูท้ีส่นใจไดม้าศกึษาอกี
ดว้ย 

อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ หมูบ่า้นราเมน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู ่ เป็นสวนสัตวท์ีม่ชี ือ่เสยีงในแถบรอบนอกสวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ (Asahiyama Zoo) 

ของ กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตว์เมอืงอาซาฮคิาวะ 

นานาชนดิจากหลากหลายมมุมอง เป็นเอกลักษณ์ทีไ่มเ่หมอืนสวนสตัวแ์หง่อืน่ๆ  

ไดแ้ก ่อโุมงคแ์กว้ผา่นสระวา่ยน ้าของเหลา่เพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยู่ไฮไลทข์องทีน่ ี ่

ตรงกลางของโซนหมขีัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ยา่งชัดเจน สวนสัตวแ์หง่นีย้ังเป็น
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สวนสตัวแ์หง่แรกทีม่กีารจัดให ้นกเพนกวนิออกเดนิในชว่งฤดหูนาว ท่านจะได ้ชมขบวนพาเหรด

เพนกวนิแบบใกลช้ดิ 

หมายเหต ุ ขบวนพาเหรดเพนกวนิ จะมเีพยีงวนัละ 2 รอบเทา่น ัน้ !!! คอื 11.00 น. และ 14.30 น. 

น าท่านเดนิเล่นและชอ้ปป้ิง ณ ถนนชอ้ปป้ิงเฮวะ 

ตั ้งอยู่ที่เมืองอะซาฮิกาว่า(Heiwa Dori) 

(Asahikawa) ของฮอกไกโด ถอืวา่เป็นถนนทีส่ายช็

อปตัวจริงจะตอ้งมาแวะใหไ้ดเ้ลย เพราะของที่นี่
เยอะแยะแถมน่าซื้อมากๆ ที่นี่นั้นเริ่มเปิดตั ้งแต่ปี 
1972 นับเป็นแห่งแรกของญีปุ่่ นทีจั่ดใหเ้ป็นถนนคน
เดนิแบบถาวร โดยถนนเสน้นี้จะเป็นเป็นถนนคนเดนิ
หลักของเมืองอะซาฮกิาว่า ไม่ไดม้ีแค่รา้นคา้ท่ัวๆ 
ไปทีเ่รยีงรายเต็มสองฝ่ังทางทีจ่ะท าใหค้ณุเพลนิไป
กับการจับจ่ายเท่านั้น เนื่องจากยังจะเป็นที่ตัง้ของ
หา้งสรรพสนิคา้ รา้นแบรนดเ์นม เยอะแยะมากมายเลยทเีดยีว 

น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ AEON MALL ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรท์ีอ่ยูห่นา้สถานีอาซาฮคิาวะ เป็นชอ้ปป้ิง 

เซ็นเตอรท์ีค่นในเมอืงนยิมมาจับจา่ยใชส้อยกันเป็นประจ า แตเ่พราะมที าเลทีต่ัง้อยูห่นา้สถานี ท าให ้
ภายในมขีองฝากและสนิคา้แบรนดข์องฮอกไกโดวางเรยีงรายอยู่อยา่งครบครัน นอกจากนี้ยังมโีรง
ภาพยนตร ์Aeon Cinema Asahikawa Ekimae และโรงแรม JR Inn Asahikawa เชือ่มอยูต่ดิกัน
อกีดว้ย เรยีกไดว้า่ทีน่ีเ่ป็นทีท่ีช่าวเมอืงอาซาฮคิาวะมคีวามคุน้ชนิเป็นอยา่งมาก 

อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ AEON MALL 

ทีพ่กั  ART Asahikawa Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่  
 

วนัที ่3 ลานสโนวโ์มบลิ SHIKISAI-NO-OKA --> เมอืงโอตารุ - คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑ์

กลอ่งดนตร ี- เดนิเลน่ถนนซาไกมาจ ิชมบรรยากาศคลองโอตารยุามค า่คนื 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นสู ่ หรอื ในชว่งฤดรูอ้นจะเต็มไปดว้ยดอกไมท้ีบ่านสะพร่ัง ลานสกชีกิไิซโนะโอกะ เนนิสีฤ่ด ู

ในฤดหูนาวสถานทีแ่หง่นี้จะถูกปกคลมุดว้ยหมิะ และกลายเป็นเมอืงหมิะ ลานสกขีนาดใหญ่ อสิระ

ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการเลน่สก,ี สโนวโ์มบลิ (ราคาทัวรไ์มร่วมคา่ชดุและคา่เชา่อปุกรณ์ใดๆ) 
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ขอ้มูลจาก Website : https://www.shikisainooka.jp/en/ ราคาอาจะมีการเปลี่ยนแปลง  

สามารถตรวจสอบราคาไดจ้ากเว็บไซต์ดังกล่าวขา้งตน้ หรือ ตรวจเช็คราคา ณ สถานที่ในวัน

เดนิทางจรงิ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (2)  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงทา่เจรญิรุง่เรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลายเมอืงโอตาร ุ

ศตวรรษที ่19 ถงึ 20 เมอืงท่าเล็กๆ ทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึง่มรีา้นขายของอยู่ตลอด

สองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืนนัน้ สว่นใหญไ่ดถู้กออกแบบ

เป็นตะวนัตก เนือ่งจากในอดตี เมอืงโอตารไุดรั้บอทิธพิลมาจาก การท าการคา้ระหวา่งประเทศญีปุ่่ น

เองและประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ น าสนิคา้จากท่าเรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดังทีอ่ยูต่ามรมิ

คลอง เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญจ่งึเปลีย่นไปเขา้ท่าทีใ่หญแ่ละขนสง่เขา้โกดังไดง้า่ยขึน้ 

ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลองเหลา่นี ้จงึถกูดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์า่งๆ และพพิธิภัณฑ ์

 

 

 

 

 

 

ชมความสวยงามของ คลองสายวัฒนธรรมอันมเีสน่หช์วนใหค้น้หา คลองสายวฒันธรรมโอตารุ 

ดว้ยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่ังคงความเป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ คลองโอตารุ

สรา้งเพือ่ใหเ้รอืเล็กล าเลยีงแกว้หลากสสีนัดังอยูใ่นโลกของจนิตนาการ แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดังของ

โอตารุ และยังมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้่านชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนี้มชี ือ่เสยีงในดา้นการ

ท าเครือ่งแกว้ตา่งๆ ตัง้อยูก่ลางเมอืงโอตารุ ไมไ่กลจากถนนซาไกมาจ ิ(Sakaimachi Street) 

คลองโอตารุ (Otaru Canal Area) ทีถ่อืเป็นแหลง่ท่องเทีย่วแลนมารก์ของเมอืงนี้มากนัก นับเป็น

ถนนที่มเีสน่ห์และเต็มเป่ียมไปดว้ยเอกลักษณ์มากๆ เลยทีเดียว เนื่องจากตัวถนนเองไดรั้บการ

อนุรักษ์มาอยา่งดเียีย่ม จนกลายมาเป็นถนนแหล่งช็อปป้ิงชือ่ดังของเมอืงโอตารุอยา่งในปัจจุบันนี ้

ในระหว่างช่วงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ตน้ยุค 1900  เมอืงโอตารุเป็นเมอืงท่าเรือ และ

การคา้การขนส่งที่หลากหลาย เต็มไปดว้ยบรษัิทชอ้ปป้ิง อาคารต่างๆ เป็นแบบสไตล์ตะวันตก 

ปัจจุบันไดรั้บการดัดแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นเสือ้ผา้ และ

พพิธิภัณฑต์า่งๆ มากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นชม ใหท้า่นไดท้อ่งไปในดนิแดนแหง่เสยีงดนตรแีละบทกว ีพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี

ทีแ่สนออ่นหวาน ชวนใหน่้าหลงใหลดว้ยกลอ่งดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและ

งดงามทีจ่ะท าใหท้่านผ่อนคลายอย่างดเียีย่ม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบ

น่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึท่านยังสามารถเลอืกท ากล่องดนตรีแบบที่ท่าน

https://www.shikisainooka.jp/en/
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ตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุก๊ตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มบีรกิารน าเพลง

กลอ่งดนตรทัีง้เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์

ใหท้่านไดส้ัมผัสและชืน่ชมกล่องดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้่านไดท้ ากล่องดนตรน่ีารักๆ ในแบบที่

ทา่นชืน่ชอบดว้ยตัวทา่นเอง 

ชม ตัง้อยูใ่นเมอืงโอตารุ เมอืงโรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ

ทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยใน
อดตีนัน้จดุประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุ่นให ้
เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแกว้เพื่อใช ้

เป็นของใชห้รือของที่ระลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คิ
ตาอชิเิป็นโรงงานที่มีชือ่เสยีงและเก่าแก่ที่สุดของ
เมอืง โดยกอ่ตัง้ข ึน้ตัง้แตปี่ 1901 ท่ามกลางโรงเป่า
แกว้ทีม่อียูม่ากมาย และผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ
ของโรงงานแห่งนี้ก็คอืโคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้
น่ันเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวธิีการเป่าแกว้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3) เมน ูชาบบูฟุเฟต ์+ ขาปยูกัษ ์

 

ทีพ่กั  GRAND OTARU HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่  
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วนัที ่4 ศาลเจา้ฮอกไกโด - อุทยานโมอาย - เนนิพระพุทธเจา้ - ตลาดปลาโจไก - ซปัโปโร 

ตกึท าเนยีบรฐับาลเกา่ - ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 

 

 

 

 

 
 

น าท่านชม หรอื เดมิชือ่ เปลีย่นเพือ่ใหส้มกับความยิง่ใหญ่ศาลเจา้ฮอกไกโด ศาลเจา้ซปัโปโร 

ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบ

สขุถงึแมจ้ะไมไ่ดม้ปีระวตัศิาสตรอ์ันยาวนาน เกา่แกนั่บพันปี ดังเชน่ภมูภิาคคันโต 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

จากนัน้ น าทา่นชม ทีอ่อกแบบโดย Tadao anda สถาปนกิชือ่ดังของโลก กอ่สรา้งอทุยานโมอาย 

ตัง้แต่ ค.ศ. 1982 ไอเดยีคลา้ยวัฒนธรรมจากโมอายและอยีปิต์ ออกแบบรูปร่างตัง้ใหอ้ยู่ในภูเขา

ของดอกลาเวนเดอร์ พระพุทธรูปเป็นแนวคดิโครงสรา้งจากการเรยีงล าดับของจติวญิญาณ องค์

 เปิดใหเ้ขา้ชมอยา่งเป็น ทางการ เมือ่วนัที ่17 ก.ค. 2559 พระมชีือ่วา่ Atama Daibutsu

 มพีืน้ทีป่ระมาณ 540,000 ตารางเมตร ม ี40,000 กลุม่ของทีบ่รรจุอัฐแิละรองรับได ้อทุยานโมอาย

70,000 กลุ่ม (ชาวญีปุ่่ นไม่มกีารฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซือ้ทีด่นิใวเ้ก็บ"อัฐ"ิเก็บแบบทัง้ตระกูล

รวมไว)้ โมอายแหง่ญีปุ่่ น เป็นชือ่ทีผู่ค้นเรยีกขาน  เป็นหนึง่ในสสุานทีใ่หญท่ีส่ดุในฮอกไกโด  

 อสิระอาหารเทีย่ง ณ ตลาดปลา 
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จากนัน้น าทา่นสู ่ ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรยีงรายตลอดตลาดปลาโจไก 

บล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง รา้นคา้ต่างๆ 

จ าหน่ายอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ ่เชน่ ป ูหอยเมน่ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์

ผลผลติอืน่ๆในทอ้งถิน่ เช่น ขา้วโพด แตงโม และมันฝร่ังตามฤดูกาล อาหารทอ้งถิน่ที่ข ึน้ชือ่คอื 

อาหารทะเลสดๆเสริฟ์พรอ้มขา้ว เรยีกวา่ donburi 

จ าก นั้ น น า ท่ า นชมด ้า นนอกขอ ง 

เริ่มท าเนยีบรฐับาลเก่าฮอกไกโด 

ก่อสรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคาร

สไตล์นี โอบา ร็อคอเมริกาที่ ใช อ้ ิฐ

มากกว่า 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิที่ท ามา

จากหมูบ่า้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ตกึนี้

ผ่านก ารใชง้าน มายาวนานกว่า 80 ปี

แต่ความงดงามที่เห็นนั้นได รั้บการ

บรูณะซอ่มแซมใหมห่ลังจากถกูไฟไหม ้

เมื่อ ปี  พ .ศ .  2454  แต่ด ว้ยความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลอื

อยูไ่มก่ีแ่หง่ จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนให ้

เป็นสมบัตทิางวฒันธรรมส าคัญของชาตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512  

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงที ่ เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลังคามงุบังแดดทานุกโิคจ ิ

บังฝนและหมิะ มคีวามยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้เรยีงรายอยูก่วา่ 200 รา้นคา้ Susukin  มรีา้น 

BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์ , รา้นรา้น100เยน

UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วยัรุน่, รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอาง 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  WATERMARK SAPPORO HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่  

วนัที ่5 โนโบรเิบทส ึ- หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ- Duty Free - MITSUI OUTLET - Sapporo 

JR Tower 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงทีเ่ป็นเมอืงตากอากาศชือ่ดังแห่งหนึ่งของญีปุ่่ น มชีือ่เสยีงโนโบรเิบทส ึ

ดา้นออนเซ็น เป็นเมอืงทีเ่หมาะส าหรับไปพักคา้งคนืและเขา้ออนเซ็นเป็นอย่างยิง่ น าท่านชม หุบ

เกิดจากภูเขาไฟที่ยังไม่ดับก่อใหเ้กิดน ้ าพุรอ้นและบ่อโคลนเดือดเป็นเขานรกจโิกกุดานิ 

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีน่่าชม 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (6)  
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จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงที ่ ศนูยร์วมแฟชั่นทันสมัยแหล่งมติซุยเอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) 

รวมพลของสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังจากท่ัวโลกประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 128 แบรนด ์อาทเิช่น 

Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรับทุกคนตัง้แตส่นิคา้แฟชั่น

หญงิชาย และเด็ก จนถงึอปุกรณ์กฬีา และสนิคา้ท่ัวไป นอกจากนีภ้ายในหา้ง ยังมศีนูยอ์าหารขนาด

ใหญ ่ทีจุ่ได ้650 ทีน่ั่ง และม ีHokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และ

สนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย 

น าท่านสู ่ อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี เชน่ เสือ้ผา้ น ้าหอม ตามJTC DUTY FREE 

อัธยาศัย จากนัน้น าท่านสู ่JR Tower 

เป็นอาคารทีสู่งทีสุ่ดในฮอกไกโด 

และเป็นอาคารอเนกประสงค์  ที่มี

หา้งสรรพสนิคา้, รา้นอาหาร, รา้นคา้ 

และโรงแรมเชือ่มตอ่กับสถานซีปัโปโร   

ถา้ก าลังมองหาแหล่งชอ้ปป้ิงขนาด

ใหญท่ีร่วบรวบทกุสิง่ไวใ้นทีเ่ดยีวก็ตอ้ง

ที่นี่เลยค่ะ เจอาร์ทาวเวอร์อยู่ต ิดกับ

สถานีรถไฟซัปโปโร เป็นแหล่งรวมหา้งสรรพสินคา้มากมาย ทั้ง (Daimaru), ห้างไดมารู 

(Stellar Place), (Esta) รวมไปถงึหา้งสเตลลา่ เพลส หา้งอสีตา้ หา้งสรรพสนิคา้ใตด้นิ เอเปีย 

(Apia) เป็นตน้ ถา้เป็นสายชอ้ปแลว้ละ่ก็ ทีแ่หง่นี้จะท าใหค้ณุเพลดิเพลนิไปกับการเดนิชอ้ปป้ิงได ้

ทัง้วนัเลยละ่คะ่ 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  WATERMARK SAPPORO HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่  

วนัที ่6 สนามบนิชโิตเสะ - สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

(กรณีทางโรงแรมไมส่ามารถจดัอาหารเชา้ใหท้า่นได ้ทางบรษิทัจะจดัอาหารเชา้เป็น SET 

BOX) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ  สนามบนิชโิตเสะ 

10.30 น. ออกเดนิทางจาก โดยสายบนิไทย เทีย่วบนิที ่สนามบนิชโิตเสะ  TG671 (ใชร้ะยะเวลาในการ

 เดนิทางประมาณ 7.30 ช ัว่โมง) 

**บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

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

โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิสวุรรณภมูใินวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 
2-3 ทา่น  ทา่นละ 

ราคาไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ทา่นละ 

26 NOV-01 DEC 19 38,999 28,999 12,900 

27 NOV-02 DEC 19 38,999 28,999 12,900 

28 NOV-03 DEC 19 38,999 28,999 12,900 

30 NOV-05 DEC 19 40,999 30,999 12,900 

01-06 DEC 19 41,999 31,999 12,900 

02-07 DEC 19 42,999 32,999 12,900 

03-08 DEC 19 43,999 33,999 12,900 

08-13 DEC 19 41,999 31,999 12,900 

11-16 DEC 19 41,999 31,999 12,900 

13-18 DEC 19 41,999 31,999 12,900 

15-20 DEC 19 41,999 31,999 12,900 

01-06 JAN 20 47,999 36,999 12,900 

10-15 JAN 20 41,999 31,999 12,900 

15-20 JAN 20 40,999 30,999 12,900 

19-24 JAN 20 40,999 30,999 12,900 

24-29 JAN 20 41,999 31,999 12,900 

29-03 FEB 20 42,999 32,999 12,900 

05-10 FEB 20 52,999 42,999 12,900 

14-19 FEB 20 42,999 32,999 12,900 

21-26 FEB 20 41,999 31,999 12,900 

04-09 MAR 20 41,999 31,999 12,900 

13-18 MAR 20 41,999 31,999 12,900 
 

 

 

 

 

 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไม ้่องรอ้งใด  อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บร ิทั  ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่        คา่ซัก
รดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับ
การยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 30 กก. // ขากลับ 30 กก.) 
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  คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 2,000 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเช็คอนิ (ค่าทปิ

หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 
 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และ พรอ้มกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 20,000 บาท 

กับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 1 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่

ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั วเครือ่งบนิ 

มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร

โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกใน

การเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
ตามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 

 

หมายเหต ุ

บร ิทั  ขอสงวนสทิธิ ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 

30 ทา่น ในกรณีนีบ้ร ิทั  ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ี่

จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้

ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ 

 เป็นตน้

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน
จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ
บนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน 
ไม่วา่จะดว้ยวัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี้ 

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เช่น 

เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านัก

ระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรม 

 เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่่านไม่ตอ้งการ

ไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการ

จองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ต่างชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการ
เขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในส่วนนั้นๆ ซึง่หากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป 

มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆ

ทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไป
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ได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง 

กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับ

เก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บรษัิทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอื

เดินทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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