
XJ96 Beautiful Hokkaido ซัปโปโร โอตารุ โซอึนเคียว ฟูราโน่ บิเอะ 6วัน 4คืน

Beautiful Hokkaido ทัวร์ฮอกไกโด 6วัน 4คืน ซัปโปโร

 โอตารุ  โซอุนเคียว ฟูราโน่ บิเอะ

ซัปโปโร ตึกทำเนียบรัฐบาล สวนโอโดริ หอนาฬิกา โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ โซอุนเคียวออนเซ็น น้ำตกริวเซ

น้ำตกกิงกะ สวนทาคิโนอูเอะ ชมทุ่งพิงค์มอส คะมิยูเบทสึ สวนทิวลิป อาซาฮิคาว่า ช้อปปิ้งเอออน โอตารุ

คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ มิตซุย เอ้าท์เล็ต ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ

ตลาดปลาโจไก อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยฟรีเดย์ 1 วัน

พักโซอุนเคียว ออนเซ็น 1 คืน อาซาฮิคาว่า 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน

++ ฟรี Wifi on bus ++ แช่ออนเซ็น ++ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด พร้อม BBQ

เครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ ไม่อั้น



บินตรงสู่ซิโตเสะสายการบิน AIR ASIA X เครื่องลำใหญ่ A330-300 น้ำหนักกระเป๋า

20 KG บริการอาหารร้อนเสิร์ฟพร้อมน้ำดื่มบนเครื่อง

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว

1 ท่าอากาศยานดอนเมือง

2
สนามบินนิวชิโตเสะ - ซัปโปโร – ตึกทำเนียบรัฐบาล – สวนโอโดริ - หอนาฬิกา - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - ร้าน

Alexander ดิวตี้ฟรี – โซอุนเคียว ออนเซ็น

3
โซอุนเคียว – ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์ม ทุ่งลาเวนเดอร์ - ฟาร์มชิกิไซโนะ โอกะ - เมืองบิเอะ – Patchwork road  -

บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond  - อาซาฮิคาว่า

4
โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ

 

5 ตลาดปลาโจไก (มีรถไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

6 ซัปโปโร - สนามบินชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว

29 May - 03 Jun 2018 35,888 35,888 35,888 7,000 9,500

30 May - 04 Jun 2018 34,888 34,888 34,888 7,000 9,500

05 - 10 Jun 2018 34,888 34,888 34,888 7,000 9,500

06 - 11 Jun 2018 32,888 32,888 32,888 7,000 9,500

12 - 17 Jun 2018 34,888 34,888 34,888 7,000 9,500

13 - 18 Jun 2018 32,888 32,888 32,888 7,000 9,500

19 - 24 Jun 2018 34,888 34,888 34,888 7,000 9,500

20 - 25 Jun 2018 33,888 33,888 33,888 7,000 9,500

26 Jun - 01 Jul 2018 35,888 35,888 35,888 7,000 9,500

27 Jun - 02 Jul 2018 34,888 34,888 34,888 7,000 9,500

03 - 08 Jul 2018 38,888 38,888 38,888 7,000 9,500

04 - 09 Jul 2018 36,888 36,888 36,888 7,000 9,500

10 - 15 Jul 2018 39,888 39,888 39,888 7,000 9,500

11 - 16 Jul 2018 39,888 39,888 39,888 7,000 9,500

17 - 22 Jul 2018 39,888 39,888 39,888 7,000 9,500

18 - 23 Jul 2018 39,888 39,888 39,888 7,000 9,500



24 - 29 Jul 2018 39,888 39,888 39,888 7,000 9,500

25 - 30 Jul 2018 39,888 39,888 39,888 7,000 9,500

31 Jul - 05 Aug 2018 39,888 39,888 39,888 7,000 9,500

01 - 06 Aug 2018 35,888 35,888 35,888 7,000 9,500

08 - 13 Aug 2018 39,888 39,888 39,888 7,000 9,500

14 - 19 Aug 2018 36,888 36,888 36,888 7,000 9,500

15 - 20 Aug 2018 35,888 35,888 35,888 7,000 9,500

21 - 26 Aug 2018 36,888 36,888 36,888 7,000 9,500

22 - 27 Aug 2018 35,888 35,888 35,888 7,000 9,500

28 Aug - 02 Sep 2018 36,888 36,888 36,888 7,000 9,500

29 Aug - 03 Sep 2018 34,888 34,888 34,888 7,000 9,500

04 - 09 Sep 2018 35,888 35,888 35,888 7,000 9,500

05 - 10 Sep 2018 35,888 35,888 35,888 7,000 9,500

11 - 16 Sep 2018 35,888 35,888 35,888 7,000 9,500

12 - 17 Sep 2018 33,888 33,888 33,888 7,000 9,500

18 - 23 Sep 2018 35,888 35,888 35,888 7,000 9,500

19 - 24 Sep 2018 34,888 34,888 34,888 7,000 9,500

25 - 30 Sep 2018 35,888 35,888 35,888 7,000 9,500

26 Sep - 01 Oct 2018 34,888 34,888 34,888 7,000 9,500

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง

20.30 พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ)

เคาน์เตอร์ 4 มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวก

23.55 นำท่านเดินทางสูส่นามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ620

(มีบริการอาหารร้อนและน้ำดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 2
สนามบินนิวชิโตเสะ - ซัปโปโร – ตึกทำเนียบรัฐบาล – สวนโอโดริ - หอนาฬิกา - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ -

ร้าน Alexander ดิวตี้ฟรี – โซอุนเคียว ออนเซ็น



08.40 เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ท่าอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2

ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์

พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ รับกระเป๋าเรียบร้อยและทำภารกิจส่วนตัว

จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ เมืองซัปโปโร (Sapporo) เมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโด

และมีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของญี่ปุ่น มีชื่อเสียงระดับโลกในปี 1972

คือช่วงจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาว และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีในการจัดเทศกาลหิมะ ราเมน และเบียร์

นำท่านเดินทางสู่ ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง

เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา

โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจำนวนมากกว่า 2.5

ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ.2429

ซึ่งผู้ว่าราชการคนแรกที่ได้ทำงานในตึกนี้คือ มิจิโตชิ อิวามูระ (Michitoshi Iwamura)

แล้วใช้งานต่อเนื่องยาวนานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสู  ง 10

ชั้นซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึก นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร

ซึ่งแยกเมืองออกเป็นสองฝั่ง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ ในช่วงฤดูร้อนจะเป็นพื้นที่สีเขียวที่งดงาม

และช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นสถานที่หลักในการจัดเทศกาลหิมะซัปโปโร

สามารถดูดนักท่องเที่ยวทำรายได้ให้แก่ฮอกไกโดมากมาย นำท่านถ่ายรูป หอนาฬิกาซัปโปโระ

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นจากไม้ ออ

 กแบบด้วยศิลปะแบบอเมริกันเป็นที่รู้จักในฐานะสัญลักษณ์ของเมือง และเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว

ทั้งในและต่างประเทศแทบทุกคน ซึ่งนาฬิกาบนหอยังคงเดินอย่างเที่ยงตรง และมีเสียงระฆังในทุกชั่วโมง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (ไม่รวมการเข้าชมการผลิตด้านใน)

แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น

ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้

ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านไป ร้าน Alexander ดิวตี้ฟรี

ให้ท่านเลือกซื้อของฝากราคาถูก อาทิเช่น เครื่องสำอางค์ เครื่องไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันม้า

โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ โฟมล้างหน้าชาเขียวและข้าวญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 4GF 5GF และ6GF

หรือวิตามินบำรุงร่างกายอย่างNatto สารสกัดจากถั่ว หรือน้ำมันตับปลาฉลามเป็นต้น

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองโซอุนเคียว (Sounkyo) ในเขตคามิกาว่า

เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ทางเหนือของอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง สิ่งที่ขึ้นชื่อของโซอุนเคียวคือโกรกธารโซอุนเคียว

ซึ่งมีเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ และยังมีน้ำตกและวิวภูเขาที่สวยงามมากด้วย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่2) 

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ แช่ออนเซ็น

เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย
ที่พัก: Sounkyo Mount View Hotel Onsen หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)



วันที่ 3
โซอุนเคียว – ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์ม ทุ่งลาเวนเดอร์ - ฟาร์มชิกิไซโนะ โอกะ - เมืองบิเอะ – Patchwork

road  - บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond  - อาซาฮิคาว่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 3)

นำท่านเดินทางสูเ่มืองฟูราโน่ เมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องการชมดอกไม้ นำท่านไปชมโทมิตะฟาร์ม (Farm Tomita)

ฟาร์มลาเวนเดอร์ แห่งแรกของเมืองฟุราโน่ซึ่งที่นี่ท่านจะได้พบกั

บทุ่งดอกลาเวนเดอร์สีม่วงแข่งกันส่งกลิ่นหอมยวนใจและตื่นตาไปกับแปลงดอกที่ตั้งใจปลูกดอกไมทั้งัหมด 7สี

7สายพันธุ์เรียงรายเป็นแปลงยาวเปรียบเสมือนสีของสายรุ้งตัดกับสีของท้องฟ้า แลดูสวยงามละลานตา

นอกจากจะเก็บภาพสวยๆของดอกไม้แล้ว ที่นี่ยังมีผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์ทั้งของใช้จำพวกน้ำหอม

สบู่ดอกลาเวนเดอร์แห้งหรือของกินอย่างน้ำกลิ่นลาเวนเดอร์  พุดดิ้งลาเวนเดอร์และที่พลาดไม่ได้

คือไอศครีมลาเวนเดอร์ที่ความหอมหวานจะช่วยดับร้อนได้เป็นอย่างดี

รวมถึงของที่ระลึกอื่นๆที่มีให้เลือกช็อปทั่วทุกจุดในฟาร์ม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มชิกิไซโนะโอกะ

(Shikisai No Oka) ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของทุ่งดอกไม้ใด้ในแบบพาโนรามา ให้ท่านได้

 พลิดเพลินกับสีสันและกลิ่นหอมของมวลดอกไมก้ว่า 10 สายพนัธุ์อาทิ ทิวลิป, ซัลเวียร์,ดอกทานตะวัน เป็นต้น

ที่จะสลับสับเปลี่ยนกันอวดสีสัน บานสะพรั่งตามแต่ฤดูกาล

หมายเหตุ: ช่วงที่ชมดอกลาเวนเดอร์คือช่วงเดือนมิถุนายน-กลางเดือนสิงหาคม

และในช่วงเดือนอื่นๆจะมีดอกไม้นานาชนิดในสวนตามฤดูกาล

ทั้งนี้จะบานหรือโรยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันเดินทางบริษัทฯไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4) เมนู Buffet + บุฟเฟ่ต์เมล่อน



บ่าย นำท่านเดินทางสูเ่มืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอย่บูริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small Town

Of The Most Beautiful Hills” เมืองเล็กๆที่มีความสวยงามที่ตั้งอยู่บนเนินเขา

ตลอดเส้นทางผ่านทางตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมือง ท่านสามารถชม Patchwork Road

เป็นเส้นทางชมทุ่งนา เนินเขาสีทองอร่ามสลับกับสีเขียงและน่ำตาล

มีความสวยงามราวกับผ้าหลายผืนมาตัดปะวางต่อกันเป็นระยะทางยาว จะสวยเป็นพิเศษในช่วงฤดูร้อน

จุดชมวิวระหว่างทางที่น่าสนใจ คือ ต้นเคน และแมรี่ (Ken & Mary Tree) ทิวทัศน์ที่ใช้ในภาพยนตร์โฆษณา

“สไกไลน์” ของบริษัทนิสสันมอเตอร์ ฉายในยุคทศวรรษ 1970 ทำให้ผู้คนต่างแวะเวียนมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ต้นเซเว่นสตาร์ส (Seven Stars Tree) ชื่อสุดคูลแบบนี้ได้มาเพราะต้นไม้นี้ถูกใช้เป็นภาพบนซองบุหรี่ยี่ห้อ

SEVEN STARS ในปี ค.ศ. 1976 วิวของต้นโอ๊คยักษ์ที่ตั้งอยู่บนเนินอย่างสง่างาม ต้นพ่อแม่ลูก (Parents and

Child Tree) เป็นต้นไม้และเนินเขาที่โด่งดังจากภาพยนต์โฆษณาหลายชิ้น 

สองข้างทางเต็มไปด้วยยทุ่งข้าวบาร์เล่ยสีเหลืองทองตัดสลับ  กับไร่ข้าวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสด

เป็นสถานที่ที่สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปและบันทึกไว้นความทรงจำ จากนั้นนำท่านไปชม บ่อน้ำสีฟ้า Blue

Pond หรือสระสีฟ้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เพิ่งเริ่มมีชื่อเสียงได้ไม่นานของฮอกไกโด

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบิเอะ ชื่อเสียงที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนสนใจมาเที่ยวชมนั้น

เป็นเพราะน้ำสีฟ้าที่สดใสเกินกว่าบ่อน้ำตามธรรมชาติทั่วไป

และตอไม้สูงจำนวนมากที่สะท้อนให้เห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน้ำในบ่อสระสีฟ้านี้เกิดขึ้นด้วยความบัง

เอิญหลังการสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขาไฟบริเวณใกล้เคียงที่ได้ระเบิดไปแล้วครั้งหนึ่ง

น้ำส่วนที่ถูกกั้นออกจากเขื่อนกักเก็บรวมกันจนเกิดเป็น Blue Pond

ในทุกวันนี้ โดยปัจจุบันยังไม่อาจอธิบายถึงที่มาของสีฟ้าของน้ำได้แน่ชัด

แต่จากการตรวจสอบพบแร่ธาตุอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ในน้ำซึ่งสะท้อนให้เห็นความยาวคลื่นที่สั้นกว่าของแสงสีฟ้

าเช่นเดียวกับชั้นบรรยากาศโลก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่อาซาฮิคาว่า

ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของฮอกไกโด นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือท่านสามารถไปช้อปปิ้งที่ ห้างเอออน พลาซ่า ได้

ที่พัก: Smile Hotel Asahikawa หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 4
โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต -

ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ

 



เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 5)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20

เมืองท่าเล็กๆที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมีร้านขายของอยู่ตลอดสองข้างทางด้วยบรรยากาศโดยรอบ

รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้นส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดีต

เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ

นำท่านเที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา

ด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม

คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือเล็กลำเลียงสินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไว้ในโกดังที่อยู่ตามริมคลอง

เมื่อวิทยาการเจริญก้าวหน้าเรือใหญ่จึงเปลี่ยนไปเข้าท่าที่ใหญ่และขนส่งเข้าโกดัง ได้ง่ายขึ้น

ตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่านี้ จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์

นำท่านเที่ยวชมเครื่องแก้วโอตาร ุแหล่งทำเครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงที่สุด

ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่องแก้วชื่อดังของโอตารุ

และยังมีเครื่องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซื้อได้ เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้าน  การทำเครื่องแก้วต่างๆ

 จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี Otaru Music Box Museum

ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ที่แสนอ่อนหวาน ชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี

(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทำให้ท่านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม

ท่านจะได้ชมกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ

รวมถึงท่านยังสามารถเลือกทำกล่องดนตรีแบบที่ท่านต้องการได้ด้วย ท่านสามารถเ  ลือกกล่องใส่

ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกัน

มีบริการนำเพลงกล่องดนตรีทั้งเพลงญี่ปุ่นและเพลงสากลมาอัดเป็นซีดีโปสการ์ดส่งได้โดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์

ให้ท่านได้สัมผัสและชื่นชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย

ให้ท่านได้ทำกล่องดนตรีน่ารักๆในแบบที่ท่านชื่นชอบด้วยตัวท่านเอง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET)

เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายแบรนด์ดังระดับโลก และแบรนด์ญี่ปุ่น อาทิ MK MICHEL KLEIN,

MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA,

GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER,

AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN,

SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS,

และสินค้าอื่นๆอีกมากมายในราคาลด 30-80% ซึ่งภายในยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่7) พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด พร้อม BBQ เครื่อมดื่ม

เบียร์ ไวน์แบบไม่อั้น

หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พักแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถเดินไปช้อปปิ้ง ย่านซูซูกิโนะ

จากบริเวณรอบ ๆ สถานีรถไฟใต้ดินซูซูกิโนะ อยู่ถัดลงมาทางใต้จากสวนโอโดริ

ถือเป็นย่านที่คึกคักมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในเวลาค่ำคืนที่บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่าง ๆ

เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากัน รอบ ๆ บริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรี

ทั้งไนต์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกันมากกว่า 4,000 ร้าน ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอย

บางร้านก็ซ่อนอยู่ในตึกต้องขึ้นลิฟต์ไป

แต่ก็มีพนักงานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบริการของร้านตนเองอยู่ริมถนนเต็มไปหมด
ที่พัก: Sapporo Tokyu Rei Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)  



วันที่ 5 ตลาดปลาโจไก (มีรถไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 8)

อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันหรือท่านสามารถไปชมและชิมอาหารทะเลสดๆที่ตลาดปลาโจไกไ

ด้

หมายเหตุ: มีบริการรถและไกด์ไปตลาดปลาโจไก กรณีท่านประสงค์ไปตลาดปลา

กรุณาแจ้งกับไกด์ในวันแรกของการเดินทาง เนื่องจากรถมีที่นั่งกัดไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ตลาดปลาโจไก อิจิบะ เป็นตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในซัปโปโร

เป็นตลาดที่คึกคักและมากมายไปด้วยของฝากของดีของซัปโปโรและผลิตภัณฑ์จากทั่วฮอกไกโด

ท่านสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ที่ร้าน ราคาไม่แพง ที่สั่งตรงมาจากที่ต่างๆของออกไกโด

และท่านสามารถซื้ออาหารทะเลและของฝากต่างๆได้ที่นี่

โดยทางร้านจะทำแพ็คเก็จอย่างดีไปส่งที่โรงแรมของเช้าวันเดินทางกลับ (อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

ให้ท่านเลือกชิมอาหารทะเลสดๆ)  จนได้เวลานำท่านมาส่งที่โรงแรมและหรือ JR ทาวน์เวอร์

อิสระให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ตามอัธยาศัยอาทิเช่น

 - อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ซัปโปโร

เป็นทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีร้าน BIG CAMERA จําหน่ายกล้องดิจิตอล,

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO

KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอาง อาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยู่ที่ชั้น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three

Eight) ที่ระดับ ความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวัน

กลางคืน โดยเฉพาะยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตั้งอยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ จากกลุ่มตึก

ย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างที่จุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เป็ น ศูนย์รวมร้านราเมน

ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่าน ซูซูกิโน่ (ไม่รวมตั๋วขึ้ น

จุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)

- ย่านทานุกิโคจิ (Tanuki Koji) เป็นย่านช้อปปิ้ง โดยสร้างหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน ยาว 1

กิโลเมตร(ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถึงแม่น้ำ Sosei สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน ขายของที่ระลึก

ขนม ของเล่น เครื่องสำอาง ช็อคโกแลต เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ

และร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมาย

 
(อาหารเที่ยงและเย็นอิสระตามอัธยาศัย)

ที่พัก: Sapporo Tokyu Rei Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)



วันที่ 6 ซัปโปโร - สนามบินชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 9)

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะเพื่อเช็คอินเตรียมเดินทางกลับ

09.55 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการAIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ621

(มีบริการอาหารร้อนและน้ำดื่มบนเครื่อง)

16.30 เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

หมายเหตุ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน

การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม

การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้

โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม

จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราค่าบริการข้างต้นคำนวณ

จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น

บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้น

ประกาศสำคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด

และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง 

ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด

หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัด

ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง30ท่าน



- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

- หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง

มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.การชำระค่าบริการ  ชำระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20วัน

**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมือ

งท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี

และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว

ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้ การอัพเกรดที่นั่ง สามารถอัพเกรดได้เฉพาะ Hot Seat

สำหรับที่นั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทัวร์ไม่สามารถอัพที่นั่งได้

ที่นั่ง Hot Seat ราคา3,000 บาท/เที่ยว เป็นที่นั่งที่มีพื้นที่ว่างที่มากกว่าที่นั่งมาตรฐาน ด้วยพื้นที่วางขาที่กว้างเป็นพิเศษ

มีพื้นที่พอที่จะสามารถยืดขาได้อย่างเต็มที่

 



2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า

3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่สายการบิน Thai Air Asia X กำหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม

สัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน7กก. และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง10วันเท่านั้นพร้อมชำระค่าน้ำหนัก**

- ซื้อนำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 600  บาท / เพิ่ม10กก. ชำระเพิ่ม 1,000 บาท / เพิ่ม20กก. ชำระเพิ่ม 2,000 บาท

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000

บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ไม่รวมประกันสุขภาพท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

6. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม

7. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 3,500 เยนต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้ำใจจากท่าน



รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย

(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง

เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)

2.สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)

3.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)

4.กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

 2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น

 3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน

 4.เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง

เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ

และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ

ทั้งหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ท่าน

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ



4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ

ทั้งหมด

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง

หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน

ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม

และไม่สามารถรับประกันได้ 

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง

มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ

ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง

ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว

อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ

การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ

ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด

อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา

ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม

14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อในวันที่ทำทัวร์เต็มวัน เริ่มในวันที่2ของการเดินทางรวมจำนวน2ขวด



15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเช่น เริ่มงานเวลา

8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก

จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว

ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้

และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ

ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัทประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)

17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด

 นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ

ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง

ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว

อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ

การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ


