Hokkaido Autumn ซัปโปโร โอตารุ โนโบริเบทสึ 5วัน 3คืน
ซัปโปโร ศูนย์ กลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด ถูกสร้ างขึน้ บนพืน้ ฐานแบบอเมริกาเหนือ มีการสร้ างระบบถนนแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ า
ครบครันทัง้ แหล่ งท่ องเที่ยว ช้ อปปิ ้ ง ร้ านนั่งดื่ม โอตารุ เมืองท่ าเรือเล็กๆ สุดน่ ารัก มีเสน่ ห์ของความโรแมนติกชวนให้ หลงใหล โนโบ
ริเบทสึ เมืองขึน้ ชื่อเรื่องนา้ พุร้อน ออนเซนธรรมชาติของญี่ปุ่น บ่ อจิโกคุดานิ บ่ อที่งดงามมีช่ อื เสียง ภูเขาไฟโชวะชินซัง ภูเขาไฟที่เกิดขึน้
ใหม่ ของฮอกไกโด มีความไม่ ธรรมดาตรงที่ได้ รับการจัดอันดับว่ ามีอายุน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

พักยูบาริ/โทยะ ออนเซ็น 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน อิสระท่ องเที่ยวฟรีเดย์ 1 วัน
พักออนเซ็น ทานบุฟเฟ่ ต์ ขาปู ชาบูหมู ไม่ อนั ้ !!!
วันที่

รายละเอียดท่ องเที่ยว

1

ท่ าอากาศยานดอนเมือง

2

สนามบินนิวชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทาเนียบรัฐบาลเก่ า – ผ่ านชมสวนโอโดริ - โอตารุ – คลองโอตารุ – ชมเครื่องแก้ วโอตารุ
– พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี

3

โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – นั่งกระเช้ า Usuzan Ropeway – ภูเขาไฟโชวะชินซัง – จุดชมวิวไซโล - โรงงานช็อกโกแลต –
Joy One ดิวตีฟ้ รี – ซัปโปโร - ช้ อปปิ ้ งทานุกิโคจิ

4

ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์ บริการพาไปชม) หรืออิสระท่ องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซือ้ Option Tour

5

ซัปโปโร - ท่ าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่ าอากาศยานดอนเมือง

อัตราค่ าบริการ
กาหนดวันเดินทาง
20 - 24 Oct 2018

ผู้ใหญ่
29,888

เด็ก(เสริมเตียง)
29,888

เด็ก(ไม่ เสริมเตียง)
29,888

ทารก
7,000

พักเดี่ยว
8,500

24 - 28 Oct 2018

32,888

32,888

32,888

7,000

8,500

26 - 30 Oct 2018

27,888

27,888

27,888

7,000

8,500

30 Oct - 03 Nov 2018

27,888

27,888

27,888

7,000

8,500

01 - 05 Nov 2018

27,888

27,888

27,888

7,000

8,500

07 - 11 Nov 2018

27,888

27,888

27,888

7,000

8,500

09 - 13 Nov 2018

27,888

27,888

27,888

7,000

8,500

14 - 18 Nov 2018

27,888

27,888

27,888

7,000

8,500

21 - 25 Nov 2018

27,888

27,888

27,888

7,000

8,500

23 - 27 Nov 2018

27,888

27,888

27,888

7,000

8,500

30 Nov - 04 Dec 2018

29,888

29,888
รายละเอียดทัวร์

29,888

7,000

8,500

วันที่ 1

ท่ าอากาศยานดอนเมือง

20.30

พร้ อมกันที่ ท่ าอากาศยานดอนเมือง ขาออกชัน้ 3 ประตู 3 เคาน์ เตอร์ สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เคาน์ เตอร์
4 มีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯคอยอานวยความสะดวก

23.55

นาท่านเดินทางสูส่ นามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปนโดยสายการบิ
ุ่
น THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ620 (มีบริการ
อาหารร้ อนและนา้ ดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 2
08.40

สนามบินนิวชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทาเนียบรัฐบาลเก่ า – ผ่ านชมสวนโอโดริ - โอตารุ – คลองโอตารุ – ชมเครื่องแก้ ว
โอตารุ – พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี
เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ท่าอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมื องไทย 2 ชัว่ โมงกรุณาปรับนาฬิกา
ของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร สาคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่
อนุญาตให้ นา อาหารสด จาพวก เนือ้ สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื นจะมีโทษจับและปรับ รับกระเป๋ า
เรี ยบร้ อยและทาภารกิจส่วนตัว นาท่านเดินทางสูซ่ ปั โปโร ศูนย์กลางความเจริ ญของเกาะฮอกไกโด เดินทางสู่ทาเนียบรัฐบาล
เก่ าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ(Akarenga) ในภาษาญี่ปนแปลว่
ุ่
า อิฐสีแดง ก่อสร้ างเมื่อปี ค.ศ. 1888 เป็ นอาคารในสไตล์นี
โอบาร็ อคอเมริ กาโดยถอดแบบมาจากอาคารทาเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา สร้ างจากอิฐจานวน
กว่า 2.5 ล้ านก้ อน ให้ ทา่ นได้ เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยและนาท่านผ่านชมสวนโอโดริ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่
มีเหล่าพันธุ์ไม้ และแปลงดอกไม้ แต่งแต้ มสีสนั ตลอดทุก ฤดูกาลเป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองซัปโปโร ในฤดูใบไม้ ผลิมี
เทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูร้อนมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและเบียร์ การ์ เด้ น ฤดูใบไม้ ร่วงมีเทศกาลออทัม่ เฟสซึง่ รวบรวมเอา
อาหารของฮอกไกโดมาไว้ และในฤดูหนาวมีเทศกาลหิมะซึง่ พัฒนามาเป็ นเทศกาลระดับโลก จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองโอ
ตารุ เมืองท่าเจริ ญรุ่งเรื องในฐานะที่เป็ นเมืองค้ าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เมืองท่าเล็กๆที่มีบรรยากาศสุดแสนโร
แมนติก ซึง่ มีร้านขายของอยูต่ ลอดสองข้ างทางด้ วยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบ้ านเรื อนนันส่
้ วนใหญ่ได้ ถกู
ออกแบบเป็ นตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุได้ รับอิทธิพลมาจากการทาการค้ าระหว่างประเทศญี่ปนเองและประเทศใน
ุ่
แถบยุโรปหลายประเทศ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่1)

บ่าย

นาท่านเทีย่ วชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ ค้นหา ด้ วยความเป็ นเอกลักษณ์แห่งวีถี
ชีวิต 2 ฝั่ งคลองที่ยงั คงความเป็ นญี่ปนแบบดั
ุ่
งเดิ
้ ม คลองโอตารุสร้ างเพื่อให้ เรื อเล็กลาเลียงสินค้ าจากท่าเรื อเอามาเก็บไว้ ในโกดัง
ที่อยูต่ ามริ มคลอง เมื่อวิทยาการเจริ ญก้ าวหน้ าเรื อใหญ่จึงเปลีย่ นไปเข้ าท่าที่ใหญ่และขนส่งเข้ าโกดัง ได้ ง่ายขึ ้น ตึกเก่าเก็บสินค้ า
ริ มคลองเหล่านี ้ จึงถูกดัดแปลงเป็ นร้ านอาหารสไตล์ตา่ งๆ และพิพิธภัณฑ์ นาท่านเที่ยวชม ชมเครื่องแก้ วโอตารุ แหล่งทา
เครื่ องแก้ วที่มชี ื่อเสียงที่สดุ ชมความสวยงามของแก้ วหลากสีสนั ดังอยูใ่ นโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่ องแก้ วชื่อดังของโอตารุ
และยังมีเครื่ องแก้ วหลากหลายให้ ทา่ นชื่นชม และเลือกซื ้อได้ เมืองนี ้มีชื่อเสียงในด้ านการทาเครื่ องแก้ วต่างๆ จากนันน
้ าท่านชม
พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี Otaru Music Box Museum ให้ ทา่ นได้ ทอ่ งไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรี และบทกวี ที่แสนอ่อนหวาน
ชวนให้ นา่ หลงใหล ด้ วยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ ะทาให้ ทา่ นผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม
ท่านจะได้ ชมกล่องดนตรี มากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกทา
กล่อ งดนตรี แบบที่ทา่ นต้ องการได้ ด้วย ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกัน มีบ ริ การนาเพลง
กล่องดนตรี ทงเพลงญี
ั้
่ปนและเพลงสากลมาอั
ุ่
ดเป็ นซีดีโปสการ์ ดส่งได้ โดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ให้ ทา่ นได้ สมั ผัสและชื่นชม
กล่องดนตรี นา่ รักมากมาย ให้ ทา่ นได้ ทากล่องดนตรี นา่ รักๆในแบบที่ทา่ นชื่นชอบด้ วยตัวท่านเอง สมควรแก่เวลานาท่านเข้ าท่พกั
หลังอาหารนาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี กั ยูบาริ/โทยะ ออนเซ็น
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่2)
หลังอาหารให้ ทา่ นได้ ผอ่ นคลายกับการ แช่ ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้ าและจะทาให้ ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วย
ให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้ วย
ที่พกั : Yubari Hotel Shuparo/Jozankei Hotel หรือระดับใกล้ เคียงกัน
(ชื ่อโรงแรมทีท่ ่านพักทางบริ ษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

ค่า

วันที่ 3
เช้ า

โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – นั่งกระเช้ า Usuzan Ropeway – ภูเขาไฟโชวะชินซัง – จุดชมวิวไซโล - โรงงาน
ช็อกโกแลต – Joy One ดิวตีฟ้ รี – ซัปโปโร - ช้ อปปิ ้ งทานุกิโคจิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม (มือ้ ที่ 3)

เดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ (Noboribetsu) เมืองตากอากาศทีม่ ชี ื่อเสียงแห่งหนึง่ ของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไปด้ วย
ธรรมชาติที่งดงามไม่วา่ จะเป็ นต้ นไม้ ,ทะเลสาบ,หนองบึงและแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย จากนันน
้ าท่านชมหุบเขานรกจิโก
คุดานิ (Jigokudani) เกิดจากภูเขาไฟซึง่ ยังไม่ดบั จึงก่อให้ เกิดน ้าพุร้อนและบ่อโคลนเดือดอันเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่
ยังคงอยูช่ วั่ กัลป์ น ้าร้ อนในลาธารของหุบเขาแห่งนี ้มีแร่ธาตุกามะถันซึง่ เป็ นแหล่งต้ นน ้าของย่านบ่อน ้าร้ อนโนโบริ เบทสึ มองเห็น
ควันจากน ้าพุร้อนพุง่ ขึ ้นมาตลอดเวลา ให้ ทา่ นถ่ายภาพตามอัธยาศัย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่4)

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ โชวะชินซัง ปาร์ ค (Showa Shinzan Park) นาท่านนั่งกระเช้ าอุสุซัง (Usuzan Ropeway) (ขอสงวนไม่ขึ ้น
ในกรณีที่อากาศไม่เอื ้ออานวยโดยจะเปลีย่ นเข้ าฟาร์ มหมีแทน) ชมภูเขาไฟอุสแึ ละใกล้ กนั ภูเขาไฟโชวะชินซัน เป็ นภูเขาไฟที่
เกิดขึ ้นใหม่มีอายุน้อยที่สดุ ใน ประเทศญี่ปนุ่ เกิดขึ ้นจากการเกิดแผ่นดินไหวและก่อตัวขึ ้นบนพื ้นที่ราบทุง่ ข้ าวสาลี สูง 290 เมตร
ในระหว่างปี 1943-1945 สมัยจักรรพรรดิโชวะ ปั จจุบนั ยังคงมีควันกามะถันลอยอยูเ่ หนือปล่องภูเขาไฟ ตังอยู
้ ใ่ กล้ กบั ภูเขาไฟอุสุ
ปั จจุบนั อยูใ่ นความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็ นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษอิสระให้ ทา่ นชมและบันทึกภาพเป็ นที่ระลึกตาม
อัธยาศัย หรื อท่านสามารถชมแหล่งอนุรักษ์ หมีสนี ้าตาลหรื อเรียกว่า ฮิกมุ ะ (ค่าทัวร์ ไม่รวมค่าเข้ าชมฟาร์ มหมีประมาณ 850
เยน) เป็ นพันธุ์หมีที่หาได้ ยากในปั จจุบนั ซึง่ จะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริ น และหมูเ่ กาะคูรินเท่านันให้
้ ทา่ นตื่นตา
กับความน่ารักของน้ องหมีตวั เล็กที่มีอายุตงแต่
ั ้ 2 ขวบจนถึงหมีตวั โตอายุ 12 ขวบ เป็ นหมีแสนรู้ที่ทาท่าทางตลกๆและอิสระให้
ท่านสามารถซื ้อของที่ระลึกของฝากที่ร้านค่าบริ เวณโวะซินซังปาร์ คได้ ตามอัธยาศัย จากนันน
้ าท่าน เดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ
หรือโทยะโกะ ที่อยูใ่ นอุทยานชิโกะทสึโทยะ เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมีคนมาเยี่ยมชมปี ละ 4 ล้ านคน นาท่านเดินทางไป จุด
ชมวิวไซโล Sairo View Point เป็ นจุดชมวิวทะเลสาบโทยะจากมุมสูง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของทะเลสาบโทยะ รวมถึง
เกาะนาคาจิมะ เขาอุสุ เขาโชวะชินซัง ย่านโทยะโกะออนเซ็นและปากปล่องภูเขาไฟนิชิยามะ นอกจากนี ้ยังสามารถมองเห็นเขา
โยเทย์ซงึ่ ได้ รับการขนานนามว่าเป็ นภูเขาฟูจิแห่งเอโซะทางทิศตะวันตก นาท่านเดินทางสูซ่ ปั โปโร ระหวางทางนาท่านไปชม
โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (ค่าทัวร์ ไม่รวมการเข้ าชมการผลิตด้ านใน) แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มชี ื่อเสียงของญี่ปนุ่ ตัวอาคาร
ของโรงงานถูกสร้ างขึ ้นในสไตล์ยโุ รปแวดล้ อมไปด้ วยสวนดอกไม้ ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อเป็ นของฝากตามอัธยาศัย จากนันน
้ าท่าน
ไป Joy one ดิวตี ้ฟรี ให้ ทา่ นเลือกซื ้อของฝากราคาถูก อาทิเช่น เครื่ องสาอางค์ เครื่ องไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากน ้ามั นม้ า โฟมล้ าง
หน้ าถ่านหิน ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 4GF 5GF และ6GF หรื อวิตามินบารุงร่างกายอย่าง Natto สารสกัดจากถัว่ หรื อน ้ามันตับปลา
ฉลาม ยาของดร.โนงุจิ เป็ นต้ น นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี กั แรม

ค่า

รับประทานอาหารค่า ที่ ภัตตาคาร (มือ้ ที่5) เมนูบุฟเฟ่ ต์ ขาปู+ชาบูหมู
หลังอาหารเย็นอิสระให้ ทา่ นช้ อปปิ ้ งย่ านทานุกิโกจิ เป็ นย่านที่คกึ คักมีชีวิตชีวติ โดยเฉพาะในเวลาค่าคืนที่บรรดาป้ายไฟ
โฆษณาบนตึกต่างๆ เปิ ดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ ากันรอบๆ บริ เวณนี ้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริ งรมย์ยามราตรี

ทังไนท์
้ คลับ บาร์ คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,000 ร้ าน ตังอยู
้ ใ่ นตรอกซอกซอย บางร้ านก็ซอ่ นอยูใ่ นตึกต้ องขึ ้นลิฟต์ไป แต่ก็มี
พนักงานออกมาเรี ยกแขกเสนอเมนูและบริ การของร้ านตนเองอยูร่ ิ มถนนเต็มไปหมด บริ เวณใกล้ กนั ท่านสามารถเดินไปช้ อปปิ ง้
ย่านซูซูกิโนะได้ จากนันเดิ
้ นทางเข้ าสูท่ ี่พกั แรม
ที่พกั : APA HOTEL & Resort Sapporo/Quintessa Hotel Sapporo/Vessel Inn Sapporo Nakajima หรือระดับใกล้ เคียง
กัน
(ชื ่อโรงแรมทีท่ ่านพักทางบริ ษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

วันที่ 4
เช้ า

ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์ บริการพาไปชม) หรืออิสระท่ องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซือ้ Option Tour
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม (มือ้ ที่ 6)
อิสระฟรีเดย์ ท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือท่ านสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได้
หมายเหตุ: มีบริการรถและไกด์ ไปตลาดปลาโจไก กรณีท่านประสงค์ ไปตลาดปลา กรุ ณาแจ้ งกับไกด์ ในวันแรกของ
การเดินทาง เนื่องจากรถมีท่ นี ่ ังกัดไม่ มคี ่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง
ตลาดปลาโจไกอิจิบะ เป็ นตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สดุ ในซัปโปโร เป็ นตลาดที่คกึ คักและมากมายไปด้ วยของฝากของดีของ
ซัป โปโรและผลิตภัณฑ์จากทัว่ ฮอกไกโด ท่านสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ที่ร้าน ราคาไม่แพง ที่สงั่ ตรงมาจากที่
ต่างๆของออกไกโดและท่านสามารถซื ้ออาหารทะเลและของฝากต่างๆได้ ที่นี่ (อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ให้ ท่านเลือก
ชิมอาหารทะเลสดๆ) จนได้ เวลานาท่านมาส่งที่โรงแรมและหรื อ JR ทาวน์เวอร์ อิสระให้ ทา่ นอิสระช้ อปปิ ง้ หรื อเดินทางสู่
สถานที่ทอ่ งเทีย่ วอื่น ๆ ตามอัธยาศัยอาทิเช่น
อาคารเจอาร์ ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็ นตึกที่สงู ที่สดุ ในซัปโปโร ตังอยู
้ ต่ ดิ กับสถานีเจอาร์ ซปั โปโร เป็ นทังห้
้ างสรรพสินค้ า
โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีร้าน BIG CAMERA จาหน่ายกล้ องดิจิตอล, เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและ
อิเล็คทรอนิคส์,ร้ าน100เยน,ร้ าน UNIQLO ขายเสื ้อผ้ าแฟชัน่ วัยรุ่น,ร้ าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่ องสาอาง
อาคาร JR TOWER มีจดุ ชมวิวตังอยู
้ ท่ ี่ชนั ้ 38 เรี ยกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับ ความสูง 160 เมตร จึงมองเห็น
ทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้ กว้ างไกลสวยงามทังกลางวั
้
น กลางคืน โดยเฉพาะยามคา่ คืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ ตงอยู
ั ้ ก่ ลาง
สวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ จากกลุม่ ตึก ย่านซูซกู ิโนะ ส่องสว่างที่จดุ กลางเมืองติด ๆ กันมีตกึ ESTA ซึง่ ที่ชนั ้ 10 เป็ น ศูนย์รวมร้ าน
ราเมน ซึง่ มีอยูป่ ระมาณ 10 ร้ าน ให้ เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ ตรอกราเมนในย่าน ซูซูกิโน่ (ไม่รวมตัว๋ ขึ ้นจุดชมวิวราคาประมาณ 700-

1000 เยน)
ย่ านซูซูกิโนะ ตังอยู
้ ใ่ นบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ ดินซูซกู ิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยูถ่ ดั ลง มาทางใต้ ของสวนสาธารณะโอโดริ
ประมาณ 500 เมตร ซึง่ ถือเป็ นย่านที่คกึ คักและมี ชีวิตชีวาที่สดุ ของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามคา่ คืนที่มีการเปิ ดไฟตามป้ายไฟ
โฆษณาสีสนั ต่างๆ บนตึกที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นย่านแห่งนี ้ นอกจากนันยั
้ งเป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ร้ านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริ งรมย์
ยามราตรี ตา่ งๆ ทังไนท์
้ คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 ร้ าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกที่
นักท่องเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แห่งนี - ทานุกิโคจิเป็ นแหล่งช้ อปปิ ้ งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและ
หิมะ มี ความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้ าตังเรี
้ ยงรายอยูก่ ว่า 200 ร้ านค้ าตังขวางในแนว
้
ตะวันออก-ตะวันตก อยูร่ ะหว่างสถานี
Subway Odori และ Susukin เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่าตามอัธยาศัย
มิตซุยเอาท์ เล็ท Mitsui Outlet เพลิดเพลินกับการช้ อปปิ ง้ สินค้ ามากมายแบรนด์ดงั ระดับโลก และแบรนด์ญี่ปนุ่ อาทิ MK
MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื ้อกระเป๋ าไฮไซ BALLY,
PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่ องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE,
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้ าแฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ
หรื อเลือกซื ้อสินค้ าสาหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสินค้ าอื่นๆอีกมากมายในราคาลด 30-80%
ซึง่ ภายในยังมีร้านอาหาร ร้ านกาแฟ สาหรับให้ ทา่ นได้ นงั่ ผ่อนคลายอีกด้ วย วิธีไป
• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi Station ประมาณ 19 นาทีโดยรถประจาทาง ลงที่ป้าย
“Inter-Village Omagari”
• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Tozai Line Oyachi Station ประมาณ 25 นาทีโดยรถประจาทาง ลงที่ป้าย “Mitsui
Outlet Park Entrance”
• (เสาร์ อาทิตย์และวันหยุด) จากบริ เวณ Tokyu-Ura Boarding Area หน้ าสถานี Sapporo Station ประมาณ 40 โดยรถประจา
ทางโดยตรง ลงที่ป้าย “Mitsui Outlet Park Entrance”
เลือกซือ้ Option Tour (มีบัสและไกด์ ) หมายเหตุ: รายการทัวร์ เสริ มนี ้เป็ นการเสนอขายทัวร์ เสริ มวันฟรี เดย์เบื ้องต้ น ทาง
บริ ษัทและไกด์ไม่สามารถบังคับซื ้อใดๆทังสิ
้ ้น ขึ ้นอยูก่ บั ความสมัครใจและความต้ องการเดินทางของลูกค้ าแต่ละท่านเท่านัน้
อัตราค่ าบริการ /ท่ าน
เดินทาง 15-20 ท่ าน ราคา 3,000 บาท/ท่ าน
เดินทาง 21-25 ท่ าน ราคา 2,500 บาท/ท่ าน
เดินทาง 26-30 ท่ าน ราคา 2,000 บาท/ท่ าน
เดินทาง 31 ท่ านขึน้ ไป ราคา 1,500 บาท/ท่ าน
Option Tour

ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์ ม - ฟาร์ มชิกิไซโนะโอกะ - เมืองบิเอะ - Patchwork road – บ่ อนา้ สีฟ้า Blue Pond - ช้ อปปิ ้ ง
Mitsui Outlet Park – ซัปโปโร
(อาหารเที่ยงและเย็นอิสระตามอัธยาศัย)
ที่พกั : APA HOTEL & Resort Sapporo หรือระดับใกล้ เคียงกัน
(ชื ่อโรงแรมทีท่ ่านพักทางบริ ษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

วันที่ 5
เช้ า

ซัปโปโร - ท่ าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่ าอากาศยานดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก (มือ้ ที่ 7)
หมายเหตุ: กรณีหอ้ งอาหารเช้าทีโ่ รงแรมไม่สามารถเปิ ดบริ การช่วง 06.00น.ได้ เพือ่ ระยะเวลาการเดิ นทางมาสนามบิ นทาง
บริ ษัทขอปรับเป็ น Set Box แทน)
ได้ เวลาอันสมควร นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะเพื่อเช็คอินเตรียมเดินทางกลับ

09.55

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการAIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ621 (มี บริ การอาหารร้อนและน้า
ดืม่ บนเครื ่อง)

16.30

เดินทางถึงท่ าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรื อ
วันหยุดของญี่ปนุ่ เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า โดยทางผู้จดั จะปรับเปลีย่ นโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็ นหลัก เพื่อให้ ทา่ น
ท่องเที่ยวได้ ครบถ้ วนตามโปรแกรม การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปนุ่ ตามกฎหมายของประเทศญี่ปนุ่ สามารถให้ บริ การวันละ10 ชัว่ โมง มิอาจเพิ่ม
เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริ หารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเทีย่ วตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง อัตราค่าบริ การข้ างต้ นคานวณ จากอัตราแลกเปลีย่ น 100 เยน เท่ากับ 30 บาท กรณีอตั ราแลกเปลีย่ นปรับสูงขึ ้น บรัษัทฯขอสงวสิทธิใน
การปรับอัตราค่าบริ การเพิม่ ขึ ้น
ประกาศสาคัญ รับเฉพาะผู้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยวเท่ านัน้ ค่ าทัวร์ ท่ จี ่ ายให้ กับผู้จดั เป็ นการชาระแบบจ่ ายชาระขาด และผู้จัดได้
ชาระให้ กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชาระขาดเช่ นกันก่ อนออกเดินทาง ฉะนัน้ หากท่ านไม่ ได้ ร่วมเดินทางหรือใช้ บริการตาม

รายการไม่ ด้วยสาเหตุใด หรือได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น) ทางผู้
จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่ วนใดๆ รวมทัง้ ค่ าตั๋วเครื่องบินให้ แก่ ท่าน
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การเดินทางครัง้ นีจ้ ะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 30 ท่ านขึน้ ไป กรณีไม่ ถงึ 30ท่ าน
- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริ การ โดยทางบริษัทจะทาการแจ้ งให้ ทา่ นทราบก่อนล่วงหน้ า
- หรื อส่งจอยน์ทวั ร์ กบั บริ ษัทที่มีโปรแกรมใกล้ เคียงกัน
- หรื อเลือ่ น หรื อยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทาการแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทาง 10 วัน
2. ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบ
ใดๆ ทัง้ สิน้
3.การชาระค่ าบริการ ชาระเงินค่ าจองทัวร์ ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 20วัน
**สำเนำหน้ ำพำสปอร์ ตผู้เดินทำง (*จะต้ องมีอำยุเหลือมำกกว่ ำ 6 เดือนก่ อนหมดอำยุนับจำกวันเดินทำงไป-กลับ*)
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้ บริ ษัทมิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้ าเมืองท่าน*** กรุณา
ส่งพร้ อมพร้ อมหลักฐานการโอนเงินมัดจา หรื อส่งพร้ อมยอดคงเหลือ**
4.การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ ว ไม่สามารถยกเลิก เลือ่ น ขอคืนเงิน ได้ ทกุ กรณี และกรณีที่กองตรวจ
คนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่า
ทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทาง พร้ อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
ที่นงั่ เป็ นไปตามการจัดสรรของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุทนี่ งั่ ได้ การอัพเกรดที่นงั่ สามารถอัพเกรดได้ เฉพาะ Hot Seat สาหรับที่นงั่
Business/Premium ตัว๋ กรุ๊ปทัวร์ ไม่สามารถอัพที่นงั่ ได้
ที่น่ ัง Hot Seat ราคา3,000 บาท/เที่ยว เป็ นที่นงั่ ที่มีพื ้นทีว่ า่ งที่มากกว่าที่นงั่ มาตรฐาน ด้ วยพื ้นที่วางขาที่กว้ างเป็ นพิเศษ มีพื ้นที่พอที่จะสามารถยืด
ขาได้ อย่างเต็มที่
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรื อระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหารค่าเข้ าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
4. เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่ านา้ หนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ เครื่องที่สายการบิน Thai Air Asia X กาหนดท่ านละไม่ เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึน้ เครื่องไม่
เกิน7กก. และค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินทีม่ ีการเรี ยกเก็บ

**กรณีทา่ นมีความประสงค์จะซื ้อน ้าหนักเพิม่ กรุณาแจ้ งพร้ อมจองทัวร์ หรื อก่อนเดินทาง10วันเท่านันพร้
้ อมชาระค่าน ้าหนัก**
- ซื ้อนาหนักเพิ่ม 5 กก. ชาระเพิ่ม 600 บาท / เพิ่ม10กก. ชาระเพิม่ 1,000 บาท / เพิ่ม20กก. ชาระเพิ่ม 2,000 บาท
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ
500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่ รวมประกันสุขภาพท่ านสามารถสั่งซือ้ ประกันสุขภาพเพิ่มได้
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
2. ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่ องดื่มค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์เป็ นต้ น
3. ค่าภาษี ทกุ รายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)
4. ค่าภาษี น ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
5. ค่า Vat 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าทิปยกกระเป๋ าทุกโรงแรม
7. ค่ าทิปไกด์ รวมคนขับรถ ท่ านละ 4,000 เยนต่ อทริป สาหรับกรุ๊ ปที่มหี ัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ นา้ ใจจากท่ าน
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กับคนไทย
(เอกสารที่จะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ)
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย ผู้ท่ ปี ระสงค์ จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 วัน ไม่ ว่าจะด้ วย
วัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจเข้ าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้ า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่ อไปนี ้
1.ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริ ษัทฯจัดการให้ )
2.สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยที่อาจเกิ ดขึ ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนได้
ุ่ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริษัทจัดการให้ )
4.กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริษัทฯจัดการให้ )
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1.หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยูไ่ ม่ต่ากว่า 6 เดือน
2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสัน้
3.ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4.เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ มิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติที่จะถูก
ปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ

7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทังหมดก่
้
อนทาการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้ าและบริ ษัท ฯ และเมื่อ
ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่ าบริการขึน้ ในกรณีท่ มี ีผ้ รู ่ วมคณะไม่ ถงึ 30ท่ าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
7. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯอีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยโรงแรมจัด
ในระดับใกล้ เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่ องห้ องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้ องให้ กบั กรุ๊ปที่เข้ าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สบู บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ ได้ โดยอาจจะขอเปลีย่ น
ห้ องได้ ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความพร้ อมให้ บริ การของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผ้ เู ดินทางต้ องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ วิวแชร์ กรุ ณาแจ้ งบริษัทฯ อย่ างน้ อย 10 วันก่ อนการเดินทาง มิฉะนันบริ
้ ษัทฯไม่
สามารถจัดการได้ ลว่ งหน้ าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสทิ ธิในการให้ คาสัญญาใด ๆ ทังสิ
้ ้นแทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของผู้จัด
กากับเท่านัน้
11. ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางไม่ผา่ นการพิจารณาใน
การตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้ องหรื อห้ องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ แยก 2
ห้ อง คือ 1ห้ องพักคู่ และ 1ห้ องพักเดี่ยว โดยไม่คา่ ใช้ จา่ ยเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปนุ่ หรื อ วันเสาร์ อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทาให้ เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้ อป
ปิ ง้ แต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริ หารเวลา ซึง่ อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ ที่ต้องเร่ง
รี บ เพื่อให้ ได้ ทอ่ งเทีย่ วตามโปรแกรม
14. บริ การน ้าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อในวันที่ทาทัวร์ เต็มวัน เริ่ มในวันที่2ของการเดินทางรวมจานวน2ขวด

15. การบริ การของรถบัสนาเทีย่ วญี่ปนุ่ ตามกฎหมายของประเทศญี่ปนุ่ สามารถให้ บริ การวันละ10-12ชัว่ โมง อาทิเช่น เริ่ มงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา
20.00 น.ในวันนัน้ มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั สภาพการจราจรในวันเดินทาง
นันๆเป็
้ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ ทาไว้ สาหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็ นการการประกันอุบตั เิ หตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว
เท่านัน้ ไม่ ได้ ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ ได้ ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริ ษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ เข้ าใจและ
ยอมรับข้ อตกลงแล้ วเมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื ้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริ ษัทประกันทัว่ ไป และควรศึกษา
เงื่อนไขความคุ้มครองให้ ละเอียด)
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสทิ ธิในการให้ คาสัญญาใด ๆ ทังสิ
้ ้นแทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของผู้จดั
กากับเท่านัน้
18. ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางไม่ผา่ นการพิจ ารณาใน
การตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

