
                

 

 
CODE: XJ95 Hokkaido เทีย่วนี.้..ฟินสเ์วอร ์ซปัโปโร โอตาร ุโทยะ ฟูราโน ่ลาเวนเดอร ์บเิอะ 5วนั 3คนื 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
ซปัโปโร โอตาร ุโทยะ ฟรูาโน ่บเิอะ Lavender 5วนั 3คนื 

โนโบรเิบทส ึหุบเขานรกจโิกคุดานิ ภูเขาไฟโชวะชนิซัง น่ังกระเชา้อุสุซัง (Usuzan Ropeway) ชม

ฟารม์หมสีนี ้าตาล จุดชมววิไซโล  ทะเลสาบโทยะ โอตารุ คลองโอตารุ พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ี

โรงงานเครือ่งแกว้โอตารุ ซับโปโร โรงงานช็อกโกแลต ท าเนียบรัฐบาลเกา่ หอนาฬกิาซัปโปโร  

ชอ้ปป้ิงซ ู ซกูโินะและทานุกโิคจ ิฟรูาโน่ โทมติะฟารม์ ชมทุง่ลาเวนเดอรแ์ละฟารม์ชกิไิซโนะโอ
กะ  เมอืงบเิอะ  Patchwork road บอ่น ้าสฟ้ีา 

พกัออนเซ็นทะเลสาบโทยะ 1คนื ซปัโปโร 2คนื พาเทีย่วครบทกุวนั ไมม่วีนัฟรเีดย ์                                                                                                                                                                                     

บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์3 ชนดิ+BBQ Yakiniku เครืง่ด ืม่เบยีรไ์วน ์ไมอ่ ัน้ +บฟุเฟ่ตเ์มลอ่น
บนิตรงสูช่โิตเสะ โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) เครือ่งใหญ ่A330-300 

น า้หนกักระเป๋า 20 KG บรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์พรอ้มน า้ด ืม่บนเครือ่ง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

30 ม.ิย. - 4ก.ค. 61 33,900  

 

 

8,500 34  

5 - 9 ก.ค. 61 35,900 8,500 34  

7 - 11 ก.ค. 61 35,900 8,500 34  



                

 

14 - 18 ก.ค.61 37,900 ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

 

8,500 34  

21 - 25 ก.ค. 61 37,900 8,500 34  
28 ก.ค. - 1 ส.ค. 61 37,900 8,500 34  
4 - 8 ส.ค. 61 34,900 8,500 34  
9 - 13 ส.ค. 61 38,900 8,500 34  
18 - 22 ส.ค. 61 33,900 8,500 34  
25 - 29 ส.ค. 61 34,900 8,500 34  
30 ส.ค. - 3 ก.ย. 61 33,900 8,500 34  
1 - 5 ก.ย. 61 33,900 8,500 34  
8 - 12 ก.ย. 61 32,900 8,500 34  

13 - 17 ก.ย. 61 31,900 8,500 34  

15 - 19 ก.ย. 61 33,900 8,500 34  

22 - 26 ก.ย. 61 32,900 8,500 34  

27 ก.ย. - 1 ต.ค. 61 32,900 8,500 34  

 

 

 

ไฟลท์บนิ 

Departure DMK – CTS    XJ620 23.55-08.40 

Return       CTS – DMK    XJ621 09.55-16.30 

 

วนัทีห่นึง่    กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

20.30น.  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัน้ 3 ประต ู3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X 
(XJ) เคานเ์ตอร ์4  มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวก  

23.55น.  น าท่านเดนิทางสู่สนามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA X  เที่ยวบนิที ่

XJ620  (มบีรกิารอาหารรอ้นและน า้ดืม่บนเครือ่ง )  

 

 

 

 

วนัทีส่อง    สนามบนินวิชโิตเสะ – โนโบรเิบทส ึ– จโิกคดุาน ิ– กระเชา้อสุซุงั – ภเูขาไฟโชวะชนิซงั - ฟารม์หมสี ี
                 น า้ตาล - จดุชมววิไซโล – ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น              อาหารกลางวนั,เย็น 
 
08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมงกรณุา

ปรับนาฬกิาของท่านเพอืค่วามสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ส าคญั!!! 
ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมี
โทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิส่วนตัว น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองโนโบรเิบทส  ึ(Noboribetsu) เมืองตากอากาศที่มี
ชือ่เสยีงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิี่
งดงามไม่ว่าจะเป็นตน้ไม,้ ทะเลสาบ, หนองบงึและแหลมรูปร่างแปลก
ตามากมาย จากนัน้น าท่านชม หุบเขานรกจโิกคุดาน ิ(Jigokudani) 
เกดิจากภูเขาไฟซึง่ยังไม่ดับจงึก่อใหเ้กดิน ้าพุรอ้นและบ่อโคลนเดือด 
อันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่ังคงอยู่ชั่วกัลป์ น ้ารอ้นในล าธาร
ของหุบเขาแห่งนี้มแีร่ธาตุก ามะถันซึง่เป็นแหล่งตน้น ้าของย่านบ่อน ้า
รอ้นโนโบรเิบทส ึมองเห็นควันจากน ้าพรุอ้นพุง่ขึน้มาตลอดเวลา ใหท้า่น
ถา่ยภาพตามอธัยาศัย 

 



                

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่โชวะชนิซงั ปารค์ (Showa Shinzan Park) น าทา่นน ัง่กระเชา้อสุซุงั (Usuzan Ropeway) สู ่

ภูเขาไฟอุส ึ(Mt. Usuzan) (ขอสงวนไมข่ึน้ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย) ชม ภูเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa 
Shinzan) เป็นภเูขาไฟทีเ่กดิขึน้ใหมม่อีายนุอ้ยทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น เกดิขึน้จากการเกดิแผ่นดนิไหวและกอ่ตัวขึน้
บนพืน้ทีร่าบทุง่ขา้วสาล ีสงู 290 เมตร ในระหวา่งปี 1943-1945 สมยัจักรรพรรดโิชวะ ปัจจบุนัยงัคงมคีวันก ามะถัน
ลอยอยูเ่หนือปลอ่งภเูขาไฟ ตัง้อยูใ่กลก้ับภเูขาไฟอสุุ ปัจจบุนัอยูใ่นความดแูลของรัฐบาลในฐานะเป็นอนุสรณ์ทาง
ธรรมชาตแิห่งพเิศษ ใหท้่านชมและบันทกึภาพเป็นทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระน าท่านชมแหลง่อนุรกัษห์มสีนี า้ตาล
หรอืเรยีกวา่ ฮกิุมะ (รวมค่าเขา้ชมแลว้) เป็นพันธุห์มทีีห่าไดย้ากในปัจจุบัน ซึง่จะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, 
เกาะซาคารนิ และหมูเ่กาะครูนิเทา่นัน้ ใหท้่านตืน่ตา กบัความน่ารักของนอ้งหมตีัวเล็กทีม่อีายตุัง้แต่ 2 ขวบ จนถงึ
หมตีัวโตอาย ุ12 ขวบ และประหลาดใจกบัหมแีสนรูท้ีท่ าทา่ทางตลกๆ ใหท้า่นชม เชน่ ยกมอืไหวข้อ หรอื นอนยก
ขารอขอแอ๊ปเป้ิล หรอืกวักม  ื อเรยีกขอเพือ่แลกกับการไดก้นิแอปเป้ิลหรอืคุกกี้ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับความ
น่ารักของเหลา่หมสีนี ้าตาล พรอ้  มบนัทกึภาพความน่ารักตามอธัยาศยั หรอืทา่นสามารถซือ้ของทีร่ะลกึของฝากที่
รา้นค่าบรเิวณโวะซนิซงัปารค์ไดต้ามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ หรอืโทยะโกะ ทีอ่ยูใ่น
อทุยานชโิกะทสโึทยะ เป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่วมคีนมาเยีย่มชมปีละ 4 ลา้นคน น าท่านเดนิทางไป จุดชมววิ
ไซโล Sairo View Point เป็นจุดชมววิทะเลสาบโทยะจากมมุสงู สามารถมองเห็นทัศนียภาพของทะเลสาบโทยะ 
รวมถงึเกาะนาคาจมิะ เขาอสุ ุเขาโชวะชนิซงั ยา่นโทยะโกะออนเซน็และปากปลอ่งภเูขาไฟนชิยิามะ นอกจากนีย้ัง
สามารถมองเห็นเขาโยเทยซ์ ึง่ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นภเูขาฟจูแิหง่เอโซะทางทศิตะวันตก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที2่)  
หลังอาหารใหท้่านไดผ้อ่นคลายกับการแชน่ ้าแรธ่รรมชาตแิชอ่อนเซ็น เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้และจะท าให ้
ผวิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

ทีพ่กั: Yutoriro Toyako Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

 
 

 

 
 

 
 

 
วนัทีส่าม       โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- โรงงานเครือ่งแกว้โอตาร ุ– โรงงานช็อกโกแลต – 
                    รา้น Alexander ดวิตีฟ้ร ี- ท าเนยีบรฐับาลเกา่ – หอนาฬกิา – ชอ้ปป้ิงซูซูกโินะ 
                    อาหารเชา้,กลางวนั ,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป ู3 ชนดิ และ BBQ Yakiniku ไมอ่ ัน้) 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ เมอืงท่าเจรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขาย
ในชว่งปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20 เมอืงทา่เล็กๆทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ 
ซึ่งมีรา้นขายของอยู่ตลอดสองขา้งทางดว้ย
บรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของ
บา้นเรือนนั้นส่วนใหญ่ ไดถู้กออกแบบเป็น
ตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุไดรั้บ
อทิธพิลมาจากการท าการคา้ระหว่างประเทศ
ญีปุ่่ นเองและประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ 
น าท่านเทีย่วชม คลองสายวฒันธรรมโอตารุ 

คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนใหค้น้หา 
ดว้ยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีว ิต 2 ฝ่ัง
คลองทีย่ังคงความเป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ คลอง
โอตารุสรา้งเพื่อใหเ้รือเล็กล าเลียงสนิคา้จาก
ท่าเรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดังที่อยู่ตามรมิคลอง 
เมื่ อ วิท ยาการเจ ริญ ก า้วหน ้า เรือ ใหญ่ จึง
เปลีย่นไปเขา้ท่าทีใ่หญ่และขนสง่เขา้โกดัง ได ้
งา่ยขึน้ ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลองเหล่านี้ จงึถูกดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์่างๆ และพพิธิภัณฑ์ น าท่านเทีย่ว
ชม ชมเครือ่งแกว้โอตาร ุแหลง่ท าเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนัดังอยูใ่นโลก
ของจนิตนาการ แหล่งเครือ่งแกว้ชือ่ดังของโอตารุ และยังมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้า่นชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้
เมอืงนี้มชี ือ่เสยีงในดา้นการท าเครือ่งแกว้ต่างๆ  จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music Box 
Museum ใหท้่านไดท้อ่งไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีละบทกว ีทีแ่สนออ่นหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกลอ่ง
ดนตร ี(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะท าใหท้่านผ่อนคลายอย่างดีเยีย่ม ท่านจะไดช้ม
กล่องดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึท่านยังสามารถเลอืกท า



                

 

กล่องดนตรแีบบที่ท่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเ  ลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มี
บรกิารน าเพลงกล่องดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์
ใหท้่านไดส้ัมผัสและชืน่ชมกล่องดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้่านไดท้ ากลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่่านชืน่ชอบดว้ย
ตัวทา่นเอง 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4) 
 
บา่ย น าท่านเดนิทางสูซ่ปัโปโร ระหวางทางน าท่านไปชม โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (ไม่รวมการเขา้ชมการผลติดา้น

ใน) แหล่งผลติช็อคโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขึน้ในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ย
สวนดอกไม ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านไป รา้น Alexander ดวิตีฟ้ร ีใหท้่าน
เลอืกซือ้ของฝากราคาถูก อาทเิชน่ เครือ่งส าอางค ์เครือ่งไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากน า้มนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่น
หนิภูเขาไฟ โฟมลา้งหนา้ชาเขยีวและขา้วญี่ปุ่ น ผลติภัณฑ์แบรนด์ 4GF 5GF และ6GF หรือวติามนิบ ารุง
รา่งกายอยา่ งNatto สารสกดัจากถั่ว หรอืน ้ามันตับปลาฉลามเป็นตน้ จากนัน้น าท่านไปชม 
ตกึท าเนยีบรฐับาลเก่า หรอื อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่ นแปลว่า อฐิสแีดง 
เริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิา โดยลอกแบบมาจาก
อาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจ านวนมากกว่า 
2.5 ลา้นกอ้น ตกึแดงหลังนีใ้ชเ้ป็นทีท่ าการรัฐบาลฮอกไกโด
ตัง้แต่ปี พ.ศ.2429 ซึง่ผูว้่าราชการคนแรกทีไ่ดท้ างานในตกึ
นี้คือ มจิโิตช ิอวิามูระ (Michitoshi Iwamura) แลว้ใชง้าน
ตอ่เนือ่งยาวนานถงึ 80 ปี กอ่นทีจ่ะยา้ยไปทีท่ าการหลังใหม่
เป็นอาคารทันสมัยสงู 10 ชัน้ซ ึง่ตัง้อยูด่า้นหลังตกึ ผา่นชม 
สวนโอโดร ิเป็นสวนทีไ่ดถู้กปรับปรุงเปลีย่นแปลงกลายเป็น

เทศกาลที่ย ิง่ใหญ่ สามารถดูดนักท่องเที่ยวท า
รายไดใ้หแ้กฮ่อกไกโดมากมาย มหีมิะทีง่ดงามและ
การแกะสลักน ้าแข็งที่สามารถดงึดูดนักท่องเที่ยว
จากญีปุ่่ นและทั่วโลกไดม้ากกวา่ 2 ลา้นคน และหอ
นาฬิกาซปัโปโรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็น
อาคารทีส่รา้งขึน้จากไมต้ัง้อยู่ในเขตจูโอ เมอืงซัป
โปะโระ เมอืงใหญ่ที่สุดของจังหวัดฮกไกโด ทาง
ตอน เหนือของประเทศญี่ปุ่ น ออกแบบดว้ยศลิปะ
แบบอเมรกินัเป็นทีรู่จั้กในฐานะสัญลักษณ์ของเมอืง และเป็นทีส่นใจของนักทอ่งเทีย่วทัง้ในและต่างประเทศแทบ
ทกุคนซึง่นาฬกิาบนหอยงัคงเดนิอยา่งเทีย่งตรงและมเีสยีงระฆงัในทกุชัว่โมง  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ที ่ภตัตาคาร (มือ้ที5่) 
 
 พเิศษ บฟุเฟ่ตข์าป ู3 ชนดิ พรอ้ม BBQ เครือ่มดืม่ เบยีร ์ไวนแ์บบไมอ่ ัน้ 
 
 
 
 
 
 
 

หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กัแรมพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรอืทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิง ยา่นซูซูกิ
โนะ จากบรเิวณรอบ ๆ สถานีรถไฟใตด้นิซูซูกโินะ อยู่ถัดลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดร ิถือเป็นย่านที่คกึคักมี
ชวีติชวีาที่สดุของซัปโปโร โดยเฉพาะในเวลาค ่าคนืทีบ่รรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึต่าง ๆ เปิดไฟสลับสแีข่งขัน
ประชนัสนิคา้กนั รอบ ๆ บรเิวณนี้มรีา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทัง้ไนตค์ลับ บาร ์คาราโอ
เกะ สถานอาบอบนวด รวมกนัมากกวา่ 4,000 รา้น ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป 
แตก่็มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด  

ทีพ่กั: Premia Cabin Sapporo Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

  
วนัทีส่ ี ่       ซปัโปโร - ฟูราโน ่- โทมติะฟารม์ ทุง่ลาเวนเดอร ์- ฟารม์ชกิไิซโนะโอกะ - เมอืงบเิอะ –  

                 Patchwork road – บอ่น า้สฟ้ีา Blue Pond – ซปัโปโร - ชอ้ปป้ิงทานกุโิกจ ิ                      บอ่น า้สฟ้ีา Blue Pond – ซปัโปโร - ชอ้ปป้ิงทานกุโิกจ ิ           

                 อาหารเชา้,กลางวนั (Buffet + บฟุเฟ่ตเ์มลอ่น) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที ่6) 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงฟูราโน ่Furano เมอืงทีข่ ึน้ชือ่ในเรือ่งการชมดอกไม ้น าท่านไปชม โทมติะฟารม์ (Farm 
Tomita) ฟารม์ลาเวนเดอร ์แหง่แรกของเมอืงฟรุาโน่ ท่านจะไดพ้บกกับทุง่ดอกลาเวนเดอรส์มีว่งแขง่กนัสง่กลิน่



                

 

หอมยวนใจและตื่นตาไปกับแปลงดอกที่ตั ้งใจปลูกดอกไมท้ั ้งหมด 7สี 7สายพันธุ์เรียงรายเป็นแปลงยาว
เปรยีบเสมอืนสขีองสายรุง้ตัดกับสขีองทอ้งฟ้า แลดสูวยงามละลานตา นอกจากจะเก็บภาพสวยๆของดอกไมแ้ลว้ 
ทีน่ี่ยังมผีลติภัณฑจ์ากลาเวนเดอรท์ัง้ของใชจ้ าพวกน ้าหอม  สบูด่อกลาเวนเดอรแ์หง้หรอืของกนิอยา่งน ้ากลิน่ลา
เวนเดอร ์ พุดดิง้ลาเวนเดอรแ์ละที่พลาดไม่ได ้คอืไอศครมีลาเวนเดอรท์ี่ความหอมหวานจะชว่ยดับรอ้นไดเ้ป็น
อยา่งด ีรวมถงึของทีร่ะลกึอืน่ๆทีม่ใีหเ้ลอืกชอ้ปทั่วทกุจดุในฟารม์ ใหท้า่นอสิระถา่ยภาพตามอธัยาศัย 

 
จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสูฟ่ารม์ชกิไิซโนะโอกะ (Shikisai No Oka) ชมววิทวิทัศนท์ีส่วยงามของทุ่งดอกไมใ้ด ้
ในแบบพาโนรามา ใหท้่านได  ้ พลดิเพลนิกับสสีันและกลิน่หอมของมวลดอกไมกว้่า 10 สายพนัธุอ์าท ิทวิลปิ, 
ซลัเวยีร,์ดอกทานตะวัน เป็นตน้ ทีจ่ะสลับสบัเปลีย่นกนัอวดสสีนั บานสะพร่ังตามแตฤ่ดกูาล 
หมายเหต:ุ ชว่งทีช่มดอกลาเวนเดอรค์อืชว่งเดอืนมถินุายน-กลางเดอืนสงิหาคม และในชว่งเดอืนอืน่ๆจะมดีอกไม ้
นานาชนิดในสวนตามฤดูกาล ทั ้งนี้จะบานหรือโรยขึน้อยู่กับสภาพอากาศในวันเดินทางบรษัิทฯไม่สามารถ
คาดการณ์ลว่งหนา้ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที7่) เมน ูBuffet + บฟุเฟ่ตเ์มลอ่น 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมอืงบเิอะ เมืองเล็กๆ ที่ตัง้อย่บูรเิวณตอนกลางของ

เกาะฮอกไกโด ที่ไดช้ื่อว่า Small Town Of The Most Beautiful 
Hills เมอืงเล็กๆที่มคีวามสวยงามที่ตัง้อยู่บนเนนิเขา ตลอดเสน้ทางผ่าน
ทางตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมอืง ท่านสามารถชม Patchwork road 
เป็นเสน้ทางชมทุง่นา เนนิเขาสทีองอรา่มสลับกบัสเีขยีงและน ่าตาล มคีวาม
สวยงามราวกบัผา้หลายผนืมาตัดปะวางต่อกันเป็นระยะทางยาว จะสวยเป็น
พเิศษในชว่งฤดูรอ้น จุดชมววิระหว่างทางทีน่่าสนใจ คอื ตน้เคน และแมรี ่

(Ken & Mary Tree) ทวิทัศนท์ีใ่ชใ้น
ภาพยนตรโ์ฆษณา “สไกไลน์” ของ
บริษัทนิสสันมอเตอร์ ฉายในยุค
ทศวรรษ 1970 ท าใหผู้ค้นต่างแวะ
เวยีนมาถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ ตน้เซเว่น
สตาร์ส (Seven Stars Tree) ชือ่สุด
คูลแบบนี้ไดม้าเพราะตน้ไมน้ี้ถูกใช ้

เป็นภาพบนซองบุหรี่ยี่หอ้ SEVEN 
STARS ในปี ค.ศ. 1976 ววิของตน้
โอ๊คยักษ์ที่ตัง้อยู่บนเนินอย่างสง่างาม ตน้พ่อแม่ลูก (Parents and Child 
Tree) เป็นตน้ไมแ้ละเนนิเขาทีโ่ด่งดังจากภาพยนตโ์ฆษณาหลายชิน้  สอง



                

 

ขา้งทางเต็มไปดว้ยยทุ่งขา้วบารเ์ล่ยสเีหลืองทองตัดสลับ  กับไร่ขา้วโพดและมันฝร่ังสเีขยีวสด เป็นสถานที่ที่
สวยงามเหมาะกบัการถา่ยรปูและบนัทกึไวน้ความทรงจ า จากนัน้น าทา่นไปชม บอ่น า้สฟ้ีา Blue Pond หรอืสระ
สฟ้ีา เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เพิ่งเริม่มีชือ่เสียงไดไ้ม่นานของฮอกไกโด ตัง้อยู่ใจกลางเมืองบิ
เอะ ชือ่เสียงที่ท าใหนั้กท่องเที่ยวหลายคนสนใจมาเที่ยวชมนัน้ เป็นเพราะน ้าสีฟ้าที่สดใสเกนิกว่าบ่อน ้าตาม
ธรรมชาตทิั่วไป และตอไมสู้งจ านวนมากทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาทีแ่สนพเิศษของน ้าในบ่อสระสฟ้ีานี้
เกดิขึน้ดว้ยความบงัเอญิหลังการสรา้งเขือ่นเพือ่ป้องกนัการเกดิโคลนถลม่จากภเูขาไฟบรเิวณใกลเ้คยีงทีไ่ดร้ะเบดิ
ไปแลว้ครัง้หนึง่ น ้าสว่นทีถ่กูกัน้ออกจากเขือ่นกักเก็บรวมกนัจนเกดิเป็น Blue 
Pond ในทุกวันนี้ โดยปัจจุบันยังไมอ่าจอธบิายถงึทีม่าของสฟ้ีาของน ้าไดแ้น่
ชดั แต่จากการตรวจสอบพบแร่ธาตุอลูมเินียมไฮดรอกไซดใ์นน ้าซึง่สะทอ้น
ใหเ้ห็นความยาวคลืน่ที่สัน้กว่าของแสงสฟ้ีาเชน่เดียวกับชัน้บรรยากาศโลก 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ซปัโปโร อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงยา่นทานุก ิ
โกจ ิเป็นย่านที่คกึคักมชีีวติชวีาโดยเฉพาะในเวลาค ่าคืนที่บรรดาป้ายไฟ
โฆษณาบนตกึต่าง ๆ เปิดไฟสลับสแีข่งขันประชันสนิคา้กันรอบๆ บรเิวณนี้มี
รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คารา
โอเกะ รวมกนัมากกวา่ 4,000 รา้น ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยู่
ในตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แต่ก็มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็มไปหมด 
บรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงยา่นซซูกูโินะได ้อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั: Premia Cabin Sapporo Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

 
วนัทีห่า้        ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                           

                    อาหารเชา้ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่8) 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพือ่เช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั 
 

09.55 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการAIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ621 
(มบีรกิารอาหารรอ้นและน า้ดืม่บนเครือ่ง ) 
 
 
 
 
 

 
16.30 น.    เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

หมายเหตุ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี่ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู ้จดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เท่ากบั 30 บาท 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  



                

 

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้
การอพัเกรดทีน่ั่ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat  ส าหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทวัรไ์มส่ามารถอพัทีน่ั่งได ้ 
 
ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีย่ว 
เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่
 
 
 
 
 
 
 
2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งที่สายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท 
- เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,000 บาท  

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ

เพิม่ไดจ้ากบรษิทั ประกนัท ัว่ไป 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 



                

 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได  ้จากบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ ม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 

 


