
                

 

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

 

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

ซปัโปโร โอตาร ุโทยะ ฟรูาโน ่บเิอะ Lavender 5วนั 3คนื 
โนโบรเิบทส ึหบุเขานรกจโิกคดุาน ิภูเขาไฟโชวะชนิซัง นั�งกระเชา้อุสซุัง (Usuzan Ropeway) ชม
ฟารม์หมสีนํี2าตาล จุดชมววิไซโล  ทะเลสาบโทยะ โอตารุ คลองโอตารุ พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ี
โรงงานเครื�องแกว้โอตารุ ซับโปโร โรงงานช็อกโกแลต ทําเนียบรัฐบาลเกา่ หอนาฬกิาซัปโปโร  
ชอ้ปปิ2งซ ู ซกูโินะและทานุกโิคจ ิฟรูาโน่ โทมติะฟารม์ ชมทุ่งลาเวนเดอรแ์ละฟารม์ชกิไิซโนะโอ
กะ  เมอืงบเิอะ  Patchwork road บอ่นํ2าสฟ้ีา 

พกัออนเซ็นทะเลสาบโทยะ 1คนื ซปัโปโร 2คนื พาเที�ยวครบทกุวนั ไมม่วีนัฟรเีดย ์                                                                                                                            
บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์3 ชนดิ+BBQ Yakiniku เครื�งด ื�มเบยีรไ์วน ์ไมอ่ ั�น +บฟุเฟ่ตเ์มลอ่น
บนิตรงสูช่โิตเสะ โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) เครื�องใหญ ่A330-300 
นํ �าหนกักระเป๋า 20 KG บรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์พรอ้มนํ �าด ื�มบนเครื�อง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดี�ยว ที�น ั�ง หมายเหต ุ

30 ม.ิย. - 4ก.ค. 61 33,900  

 

 

ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ2 ปี

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 8,500 34  



                

 

21 - 25 ก.ค. 61 37,900 (Infant) 7,000 บาท 

 

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 

 
วนัที�หนึ�ง    กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 
20.30น. � พรอ้มกนัที� ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ั�น 3 ประต ู3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X 

(XJ) เคานเ์ตอร ์4  มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวก  
23.55น. � นําท่านเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญี�ปุ่ นโดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA X  เที�ยวบนิที� 

XJ620  (มบีรกิารอาหารรอ้นและนํ �าดื�มบนเครื�อง )  

 

 

 

 

วนัที�สอง    สนามบนินวิชโิตเสะ – โนโบรเิบทส ึ– จโิกคดุาน ิ– กระเชา้อสุซุงั – ภเูขาไฟโชวะชนิซงั - ฟารม์หมสี ี
                 นํ �าตาล - จดุชมววิไซโล – ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น              �อาหารกลางวนั,เย็น 
 
08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั�วโมงกรุณา

ปรับนาฬกิาของทา่นเพอืค่วามสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร สําคญั!!! 
ประเทศญี�ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้า อาหารสด จําพวก เนื�อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมี
โทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรียบรอ้ยและทําภารกจิส่วนตัว นําท่าน
เดินทางสู่ เมอืงโนโบรเิบทส  ึ(Noboribetsu) เมืองตากอากาศที�มี
ชื�อเสยีงแห่งหนึ�งของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิี�
งดงามไมว่่าจะเป็นตน้ไม,้ ทะเลสาบ, หนองบงึและแหลมรูปร่างแปลก
ตามากมาย จากนั2นนําท่านชม หุบเขานรกจโิกคุดาน ิ(Jigokudani) 
เกดิจากภูเขาไฟซึ�งยังไม่ดับจงึก่อใหเ้กดินํ2าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืด 
อันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี�ยังคงอยู่ชั�วกัลป์ นํ2ารอ้นในลําธาร
ของหุบเขาแห่งนี2มแีร่ธาตุกํามะถันซึ�งเป็นแหล่งตน้นํ2าของย่านบ่อนํ2า
รอ้นโนโบรเิบทส ึมองเห็นควันจากนํ2าพรุอ้นพุง่ขึ2นมาตลอดเวลา ใหท้า่น
ถา่ยภาพตามอธัยาศัย 

 
เที�ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื�อที�1) 



                

 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่โชวะชนิซงั ปารค์ (Showa Shinzan Park) นําทา่นน ั�งกระเชา้อสุซุงั (Usuzan Ropeway) สู ่
ภูเขาไฟอุส ึ(Mt. Usuzan) (ขอสงวนไมข่ึ2นในกรณีที�อากาศไมเ่อื2ออํานวย) ชม ภูเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa 
Shinzan) เป็นภเูขาไฟที�เกดิขึ2นใหมม่อีายนุอ้ยที�สดุในประเทศญี�ปุ่ น เกดิขึ2นจากการเกดิแผ่นดนิไหวและกอ่ตัวขึ2น
บนพื2นที�ราบทุง่ขา้วสาล ีสงู 290 เมตร ในระหวา่งปี 1943-1945 สมยัจักรรพรรดโิชวะ ปัจจบุนัยงัคงมคีวันกํามะถัน
ลอยอยูเ่หนอืปลอ่งภเูขาไฟ ตั 2งอยูใ่กลก้บัภเูขาไฟอสุ ุปัจจบุนัอยูใ่นความดแูลของรัฐบาลในฐานะเป็นอนุสรณ์ทาง
ธรรมชาตแิห่งพเิศษ ใหท้่านชมและบันทกึภาพเป็นที�ระลกึ จากนั2นอสิระนําท่านชมแหลง่อนุรกัษห์มสีนํี �าตาล
หรอืเรยีกวา่ ฮกิุมะ (รวมค่าเขา้ชมแลว้) เป็นพันธุห์มทีี�หาไดย้ากในปัจจุบัน ซึ�งจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, 
เกาะซาคารนิ และหมูเ่กาะครูนิเทา่นั2น ใหท้า่นตื�นตา กบัความน่ารักของนอ้งหมตีัวเล็กที�มอีายตุั 2งแต่ 2 ขวบ จนถงึ
หมตีัวโตอาย ุ12 ขวบ และประหลาดใจกบัหมแีสนรูท้ี�ทําทา่ทางตลกๆ ใหท้า่นชม เชน่ ยกมอืไหวข้อ หรอื นอนยก
ขารอขอแอ๊ปเปิ2ล หรอืกวักม ื  อเรยีกขอเพื�อแลกกับการไดก้นิแอปเปิ2ลหรอืคุกกี2 ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับความ
น่ารักของเหลา่หมสีนํี2าตาล พรอ้  มบนัทกึภาพความน่ารักตามอธัยาศยั หรอืทา่นสามารถซื2อของที�ระลกึของฝากที�
รา้นคา่บรเิวณโวะซนิซงัปารค์ไดต้ามอัธยาศัย จากนั2นนําท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ หรอืโทยะโกะ ที�อยูใ่น
อทุยานชโิกะทสโึทยะ เป็นที�นยิมของนักท่องเที�ยวมคีนมาเยี�ยมชมปีละ 4 ลา้นคน นําท่านเดนิทางไป จุดชมววิ
ไซโล Sairo View Point เป็นจดุชมววิทะเลสาบโทยะจากมมุสงู สามารถมองเห็นทัศนียภาพของทะเลสาบโทยะ 
รวมถงึเกาะนาคาจมิะ เขาอสุ ุเขาโชวะชนิซงั ยา่นโทยะโกะออนเซน็และปากปลอ่งภเูขาไฟนชิยิามะ นอกจากนี2ยัง
สามารถมองเห็นเขาโยเทยซ์ ึ�งไดรั้บการขนานนามวา่เป็นภเูขาฟจูแิหง่เอโซะทางทศิตะวันตก 

คํ�า � รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มื�อที�2)  
หลังอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่2าแรธ่รรมชาตแิชอ่อนเซ็น เพื�อผ่อนคลายความเมื�อยลา้และจะทําให ้
ผวิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

�ที�พกั: Yutoriro Toyako Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัที�สาม       โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- โรงงานเครื�องแกว้โอตาร ุ– โรงงานช็อกโกแลต – 
                    รา้น Alexander ดวิตี�ฟร ี- ทําเนยีบรฐับาลเกา่ – หอนาฬกิา – ชอ้ปปิ� งซูซูกโินะ 
                   � อาหารเชา้,กลางวนั ,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป ู3 ชนดิ และ BBQ Yakiniku ไมอ่ ั�น) 
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื�อที� 3) 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ เมอืงท่าเจรญิรุ่งเรอืงในฐานะที�เป็นเมอืงคา้ขาย
ในชว่งปลายศตวรรษที� 19 ถงึ 20 เมอืงทา่เล็กๆที�มบีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ 
ซึ�งมีรา้นขายของอยู่ตลอดสองขา้งทางดว้ย
บรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของ
บา้นเรือนนั2นส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็น
ตะวันตกเนื�องจากในอดีต เมืองโอตารุไดรั้บ
อทิธพิลมาจากการทําการคา้ระหว่างประเทศ
ญี�ปุ่ นเองและประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ 
นําท่านเที�ยวชม คลองสายวฒันธรรมโอตาร ุ

คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนใหค้น้หา 
ดว้ยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชวีติ 2 ฝั� ง
คลองที�ยังคงความเป็นญี�ปุ่ นแบบดั 2งเดมิ คลอง
โอตารุสรา้งเพื�อใหเ้รือเล็กลําเลียงสนิคา้จาก
ท่าเรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดังที�อยู่ตามรมิคลอง 
เมื�อ วิทยาการ เ จริญก า้ วหน ้า เ รือ ใหญ่จึง
เปลี�ยนไปเขา้ท่าที�ใหญ่และขนส่งเขา้โกดัง ได ้
ง่ายขึ2น ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลองเหล่านี2 จงึถูกดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์่างๆ และพพิธิภัณฑ ์นําท่านเที�ยว
ชม ชมเครื�องแกว้โอตาร ุแหลง่ทําเครื�องแกว้ที�มชี ื�อเสยีงที�สดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนัดังอยูใ่นโลก
ของจนิตนาการ แหลง่เครื�องแกว้ชื�อดังของโอตาร ุและยงัมเีครื�องแกว้หลากหลายใหท้่านชื�นชม และเลอืกซื2อได ้
เมอืงนี2มชี ื�อเสยีงในดา้นการทําเครื�องแกว้ต่างๆ  จากนั2นนําท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music Box 
Museum ใหท้า่นไดท้อ่งไปในดนิแดนแหง่เสยีงดนตรแีละบทกว ีที�แสนออ่นหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่อง
ดนตร ี(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที�จะทําใหท้่านผ่อนคลายอย่างดเียี�ยม ท่านจะไดช้ม
กล่องดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึท่านยังสามารถเลอืกทํา
กล่องดนตรแีบบที�ท่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเ  ลอืกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มี



                

 

บรกิารนําเพลงกลอ่งดนตรทีั 2งเพลงญี�ปุ่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์
ใหท้า่นไดส้ัมผัสและชื�นชมกล่องดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้่านไดทํ้ากล่องดนตรน่ีารักๆในแบบที�ท่านชื�นชอบดว้ย
ตัวทา่นเอง 
 

เที�ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื�อที� 4) 
 
บา่ย นําท่านเดนิทางสูซ่ปัโปโร ระหวางทางนําท่านไปชม โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (ไม่รวมการเขา้ชมการผลติดา้น

ใน) แหลง่ผลติชอ็คโกแลตที�มชี ื�อเสยีงของญี�ปุ่ น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขึ2นในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ย
สวนดอกไม ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื2อเป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนั2นนําท่านไป รา้น Alexander ดวิตี�ฟร ีใหท้่าน
เลอืกซื2อของฝากราคาถูก อาทเิชน่ เครื�องสําอางค ์เครื�องไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากนํ �ามนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่น
หนิภูเขาไฟ โฟมลา้งหนา้ชาเขยีวและขา้วญี�ปุ่ น ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF 5GF และ6GF หรอืวติามนิบํารุง
รา่งกายอยา่ งNatto สารสกดัจากถั�ว หรอืนํ2ามนัตับปลาฉลามเป็นตน้ จากนั2นนําท่านไปชม 
ตกึทําเนยีบรฐับาลเกา่ หรอื อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี�ปุ่ นแปลว่า อฐิสแีดง 
เริ�มกอ่สรา้งเมื�อปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิา โดยลอกแบบมาจาก
อาคารทําเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจํานวนมากกว่า 
2.5 ลา้นกอ้น ตกึแดงหลังนี2ใชเ้ป็นที�ทําการรัฐบาลฮอกไกโด
ตั 2งแตปี่ พ.ศ.2429 ซึ�งผูว้่าราชการคนแรกที�ไดทํ้างานในตกึ
นี2คอื มจิโิตช ิอวิามูระ (Michitoshi Iwamura) แลว้ใชง้าน
ตอ่เนื�องยาวนานถงึ 80 ปี กอ่นที�จะยา้ยไปที�ทําการหลังใหม่
เป็นอาคารทันสมัยสงู 10 ชั 2นซึ�งตั 2งอยูด่า้นหลังตกึ ผา่นชม 
สวนโอโดร ิเป็นสวนที�ไดถ้กูปรับปรุงเปลี�ยนแปลงกลายเป็น

เทศกาลที�ย ิ�งใหญ่ สามารถดูดนักท่องเที�ยวทํา
รายไดใ้หแ้กฮ่อกไกโดมากมาย มหีมิะที�งดงามและ
การแกะสลักนํ2าแข็งที�สามารถดงึดูดนักท่องเที�ยว
จากญี�ปุ่ นและทั�วโลกไดม้ากกวา่ 2 ลา้นคน และหอ
นาฬิกาซปัโปโรเป็นสถานที�ท่องเที�ยวซึ�งเป็น
อาคารที�สรา้งขึ2นจากไมต้ั 2งอยูใ่นเขตจูโอ เมอืงซัป
โปะโระ เมอืงใหญ่ที�สุดของจังหวัดฮกไกโด ทาง
ตอน เหนือของประเทศญี�ปุ่ น ออกแบบดว้ยศลิปะ
แบบอเมรกินัเป็นที�รูจั้กในฐานะสญัลักษณ์ของเมอืง และเป็นที�สนใจของนักท่องเที�ยวทั 2งในและต่างประเทศแทบ
ทกุคนซึ�งนาฬกิาบนหอยงัคงเดนิอยา่งเที�ยงตรงและมเีสยีงระฆงัในทกุชั�วโมง  

คํ�า � รบัประทานอาหารคํ�า ที� ภตัตาคาร (มื�อที�5) 
 
 พเิศษ บฟุเฟ่ตข์าป ู3 ชนดิ พรอ้ม BBQ เครื�อมดื�ม เบยีร ์ไวนแ์บบไมอ่ ั�น 
 
 
 
 
 
 
 

หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางเขา้ที�พกัแรมพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรอืทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปปิ� ง ยา่นซูซูกิ
โนะ จากบรเิวณรอบ ๆ สถานีรถไฟใตด้นิซูซูกโินะ อยู่ถัดลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดร ิถือเป็นย่านที�คกึคักมี
ชวีติชวีาที�สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในเวลาคํ�าคนืที�บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึต่าง ๆ เปิดไฟสลับสแีขง่ขัน
ประชนัสนิคา้กนั รอบ ๆ บรเิวณนี2มรีา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทั 2งไนตค์ลับ บาร ์คาราโอ
เกะ สถานอาบอบนวด รวมกนัมากกวา่ 4,000 รา้น ตั 2งอยูใ่นตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึ2นลฟิตไ์ป 
แตก่็มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด  

�ที�พกั: Premia Cabin Sapporo Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
  

วนัที�ส ี�        ซปัโปโร - ฟูราโน ่- โทมติะฟารม์ ทุง่ลาเวนเดอร ์- ฟารม์ชกิไิซโนะโอกะ - เมอืงบเิอะ –  
                 Patchwork road – บอ่นํ �าสฟ้ีา Blue Pond – ซปัโปโร - ชอ้ปปิ� งทานกุโิกจ ิ            
                � อาหารเชา้,กลางวนั (Buffet + บฟุเฟ่ตเ์มลอ่น) 
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มื�อที� 6) 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟูราโน ่Furano เมอืงที�ข ึ2นชื�อในเรื�องการชมดอกไม ้นําท่านไปชม โทมติะฟารม์ (Farm 
Tomita) ฟารม์ลาเวนเดอร ์แหง่แรกของเมอืงฟรุาโน่ ทา่นจะไดพ้บกกบัทุง่ดอกลาเวนเดอรส์มีว่งแขง่กันสง่กลิ�น
หอมยวนใจและตื�นตาไปกับแปลงดอกที�ตั 2งใจปลูกดอกไมท้ั 2งหมด 7ส ี 7สายพันธุ์เรียงรายเป็นแปลงยาว



                

 

เปรยีบเสมอืนสขีองสายรุง้ตัดกบัสขีองทอ้งฟ้า แลดูสวยงามละลานตา นอกจากจะเก็บภาพสวยๆของดอกไมแ้ลว้ 
ที�นี�ยงัมผีลติภณัฑจ์ากลาเวนเดอรท์ั 2งของใชจํ้าพวกนํ2าหอม  สบูด่อกลาเวนเดอรแ์หง้หรอืของกนิอยา่งนํ2ากลิ�นลา
เวนเดอร ์ พุดดิ2งลาเวนเดอรแ์ละที�พลาดไม่ได ้คอืไอศครมีลาเวนเดอรท์ี�ความหอมหวานจะชว่ยดับรอ้นไดเ้ป็น
อยา่งด ีรวมถงึของที�ระลกึอื�นๆที�มใีหเ้ลอืกชอ้ปทั�วทกุจดุในฟารม์ ใหท้า่นอสิระถา่ยภาพตามอธัยาศัย 

 
จากน ั�นนําทา่นเดนิทางสูฟ่ารม์ชกิไิซโนะโอกะ (Shikisai No Oka) ชมววิทวิทัศน์ที�สวยงามของทุ่งดอกไมใ้ด ้
ในแบบพาโนรามา ใหท้่านได ้ พลดิเพลนิกับสสีันและกลิ�นหอมของมวลดอกไมกว้่า 10 สายพนัธุอ์าท ิทวิลปิ, 
ซลัเวยีร,์ดอกทานตะวัน เป็นตน้ ที�จะสลับสบัเปลี�ยนกนัอวดสสีนั บานสะพรั�งตามแตฤ่ดกูาล 
หมายเหต:ุ ชว่งที�ชมดอกลาเวนเดอรค์อืชว่งเดอืนมถินุายน-กลางเดอืนสงิหาคม และในชว่งเดอืนอื�นๆจะมดีอกไม ้
นานาชนิดในสวนตามฤดูกาล ทั 2งนี2จะบานหรือโรยขึ2นอยู่กับสภาพอากาศในวันเดินทางบรษัิทฯไม่สามารถ
คาดการณ์ลว่งหนา้ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มื�อที�7) เมน ูBuffet + บฟุเฟ่ตเ์มลอ่น 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่เมอืงบเิอะ เมืองเล็กๆ ที�ตั 2งอย่บูรเิวณตอนกลางของ

เกาะฮอกไกโด ที�ไดช้ื�อว่า Small Town Of The Most Beautiful 
Hills เมอืงเล็กๆที�มคีวามสวยงามที�ตั 2งอยู่บนเนนิเขา ตลอดเสน้ทางผ่าน
ทางตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมอืง ท่านสามารถชม Patchwork road 
เป็นเสน้ทางชมทุง่นา เนนิเขาสทีองอรา่มสลับกบัสเีขยีงและนํ�าตาล มคีวาม
สวยงามราวกบัผา้หลายผนืมาตัดปะวางตอ่กันเป็นระยะทางยาว จะสวยเป็น
พเิศษในชว่งฤดูรอ้น จุดชมววิระหว่างทางที�น่าสนใจ คอื ตน้เคน และแมรี� 
(Ken & Mary Tree) ทวิทัศนท์ี�ใชใ้น
ภาพยนตรโ์ฆษณา “สไกไลน์” ของ
บริษัทนิสสันมอเตอร์ ฉายในยุค
ทศวรรษ 1970 ทําใหผู้ค้นต่างแวะ
เวยีนมาถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ ตน้เซเว่น
สตารส์ (Seven Stars Tree) ชื�อสดุ
คูลแบบนี2ไดม้าเพราะตน้ไมน้ี2ถูกใช ้
เป็นภาพบนซองบุหรี�ยี�หอ้ SEVEN 
STARS ในปี ค.ศ. 1976 ววิของตน้
โอ๊คยักษ์ที�ตั 2งอยูบ่นเนนิอยา่งสง่างาม ตน้พ่อแมลู่ก (Parents and Child 
Tree) เป็นตน้ไมแ้ละเนนิเขาที�โด่งดังจากภาพยนตโ์ฆษณาหลายชิ2น  สอง
ขา้งทางเต็มไปดว้ยยทุ่งขา้วบารเ์ล่ยสเีหลอืงทองตัดสลับ  กับไร่ขา้วโพด



                

 

และมนัฝรั�งสเีขยีวสด เป็นสถานที�ที�สวยงามเหมาะกบัการถา่ยรปูและบนัทกึไวน้ความทรงจํา จากนั2นนําท่านไปชม 
บอ่นํ �าสฟ้ีา Blue Pond หรอืสระสฟ้ีา เป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวทางธรรมชาตทิี�เพิ�งเริ�มมชีื�อเสยีงไดไ้มน่านของฮอก
ไกโด ตั 2งอยูใ่จกลางเมอืงบเิอะ ชื�อเสยีงที�ทําใหนั้กท่องเที�ยวหลายคนสนใจมาเที�ยวชมนั2น เป็นเพราะนํ2าสฟ้ีาที�
สดใสเกนิกว่าบอ่นํ2าตามธรรมชาตทิั�วไป และตอไมส้งูจํานวนมากที�สะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาที�แสนพเิศษ
ของนํ2าในบ่อสระสฟ้ีานี2เกดิขึ2นดว้ยความบังเอญิหลังการสรา้งเขื�อนเพื�อป้องกันการเกดิโคลนถล่มจากภูเขาไฟ
บรเิวณใกลเ้คยีงที�ไดร้ะเบดิไปแลว้ครั 2งหนึ�ง นํ2าสว่นที�ถกูกั 2นออกจากเขื�อนกกัเก็บรวมกนัจนเกดิเป็น Blue Pond ใน
ทุกวันนี2 โดยปัจจุบันยังไม่อาจอธบิายถงึที�มาของสฟ้ีาของนํ2าไดแ้น่ชัด แต่
จากการตรวจสอบพบแร่ธาตุอลูมเินียมไฮดรอกไซดใ์นนํ2าซึ�งสะทอ้นใหเ้ห็น
ความยาวคลื�นที�สั 2นกว่าของแสงสฟ้ีาเชน่เดยีวกับชั 2นบรรยากาศโลก สมควร
แกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูซ่ปัโปโร อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ� งยา่นทานกุโิกจ ิเป็น
ยา่นที�คกึคักมชีวีติชวีาโดยเฉพาะในเวลาคํ�าคนืที�บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึ
ต่าง ๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสนิคา้กันรอบๆ บรเิวณนี2มีรา้นอาหาร 
ภัตตาคาร สถานบันเทิงเรงิรมย์ยามราตรี ทั 2งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ 
รวมกันมากกว่า 4,000 รา้น ตั 2งอยูใ่นตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยูใ่นตกึ
ตอ้งขึ2นลฟิตไ์ป แตก่็มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้น
ตนเองอยู่รมิถนนเต็มไปหมด บรเิวณใกลก้ันท่านสามารถเดนิไปชอ้ปปิ2งย่านซซูกูโินะได ้อาหารเย็นอสิระตาม
อธัยาศัย 

�ที�พกั: Premia Cabin Sapporo Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

 
วนัที�หา้        ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                           
                   � อาหารเชา้ 
 
เชา้ �  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั (มื�อที� 8) 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพื�อเช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั 
 

09.55 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการAIR ASIA X เที�ยวบนิที� XJ621 
(มบีรกิารอาหารรอ้นและนํ �าดื�มบนเครื�อง ) 
 
 
 
 
 

 
16.30 น.    เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี�ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลี�ยนโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื�อใหท้า่นทอ่งเที�ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ|ในการปรบัเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตาม
สถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลี�ยน 100 เยน เทา่กบั 30 บาท 
กรณีอตัราแลกเปลี�ยนปรบัสงูขึ�น บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ�มขึ�น 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่น ั�น คา่ทวัรท์ ี�จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ั�นหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี�ปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ั�งคา่ต ั�ว
เครื�องบนิใหแ้กท่า่น  
 
เงื�อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ั�งนี�จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึ�นไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิทที�มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ั�ง มฉิะน ั�นทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั�งสิ�น  
3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  



                

 

**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั2นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 2งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั 2งสิ2น  รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 2งสิ2น 
 5.อตัราคา่บรกิารนี� � รวม 
1. � คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั 2นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี�นั�งได ้
การอพัเกรดที�นั�ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat  สําหรับที�นั�งBusiness/Premium ตั�วกรุ๊ปทวัรไ์มส่ามารถอพัที�นั�งได ้ 
 
ที�น ั�ง Hot Seat ราคา3,000 บาท/เที�ยว 
เป็นที�นั�งที�มพีื2นที�วา่งที�มากกวา่ที�นั�งมาตรฐาน ดว้ยพื2นที�วางขาที�กวา้งเป็นพเิศษ มพีื2นที�พอที�จะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที� 
 
 
 
 
 
 
 
2. �คา่ที�พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. �คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. �เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. � คา่นํ �าหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครื�องที�สายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึ�นเครื�องไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื2อนํ2าหนักเพิ�ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นั2นพรอ้มชําระคา่นํ2าหนัก** 

- ซื2อนําหนักเพิ�ม 5 กก. ชําระเพิ�ม 600  บาท /เพิ�ม10กก. ชําระเพิ�ม 1,000 บาท 
- เพิ�ม20กก. ชําระเพิ�ม 2,000 บาท  

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ั�งซื�อประกนัสขุภาพ
เพิ�มไดจ้ากบรษิทั ประกนัท ั�วไป 
7. อตัราคา่บรกิารนี�⌧ไมร่วม 
1. ⌧คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. ⌧คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. ⌧คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ⌧คา่ภาษีนํ2ามนัที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 
5. ⌧คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
6. ⌧คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. ⌧คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ที�มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 
1.ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ2นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั 2น 
 3.ในขั 2นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี�ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 



                

 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ั�งหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ั�งหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ|ท ี�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ2นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 2งสิ2น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 2งสิ2น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ั 2งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั 2งหมด  
7. รายการนี2เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั 2งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�
ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั 2งนี2ข ึ2นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั2น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 2งสิ2นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั2น  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ2งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั 2งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ2าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที�2ของการเดนิทางถงึวันที�4ของการเดนิทางรวมจํานวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั�วโมง อาทเิชน่ เริ�มงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั2น มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั 2งนี2ข ึ2นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั2นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที�ยว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเที�ยว เทา่นั2น  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื�อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อท่านชําระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซื2อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั�วไป และควรศึกษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั 2งสิ2นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั2น  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

 
 

 


