
                

 

 

 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 17501  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

CODE:JXJ121 Hokkaido Colorful Day Hokkaido Sapporo Otaru Pinkmoss Tulip 5D3N  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOKKAIDO COLORFUL DAY 

ฮอกไกโด ซปัโปโร โอตาร ุพงิคม์อส ทวิลปิ 5วนั 3คนื 

พกัโซอนุเคยีวออนเซ็น 1คนื อาซาฮคิาวะ1คนื ซปัโปโร 1 คนื 

คุม้สุดๆ!! มไีกดร์ถบรกิารพาเทีย่วครบทกุวนั ไมม่ฟีรเีดย ์ 

 

 

 

 

 

 



                

 

พเิศษ!!! ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ+์ชาบหูมไูมอ่ ัน้!!! WIFI ON BUS 
ซปัโปโร ศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด มกีารสรา้งระบบถนนแบบสีเ่หลีย่มผนืผา้ครบครันไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

แหลง่ชอ้ปป้ิง โอตาร ุเมอืงทา่เรอืเล็กๆ สดุน่ารัก มเีสน่หข์องความโรแมนตกิชวนใหห้ลงใหล อาซาฮคิาวะ เมอืงใหญอ่นัดับ 

2 ของเกาะฮอกไกโดมแีมน่ ้าล าธารหลายสายและลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา โซอุนเคยีว เป็นหมูบ่า้นออนเซ็นขนาดเล็กทีอ่ยู่

ทา่มกลางขนุเขาแหง่อทุยานแหง่ชาตไิดเซ็ทสซึงัทีเ่มอืงคามกิาวะ เป็นทีต่ัง้ของน ้าตกทีส่วยทีส่ดุตดิรอ้ยอันดับของญีปุ่่ น บิ

เอะ เมอืงเล็กๆ ทีต่ัง้อยบ่รูเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด ทาคโินอเูอะปารค์ ชมทุง่พงิคม์อส คะมยิเูบทส ึชมทุง่ทวิลปิ 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

13-17 พฤษภาคม 63 31,888 ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

9,500 30  

20-24 พฤษภาคม 63 31,888 9,500 30  

27-31 พฤษภาคม 63 31,888 9,500 30  

 

ไฟลท์บนิ 

 

Departure DMK – CTS    XJ620 23.55-08.40+1 

Return       CTS – DMK    XJ621 09.55-15.10 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืงเคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) 
ออกเดนิทางสูฮ่อกไกโด DMK – CTS XJ620 23.55-08.40+1  

2  สนามบนินวิชโิตะเสะ - บเิอะ - บอ่น า้สฟ้ีา Blue Pond - น า้ตกกงิกะ น า้ตกรวิเซ – โซอนุเคยีวออนเซ็น 
  อาหาร เทีย่ง,เย็น 

3  โซอนุเคยีว – ทาคโินอเูอะปารค์ ทุง่พงิคม์อส - คะมยิเูบทส ึสวนทวิลปิ – อาซาฮคิาวา่ - หา้งAeon Mall 
 อาหาร เชา้, เทีย่ง 

4  โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ – Duty Free – ซปัโปโร – 
ตกึท าเนยีบรฐับาล – สวนโอโดร ิ- หอนาฬกิา – ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ
 อาหาร เชา้,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมไูมอ่ ัน้)    

5 ซปัโปโร - สนามบนิชโิตะเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง CTS – DMK XJ621 09.55-15.10 
อาหาร เชา้ (บรกิารSet Box) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 

วนัทีห่นึง่    กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 
20.30น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัน้ 3เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

THAI AIR ASIA X (XJ) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้น
เอกสารตดิแท็กกระเป๋า 

 
 
 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
23.55น.  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA X เทีย่วบนิที ่

XJ620 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่ง) 
 

วนัทีส่อง    สนามบนินวิชโิตะเสะ - บเิอะ - บอ่น า้สฟ้ีา Blue Pond - น า้ตกกงิกะ น า้ตกรวิเซ – โซอนุเคยีวออนเซ็น 
                 อาหาร กลางวนั ,เย็น  
 
08.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง

กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพอื่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า
ฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตวั น า
ท่านเดนิทางสูเ่มอืงบเิอะ เมอืงเล็กๆ ทีต่ัง้อย่บูรเิวณตอนกลางของ
เกาะฮอกไกโด ที่ไดช้ือ่ว่า “Small Town Of The Most 
Beautiful Hills” เมอืงเล็กๆทีม่คีวามสวยงามทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขา น า
ทา่นไปชม บอ่น า้สฟ้ีา Blue Pond หรอืสระสฟ้ีา เป็นแหล่งท่องเทีย่ว
ทางธรรมชาตทิีเ่พิง่เริม่มชี ือ่เสยีงไดไ้ม่นานของฮอกไกโด ตัง้อยู่ใจ
กลางเมอืงบเิอะ ชือ่เสยีงทีท่ าใหนั้กท่องเทีย่วหลายคนสนใจมาเทีย่ว
ชมนัน้ เป็นเพราะน ้าสฟ้ีาที่สดใสเกนิกว่าบ่อน ้าตามธรรมชาตทิั่วไป 
และตอไมสู้งจ านวนมากที่สะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาที่แสน
พเิศษของน ้าในบ่อสระสฟ้ีานี้เกดิขึน้ดว้ยความบังเอญิหลังการสรา้ง
เขือ่นเพือ่ป้องกันการเกดิโคลนถล่มจากภเูขาไฟบรเิวณใกลเ้คยีงทีไ่ด ้
ระเบดิไปแลว้ครัง้หนึง่ น ้าส่วนทีถู่กกัน้ออกจากเขือ่นกักเก็บรวมกันจน
เกดิเป็น Blue Pond ในทุกวันนี้ โดยปัจจุบันยังไม่อาจอธบิายถงึทีม่า
ของสฟ้ีาของน ้าไดแ้น่ชดั แต่จากการตรวจสอบพบแร่ธาตุอลูมเินียมไฮ
ดรอกไซดใ์นน ้าซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นความยาวคลืน่ทีส่ัน้กว่าของแสงสฟ้ีา
เชน่เดยีวกบัชัน้บรรยากาศโลก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร (มือ้ที1่)  

http://bit.ly/2NMk5YE


                

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูโ่ซอุนเคยีวเป็นหมู่บา้นออนเซ็นขนาดเล็ก ตัง้อยู่เมอืงคามกิาวะทีอ่ยู่ท่ามกลางขุนเขาแห่ง
อทุยานแหง่ชาตไิดเซ็ทสซึงั มธีรรมชาตทิวิทัศน์ทีง่ดงาม น าท่านดนิทางสู ่น า้ตกรวิเซ และน า้ตกกงิกะ น ้าตก
สองสายที่ไหลจากบนภูเขาลงมาที่ผาเป็นริว้สวยงาม น ้าตกทัง้สองสาย
ตัง้อยูห่า่งกนัเพยีง 300 เมตร สามารถสงัเกตเห็นไดง้า่ย ดา้นขวาคอืน ้าตก
รวิเซ ซึง่ถูกเรยีกว่าเป็น“น ้าตกแห่งดาวตก”เพราะสายน ้าเสน้ใหญ่ไหลลง
มาจากซอกผา เวลาถกูแสงอาทติยจ์ะแลดคูลา้ยดาวตก เคยีงคูก่บัน ้าตกกงิ
กะหรอื“น ้าตกแห่งแมน่ ้าสเีงนิ”อยูด่า้นซา้ย ในฤดูรอ้นจะเห็นสายน ้าเป็นริว้
เล็กๆไขวก้นัไปมาดชูดชอ้ย จัดอยูใ่นน ้าตกชือ่ดังหนึง่ในรอ้ยแห่งของญีปุ่่ น 
ใหท้า่นเก็บภาพความงามตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กั
ออนเซ็น 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที2่)  
หลังทานอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมือ่ยลา้และจะท าใหผ้วิพรรณ
สวยงามและยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย  

 
ทีพ่กั: Sounkyo Mount View Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้
พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)  

 

วนัทีส่าม     โซอนุเคยีว – ทาคโินอเูอะปารค์ ทุง่พงิคม์อส - คะมยิเูบทส ึสวนทวิลปิ – อาซาฮคิาวา่ - หา้งAeon Mall 
                    อาหารเชา้,กลางวนั 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3) 

น าท่ าน เ ดินทางสู่  สวนทาคิโนอู เ อ ะ
(Takinoue Park) เป็นสถานทีท่ีม่ชี ือ่เสยีง
ที่สุดของเมืองทาคโินะอุเอะ ซึง่อยู่ทางใต ้
ของเมืองมอนเบ็ทส ึน าท่านชม ทุ่งพิงค ์
มอสหรอืชบิะซากุระ (Shibazakura) หรือ
Moss Phlox (ระยะเวลาดอกไมบ้าน/โรย 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ขึน้อยู่กับสภาพ
อากาศ บรษัิทไมส่ามารถคาดการณ์ได ้) เป็น
พชืคลุมดนิมสีชีมพูสดใส ทุ่งแห่งนี้นอกจากจะมดีอกพงิคม์อสทีบ่านสะพร ัง่เต็มทอ้งทุง่เหมอืนพรมสชีมพู
ขนาดใหญใ่นชว่งเดอืนพฤษภาคมไปถงึตน้เดอืนมถิุนายนของทุกปีแลว้ ทีน่ี่ก็ยังรายลอ้มไปดว้ยภเูขาและน ้าตก 
สวนพงิคม์อสของทีน่ีเ่ร ิม่ตน้ปลกูพงิคม์อสมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1956 และคอ่ยๆ ปลกูเพิม่จนเต็มพืน้ที ่100,000 ตร.ม. 



                

 

ในปัจจุบันสวนทาคโินะอุเอะแห่งนี้เป็นสวนพงิคม์อสทีม่ขีนาดใหญ่ที่สดุ และเกา่แกท่ีสุ่ดในประเทศญีปุ่่ น ท าให ้
ทีน่ีเ่ป็นอกีหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่วยงามและมเีสน่หไ์มแ่พท้ีใ่ดในญีปุ่่ น นอกจากนี้ยังมรีา้นขายของ
ทีร่ะลกึและขนมอาหาร และมกีารจัดกจิกรรมขึน้ในเมอืงนี้ดว้ย ใหท้่านเก็บภาพความงาม ความประทับใจตาม
อธัยาศัย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) 
น าท่านเดนิทางสู ่สวนดอกไมค้ะมยิูเบทส ึ
Kam iyubetsu Park ทีเ่มอืง Yubetsu เขต
เมอืง Monbetsu สวนทวิลปิทีม่ชี ือ่เสยีงและ
ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด น าท่านไปชมสวน
ทวิลปิ  ชมความงามของดอกทิวลิปมาก
สสีัน กว่า 120 เฉดส ีไมต่ ่ากว่า 1,200,000 
ดอกในฤดูใบไมผ้ลขิองทุกปี ณ บรเิวณจุด
กึง่กลางของแนวชายฝ่ังทะเลโอฮอคของ  
ฮอกไกโด ทีเ่รยีงรายพรอ้มตอ้นรับการมาเยอืนของนักท่องเทีย่วจากแดนไกล เป็นสวนทีส่วยงามมากใหท้่านได ้
เก็บภามความงามตามอัธยาศัย (ระยะเวลาดอกไมบ้าน/โรย อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ 
บรษัิทไมส่ามารถคาดการณ์ได ้) น าท่านเดนิทางสู ่อาซาฮคิาวา่ เมอืงใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไก น าทา่น
เขา้ทีพ่กั 

ค า่ อาหารค ่าอสิระตามอธัยาศยั อสิระใหท้่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือท่านสามารถไปชอ้ปป้ิงที่ หา้งเอออน 
พลาซา่ได ้ 

 ทีพ่กั: Asahikawa Smile Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

 
วนัทีส่ ี ่      โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ – Duty Free –  
                ซปัโปโร – ตกึท าเนยีบรฐับาล – สวนโอโดร ิ- หอนาฬกิา – ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ      อาหารเชา้ 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่5) 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ 
เมอืงท่าเจรญิรุ่งเรอืงในฐานะที่
เป็นเมืองคา้ขายในช่วงปลาย
ศตวรรษที ่19 ถงึ 20 เมอืงท่า
เล็กๆที่มบีรรยากาศสุดแสนโร
แมนติก ซึง่มีรา้นขายของอยู่
ต ล อ ด ส อ ง ข ้า ง ท า ง ด ้ว ย

บรรยากาศโดยรอบ รวมถึงกา รตกแต่งของ
บา้นเรอืนนัน้สว่นใหญไ่ดถู้กออกแบบเป็นตะวันตก
เนื่องจากในอดตี เมอืงโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจาก
การท าการคา้ระหว่างประเทศญีปุ่่ นเองและประเทศ
ในแถบยโุรปหลายประเทศ น าท่านเทีย่วชม คลอง
สายวฒันธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมี
เสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวี
ถชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่งัคงความเป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ 
คลองโอตารุสรา้งเพือ่ใหเ้รอืเล็กล าเลยีงสนิคา้จากท่าเรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดังทีอ่ยู่ตามรมิคลอง เมือ่วทิยาการ
เจรญิกา้วหนา้เรอืใหญจ่งึเปลีย่นไปเขา้ท่าทีใ่หญ่และขนสง่เขา้โกดัง ไดง้่ายขึน้ ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลองเหล่านี ้
จงึถกูดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์า่งๆ และพพิธิภณัฑ ์น าทา่นเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้โอตาร ุแหล่งท าเครือ่ง
แกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีันดังอยู่ในโลกของจนิตนาการ แหล่งเครือ่งแกว้ชือ่ดัง
ของโอตาร ุและยงัมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้า่นชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนี้มชี ือ่เสยีงในดา้น  การท าเครือ่ง
แกว้ตา่งๆ  จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้า่นไดท้อ่งไปในดนิแดน
แห่งเสยีงดนตรแีละบทกว ีทีแ่สนอ่อนหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตร ี(MUSIC BOX) อันมากมาย
หลากหลายและงดงามทีจ่ะท าใหท้า่นผอ่นคลายอยา่งดเียีย่ม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรมีากมายหลายหลายแบบ
น่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึท่านยังสามารถเลอืกท ากล่องดนตรแีบบทีท่่านตอ้งการไดด้ว้ย 
ท่านสามารถเ  ลอืกกล่องใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มบีรกิารน าเพลงกล่องดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ น
และเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้่านไดส้ัมผัสและชืน่ชมกล่องดนตรี
น่ารักมากมาย อาหารเทีย่งอสิระตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านไปชม โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (ค่าทัวรไ์ม่
รวมการเขา้ชมการผลติดา้นใน) แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขึน้ใน
สไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากตามอธัยาศัย 



                

 

บา่ย น าท่านไป ดวิตีฟ้ร ีใหท้่านเลอืกซือ้ของฝากราคาถูก อาทเิชน่ เครือ่งส าอางค ์
เครือ่งไฟฟ้า ผลติภัณฑจ์ากน ้ามันมา้ โฟ
มลา้งหนา้ถา่นหนิ ผลติภณัฑแ์บรนด ์4GF 
5GF และ6GF หรอืวติามนิบ ารุงร่างกาย
อยา่ง Natto สารสกัดจากถั่ว หรอืน ้ามัน
ตับปลา เป็นตน้ จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืง
ซปัโปโร  (Sapporo) เมืองหลวงของ
ภูมภิาคฮอกไกโด และมพีืน้ที่ขนาดใหญ่
เป็นอันดับ 5 ของญีปุ่่ น มชีือ่เสยีงระดับ
โลกในปี 1972 คือช่วงจัดแข่งขันกฬีา
โอลมิปิกเกมส์ฤดูหนาว และเป็นเมืองที่

รูจ้ักกันดใีนการจัดเทศกาลหมิะ ราเมน และเบยีร์ น าท่านเดนิทางสู่ ตกึ
ท าเนยีบรฐับาลเกา่ หรอื อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญีปุ่่ นแปลว่า 
อฐิสแีดง เริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตลน์ีโอบาร็อคอเม
รกิา โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส ์
สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไ  ปจ านวนมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้น ตกึแดงหลังนี้
ใชเ้ป็นทีท่ าการรัฐบาลฮอกไกโดตัง้แตปี่ พ.ศ.2429 ซึง่ผูว้า่ราชการคนแรก
ทีไ่ดท้ างานในตกึนี้คอื มจิโิตช ิอวิามรูะ (Michitoshi Iwamura) แลว้ใช ้

งานตอ่เนือ่งยาวนานถงึ 80 ปี กอ่นทีจ่ะยา้ยไปทีท่ าการหลังใหมเ่ป็นอาคาร

ทันสมยัสงู 10 ชัน้ซ ึง่ตัง้อยูด่า้นหลังตกึ น าท่านเดนิทางสู ่สวนสาธารณะ
โอโดร ิ(Odori Park) ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงซปัโปโร ซึง่แยกเมอืงออกเป็น
สองฝ่ัง คือทางทศิเหนือและทศิใต ้ในช่วงฤดูรอ้นจะเป็นพื้นที่สีเขยีวที่
งดงาม และชว่งตน้เดอืนกุมภาพันธจ์ะเป็นสถานทีห่ลักในการจัดเทศกาล
หมิะซัปโปโร สามารถดูดนักท่องเที่ยวท ารายไดใ้หแ้กฮ่อกไกโดมากมาย 
น าทา่นถา่ยรูป หอนาฬกิาซปัโปโระ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วซึง่เป็นอาคาร
ทีส่รา้งขึน้จากไม ้ออ  กแบบดว้ยศลิปะแบบอเมรกิันเป็นที่รูจ้ักในฐานะ
สญัลักษณ์ของเมอืง และเป็นทีส่นใจของนักท่องเทีย่ว ทัง้ในและต่างประเทศแทบทุกคน ซึง่นาฬกิาบนหอยังคง
เดนิอยา่งเทีย่งตรง และมเีสยีงระฆงัในทกุชัว่โมง 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที6่) เมนบูฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมไูมอ่ ัน้ 
หลังอาหารเย็นอสิระใหท้่าน ชอ้ปป้ิงยา่นทานุก ิ
โกจ ิเป็นยา่นทีค่กึคักมชีวีติชวีติโดยเฉพาะในเวลา
ค ่าคนืทีบ่รรดาป้ายไฟโฆษ  ณาบนตกึต่าง ๆ เปิด
ไฟสลับสแีขง่ขันประชนัสนิคา้กันรอบๆ บรเิวณนี้มี
รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมย์ยาม
ราตรี ทั ้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ รวมกัน
มากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอย บาง
รา้นก็ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แตก่็มพีนักงาน
ออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด บรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปชอ้ป
ป้ิงยา่นซซูกูโินะได ้สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Hotel Raffinato Sapporo /Toyoko Inn Sapporo Susukino Minami หรอืระดบั

ใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 

วนัทีห่า้        ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                           

                    อาหารเชา้ (บรกิาร Set Box) 

 
เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั หรอืบรกิารแบบ Set Box  (มือ้ที ่7) 

หมายเหต:ุ กรณีหอ้งอาหารเชา้ทีโ่รงแรมไมส่ามารถเปิดบรกิารชว่ง06.00น.ได ้
เพือ่ความสะดวกในเรือ่งระยะเวลาในการเดนิทางมาสนามบนิทางบรษัิทขอปรับเป็น 
Set Box แทน) 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพือ่เช็คอนิเตรยีม
เดนิทางกลบั 

09.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ THAI AIR ASIA X  
เทีย่วบนิที ่XJ621 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่ง) 

15.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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 หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 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 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

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

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ (ตั๋วภายในประเทศแนะน าใหจ้องสายการบนิแอรเ์อเชยี เพือ่ความสะดวกในการแกไ้ข
กรณีไฟลท์ตา่งประเทศมเีปลีย่นแปลง) 
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                

 

 

 
 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้
การอพัเกรดทีน่ั่ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat ส าหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทวัรไ์มส่ามารถอพัทีน่ั่งได ้ 
 
ทีน่ ัง่ Hot Seat เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขา
ไดอ้ยา่งเต็มที ่
- ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ 10 ปีน่ังในโซนเงยีบ 
- เนือ่งดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั ทีน่ั่งแถวทางออก Exit Seat ตอ้งเป็นผูท้ีม่อีาย ุ15 ปีขึน้ไปไมเ่กนิ60ปี เป็นผูท้ีส่ามารถ
เขา้ใจค าแนะน า มคีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจเพือ่ทีจ่ะสามารถชว่ยเหลอืเจา้หนา้ทีใ่นกรณีฉุกเฉนิได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                

 

 

Airbus A330 

โซน แถวที ่ ราคา ตอ่เทีย่ว ตอ่ทา่น 

โซนเงยีบ Quiet Zone 7   ABC  DFG  HJK 2,500 บาท 
*Forward Zone แถวทางออก Exit Seat 15 HJK 2,350 บาท 

Forward Zonde 16 DFG 2,350 บาท 

Forward Zonde 17 ABC 2,350 บาท 

After Zone 34 DFG 2,250 บาท 

*After Zone แถวทางออก Exit Seat 35 ABC   HJK 2,250 บาท 

 

Airbus A332 

โซน แถวที ่ ราคา ตอ่เทีย่ว ตอ่ทา่น 

โซนเงยีบ Quiet Zone 1   DFG   2,500 บาท 

2   ABC  HJK 2,500 บาท 

Forward Zonde 14 ABC  DFG  HJK 2,350 บาท 
*After Zone แถวทางออก Exit Seat 30 ABC  DFG  HJK 2,250 บาท 

 
2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ 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 
(คา่ทัวรไ์มร่วมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
 
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 ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 
5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ 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.เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ 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 ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
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 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ 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 สามารถใหบ้รกิารวันละ10-11 ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 19.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท  ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 



                

 

 


