
                

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOKKAIDO COLORFUL DAY 

ฮอกไกโด ซปัโปโร โอตารุ พงิคม์อส ทวิลปิ 5วนั 3คนื 

พกัโซอนุเคยีวออนเซ็น 1คนื อาซาฮคิาวะ1คนื ซปัโปโร 1 คนื 

คุม้สดุๆ!! มไีกดร์ถบรกิารพาเทีย่วครบทกุวนั ไมม่ฟีรเีดย์  

พเิศษ!!! ทานบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ+์ชาบูหมไูมอ่ ัน้!!! WIFI ON BUS 
ซปัโปโร ศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด มกีารสรา้งระบบถนนแบบสีเ่หลีย่มผนืผา้ครบครันไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

แหลง่ชอ้ปป้ิง โอตาร ุเมอืงทา่เรอืเล็กๆ สดุน่ารัก มเีสน่หข์องความโรแมนตกิชวนใหห้ลงใหล อาซาฮคิาวะ เมอืงใหญ่อันดบั 

2 ของเกาะฮอกไกโดมแีม่น้ําลําธารหลายสายและลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา  โซอนุเคยีว  เป็นหมู่บา้นออนเซ็นขนาดเล็กทีอ่ยู่

ทา่มกลางขนุเขาแห่งอุทยานแห่งชาตไิดเซ็ทสซึงัทีเ่มอืงคามกิาวะ เป็นทีต่ัง้ของน้ําตกทีส่วยทีส่ดุตดิรอ้ยอันดบัของญีปุ่่ น  บิ

เอะ เมอืงเล็กๆ ทีต่ัง้อย่บูรเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด ทาคโินอูเอะปารค์ ชมทุง่พงิคม์อส คะมยิูเบทส ึ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 - บอ่นํา้สฟ้ีา Blue Pond - นํา้ตกกงิกะ นํา้ตกรวิเซ – โซอนุเคยีวออนเซ็น 

  อาหาร เทีย่ง,เย็น 

3  โซอนุเคยีว – ทาคโินอเูอะปารค์ ทุง่พงิคม์อส - คะมยิูเบทส ึสวนทวิลปิ – อาซาฮคิาวา่ - หา้งAeon Mall 

 อาหาร เชา้, เทีย่ง 

4  โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ – Duty Free – ซปัโปโร – 
ตกึทําเนยีบรฐับาล – สวนโอโดร ิ- หอนาฬกิา – ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ

 อาหาร เชา้,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมไูมอ่ ัน้)    

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

 

 

วนัทีห่น ึง่    กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 
20.30น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง   ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ  

THAI AIR ASIA X (XJ) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานว ยความสะดวกดา้น
เอกสารตดิแท็กกระเป๋า 

23.55น.  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ THAI 

AIR  ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ620 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บน
เครือ่งมบีรกิารจําหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่ง) 
 

วนัทีส่อง    สนามบนินวิชโิตะเสะ - บเิอะ - บอ่นํา้สฟ้ีา Blue Pond - นํา้ตกกงิกะ นํา้ตกรวิเซ – โซอนุเคยีวออนเซ็น 

                 อาหาร กลางวนั ,เย็น  
 

08.25 น. เดนิทางถงึ  สนามบนินวิชโิตเสะ  ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮ อกไกโด  (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพอื่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา ) ผ่านพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมอืงและศลุกากร  สําคญั !!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้า อาหารสด 

จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั  
รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตวั นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบเิอะ เมอืงเล็กๆ ที่

ตัง้อย่บูรเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด ทีไ่ดช้ือ่ว่า “Small Town Of The 
Most Beautiful Hills” เมอืงเล็กๆทีม่คีวามสวยงามทีต่ัง้อยู่บนเนนิเขา  นําทา่น
ไปชม บอ่นํา้สฟ้ีา Blue Pond หรอืสระสฟ้ีา  เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิี่

เพิง่เร ิม่มชีือ่เสยีงไดไ้ม่นานของฮอกไกโด ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงบเิอะ ชือ่เสยีงทีทํ่าให ้
นักทอ่งเทีย่วหลายคนสนใจมาเทีย่วชมนัน้  เป็นเพราะน้ําสฟ้ีาทีส่ดใสเกนิกว่าบ่อน้ํา

ตามธรรมชาตทิัว่ไป และตอไมส้งูจํานวนมากทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาที่
แสนพเิศษของน้ําในบ่อสระสฟ้ีานี้เกดิข ึน้ดว้ยความบังเอญิหลงัการสรา้งเขือ่นเพือ่
ป้องกนัการเกดิโคลนถลม่จากภเูขาไฟบรเิวณใกลเ้คยีงทีไ่ดร้ะเบดิไปแลว้ครัง้หนึง่ 

น้ําสว่นทีถ่กูกัน้ออกจากเขือ่นกกัเก็บรวมกนัจนเกดิเป็น Blue Pond ในทกุวันนี้  โดย



                

 

 

ปัจจุบันยังไม่อาจอธบิายถงึทีม่าของสฟ้ีาของน้ําไดแ้น่ชดั แตจ่ากการตรวจสอบพบแร่ธาตอุลมูเินียมไฮดรอกไซด์
ในน้ําซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นความยาวคลืน่ทีส่ัน้กว่าของแสงสฟ้ีาเชน่เดยีวกบัชัน้บรรยากาศโลก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร (มือ้ที1่)  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู่ โซอนุเคยีว เป็นหมู่บา้นออนเซ็นขนาดเล็ก  ตัง้อยู่เมอืงคามกิาวะ ทีอ่ยู่ทา่มกลางขนุเขาแห่ง

อุทยานแห่งชาตไิดเซ็ทสซึงั มธีรรมชาตทิวิทศันท์ีง่ดงาม  นําทา่นดนิทางสู่  นํา้ตกรวิเซ และนํา้ตกกงิกะ  น้ําตก

สองสายทีไ่หลจากบนภเูขาลงมาทีผ่าเป็นริว้สวยงาม น้ําตกทัง้สองสาย
ตัง้อยู่ห่างกนัเพยีง 300 เมตร สามารถสงัเกตเห็นไดง่้าย ดา้นขวาคอื น้ําตก
รวิเซ ซึง่ถกูเรยีกว่าเป็น “น้ําตกแห่งดาวตก ”เพราะสายน้ําเสน้ใหญ่ไหลลง

มาจากซอกผา เวลาถกูแสงอาทติยจ์ะแลดคูลา้ยดาวตก เคยีงคูก่บัน้ําตกกงิ
กะหรอื“น้ําตกแห่งแม่น้ําสเีงนิ”อยู่ดา้นซา้ย  ในฤดรูอ้นจะเห็นสายน้ําเป็นริว้

เล็กๆไขวก้นัไปมาดชูดชอ้ย จัดอยู่ในน้ําตกชือ่ดงัหนึง่ในรอ้ยแห่งของญีปุ่่ น 
ใหท้า่นเก็บภาพความงามตามอัธยาศยั สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้ทีพ่กั
ออนเซ็น 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที2่)  
หลงัทานอาหารใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการ  แชอ่อนเซ็น  เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้และจะทําใหผ้วิพรรณ

สวยงามและยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย  

ทีพ่กั: Sounkyo Mount View Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้

พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 

วนัทีส่าม     โซอนุเคยีว – ทาคโินอเูอะปารค์ ทุง่พงิคม์อส - คะมยิูเบทส ึสวนทวิลปิ – อาซาฮคิาวา่ - หา้งAeon Mall 
                    อาหารเชา้,กลางวนั 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3) 
นําทา่น เดนิทางสู่  สวน ทาคโินอเูอะ

(Takinoue Park) เป็นสถานทีท่ีม่ชี ือ่เสยีง
ทีส่ดุของเมอืงทาคโินะอุเอะ  ซึง่อยู่ทางใต ้
ของเมอืงมอนเบ็ทสึ  นําทา่น ชม  ทุง่พงิค ์

มอสหรอืชบิะซากรุะ  (Shibazakura) หรือ
Moss Phlox (ระยะเวลาดอกไมบ้าน/โรย 
อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ ข ึน้อยู่กบัสภาพ

อากาศ บรษัิทไม่สามารถคาดการณ์ได ้) เป็น
พชืคลมุดนิมสีชีมพูสดใส  ทุง่แห่งนี้นอกจากจะมี ดอกพงิคม์อสทีบ่านสะพร ัง่เต็มทอ้งทุง่เหมอืนพรมสชีมพู

ขนาดใหญใ่นชว่งเดอืนพฤษภาคมไปถงึตน้เดอืนมถินุายนของทกุปีแลว้ ทีน่ี่ก็ยังรายลอ้มไปดว้ยภเูขาและน้ําตก 
สวนพงิคม์อสของทีน่ี่เร ิม่ตน้ปลกูพงิคม์อสมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1956 และคอ่ยๆ ปลกูเพิม่จนเต็มพืน้ที ่100,000 ตร.ม. 
ในปัจจุบันสวนทาคโินะอุเอะแห่งนี้เป็นสวนพงิคม์อสทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ และเกา่แกท่ีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น  ทําให ้

ทีน่ี่เป็นอกีหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่วยงามและมเีสน่หไ์ม่แพท้ีใ่ดในญีปุ่่ น นอกจากนี้ยังมีรา้นขายของ
ทีร่ะลกึและขนมอาหาร และมกีารจัดกจิกรรมขึน้ในเมอืงนี้ดว้ย  ใหท้า่นเก็บภาพความงาม ความประทบัใจตาม

อัธยาศยั  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) 

นําทา่นเดนิทางสู่ สวนดอกไมค้ะมยิูเบทสึ  

Kam iyubetsu Park ทีเ่มอืง Yubetsu เขต
เมอืง Monbetsu สวนทวิลปิทีม่ชี ือ่เสยีงและ

ใหญ่ทีส่ดุในฮอกไกโด  นําทา่นไปชม สวน
ทวิลปิ   ชมความงามของดอกทวิลปิมาก
สสีนั กว่า 120 เฉดส ีไม่ตํา่กว่า 1,200,000 

ดอกในฤดใูบไมผ้ลขิองทกุปี ณ บรเิวณจุด
กึง่กลางของแนวชายฝ่ังทะเลโอฮอคของ   
ฮอกไกโด ทีเ่รยีงรายพรอ้มตอ้นรับการมาเยอืนของนักทอ่งเทีย่วจากแดนไกล  เป็นสวนทีส่วยงามมากใหท้า่นได ้

เก็บภามความงามตามอัธยาศยั (ระยะเวลาดอกไมบ้าน/โรย อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ  
บรษัิทไม่สามารถคาดการณ์ได ้ ) นําทา่นเดนิทางสู ่ อาซาฮ ิคาวา่ เมอืงใหญ่อันดบั 2 ของเกาะฮอกไก  นําทา่น

เขา้ทีพ่กั 



                

 

 

คํา่ อาหารคํา่อสิระตามอธัยาศยั  อสิระใหท้า่นพักผ่อนตามอัธยาศยัหรอืทา่นสามารถไปชอ้ปป้ิงที ่ หา้งเอออน 
พลาซา่ได ้ 

 ทีพ่กั: Asahikawa Smile Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

 
วนัทีส่ ี ่      โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ – Duty Free –  

                ซปัโปโร – ตกึทําเนยีบรฐับาล – สวนโอโดร ิ- หอนาฬกิา – ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ      อาหารเชา้ 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่5) 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ  

เมอืงทา่เจรญิรุ่งเรอืงในฐานะที่
เป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลาย
ศตวรรษที ่ 19 ถงึ 20 เมอืงทา่

เล็กๆทีม่บีรรยากาศสดุแสนโร
แมนตกิ ซึง่มรีา้นขายของอยู่
ตลอดสองขา้งทางดว้ย

บรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการ
ตกแตง่ของบา้นเรอืนนัน้สว่น

ใหญ่ไดถ้กูออกแบบเป็น
ตะวันตกเนื่องจากในอดตี เมอืง
โอตารุไดร้ับอทิธพิลมาจากการ

ทําการคา้ระหว่างประเทศญีปุ่่ น
เองและประเทศในแถบยุโรป
หลายประเทศ นําทา่นเทีย่วชม 

คลองสายวฒันธรรมโอตาร ุคลองสายวัฒนธรรมอันมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยความเป็นเอกลกัษณ์แห่งวถีชีวีติ 
2 ฝ่ังคลองทีย่ังคงความเป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ คลองโอตารุสรา้งเพือ่ใหเ้รอืเล็กลําเลยีงสนิคา้จากทา่เรอืเอามาเก็บ

ไวใ้นโกดงัทีอ่ยู่ตามรมิคลอง เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่จงึเปลีย่นไปเขา้ทา่
ทีใ่หญ่และขนสง่เขา้โกดงั ไดง่้ายขึน้ ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลองเหลา่นี้ จงึถกู
ดดัแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์า่งๆ และพพิธิภณัฑ ์นําทา่นเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้

โอตาร ุแหลง่ทําเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนัดงั
อยู่ในโลกของจนิตนาการ แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดงัของโอตารุ และยังมเีครือ่งแกว้

หลากหลายใหท้า่นชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนี้มชีือ่เสยีงในดา้น   การทําเครือ่ง
แกว้ตา่งๆ  จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี Otaru Music Box Museum 
ใหท้า่นไดท้อ่งไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีละบทกว ีทีแ่สนอ่อนหวาน ชวนใหน่้า

หลงใหล ดว้ยกลอ่งดนตร ี(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะทํา
ใหท้า่นผ่อนคลายอย่างดเียีย่ม ทา่นจะไดช้มกลอ่งดนตรมีากมายหลายหลายแบบ
น่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึทา่นยังสามารถเลอืกทํากลอ่งดนตรี

แบบทีท่า่นตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเ   ลอืกกลอ่งใส ่ตุก๊ตาเซรามกิและเพลงมา
ประกอบกนั มบีรกิารนําเพลงกลอ่งดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอัดเป็น

ซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทาง
พพิธิภณัฑ ์ใหท้า่นไดส้มัผัสและชืน่ชม
กลอ่งดนตรน่ีารักมากมาย อาหารเทีย่ง

อสิระตามอธัยาศยั  จากนัน้ นําทา่นไป
ชม โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ  (คา่

ทวัรไ์ม่รวมการเขา้ชมการผลติดา้นใน)  
แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ชีือ่เสยีงของ
ญีปุ่่ น ตวัอาคารของโรงงานถกูสรา้งขึน้

ในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวน
ดอกไม ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก

ตามอัธยาศยั 



                

 

 

บา่ย นําทา่นไป ดวิตีฟ้ร ีใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากราคาถกู อาทเิชน่ เครือ่งสาํอางค ์เครือ่งไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากน้ํามัน
มา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิ ผลติภณัฑแ์บรนด ์4 GF 5GF และ6GF หรอืวติามนิบํารุงร่างกายอย่าง Natto สารสกดั

จากถัว่ หรอืน้ํามันตบัปลา เป็นตน้ จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร (Sapporo) เมอืงหลวงของภมูภิาคฮอกไกโด 
และมพีืน้ทีข่นาดใหญ่เป็นอันดบั 5 ของญีปุ่่ น มชีือ่เสยีงระดบัโลกในปี 1972 คอืชว่งจัดแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกเกมส์

ฤดหูนาว และเป็นเมอืงทีรู่จ้ักกนัดใีนการจัดเทศกาลหมิะ ราเมน และเบยีร์ นําทา่นเดนิทางสู ่ ตกึทําเนยีบรฐับาล

เกา่ หรอื อะคะเร็งงะ  (Akarenga) ในภาษาญีปุ่่ นแปลว่า อฐิสแีดง เร ิม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารใน
สไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิา โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดยใช ้

อฐิไ  ปจํานวนมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้น ตกึแดงหลงันี้ใชเ้ป็นทีทํ่าการรัฐบาลฮอกไกโดตัง้แตปี่ พ.ศ.2429 ซึง่ผูว้่า

ราชการคนแรกทีไ่ดทํ้างานในตกึนี้คอื มจิโิตช ิอวิามูระ (Michitoshi Iwamura) แลว้ใชง้านตอ่เนื่องยาวนานถงึ 80 
ปี กอ่นทีจ่ะยา้ยไปทีทํ่าการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมัยสงู 10 ชัน้ซ ึง่ตัง้อยู่ดา้นหลงัตกึ  นําทา่นเดนิทางสู ่

สวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Park) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงซปัโปโร ซึง่แยกเมอืงออกเป็นสองฝ่ัง คอืทางทศิเหนือ
และทศิใต  ้ในชว่งฤดรูอ้นจะเป็นพืน้ทีส่เีขยีวทีง่ดงาม และชว่งตน้เดอืนกมุภาพันธจ์ะเป็นสถานทีห่ลกัในการจัด
เทศกาลหมิะซปัโปโร สามารถดดูนักทอ่งเทีย่วทํารายไดใ้หแ้กฮ่อกไกโดมากมาย  นําทา่นถา่ยรูป  หอนาฬกิาซปั

โปโระ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วซึง่เป็นอาคารทีส่รา้งข ึน้จากไม ้ออ  กแบบดว้ยศลิปะแบบอเมรกินัเป็นทีรู่จ้ักในฐานะ
สญัลกัษณ์ของเมอืง และเป็นทีส่นใจของนักทอ่งเทีย่ว ทัง้ในและตา่งประเทศแทบทกุคน ซึง่นาฬกิาบนหอยังคง

เดนิอย่างเทีย่งตรง และมเีสยีงระฆงัในทกุชัว่โมง 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที6่) เมนบูฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมไูมอ่ ัน้ 

หลงัอาหารเย็น อสิระใหท้า่น ชอ้ปป้ิงยา่นทานกุ ิ

โกจ ิเป็นย่านทีค่กึคกัมชีวีติชวีติโดยเฉพาะในเวลา
คํา่คนืทีบ่รรดาป้ายไฟโฆษ   ณาบนตกึตา่ง ๆ เปิด
ไฟสลบัสแีขง่ขนัประชนัสนิคา้กนัรอบๆ บรเิวณนี้มี

รา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์าม
ราตร ีทัง้ไน ท์คลบั บาร ์คาราโอเกะ  รวมกนั

มากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย บาง
รา้นก็ซอ่นอยู่ในตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แตก่็มพีนักงาน
ออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็มไปหมด บรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปชอ้ป

ป้ิงย่านซซูกูโินะได ้สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

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

ใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 

วนัทีห่า้        ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                           

                    อาหารเชา้ (บรกิาร Set Box) 

 
เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั หรอืบรกิารแบบ Set Box  (มือ้ที ่7) 

หมายเหต:ุ กรณีหอ้งอาหารเชา้ทีโ่รงแรมไม่สามารถเปิดบรกิารชว่ง06.00น.ได ้

เพือ่ความสะดวกในเรือ่งระยะเวลาในการเดนิทางมาสนามบนิทางบรษัิทขอปรับเป็น 
Set Box แทน) 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพือ่เช็คอนิเตรยีม
เดนิทางกลบั 

09.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ THAI AIR ASIA X  

เทีย่วบนิที ่XJ621 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจําหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่ง) 
15.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

 หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง , สายการ

บนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร

ของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง  อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท 

กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 



                

 

 

ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก

ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น) ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  

 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ (ตัว๋ภายในประเทศแนะนําใหจ้องสายการบนิแอรเ์อเชยี เพือ่ความสะดวกในการแกไ้ข
กรณีไฟลท์ตา่งประเทศมเีปลีย่นแปลง) 
3.การชําระคา่บรกิารชาํระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 30วัน  

**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ

มัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 

1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้

การอัพเกรดทีน่ั่ง สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat สาํหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตัว๋กรุ๊ปทวัรไ์ม่สามารถอัพทีน่ั่งได ้ 
 
ทีน่ ัง่ Hot Seat เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่่างทีม่ากกว่าทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขา

ไดอ้ย่างเต็มที ่
- ไม่อนุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายุตํา่กว่า 10 ปีน่ังในโซนเงยีบ 

- เนื่องดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั ทีน่ั่งแถวทางออก Exit Seat ตอ้งเป็นผูท้ีม่อีายุ 15 ปีข ึน้ไปไม่เกนิ60ปี เป็นผูท้ีส่ามารถ
เขา้ใจคําแนะนํา มคีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจเพือ่ทีจ่ะสามารถชว่ยเหลอืเจา้หนา้ทีใ่นกรณีฉุกเฉนิได ้ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



                

 

 

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. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่ง ทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไมเ่กนิ  20 กโิลกรมั  

สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มชาํระคา่น้ําหนัก** 

- ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชาํระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ชาํระเพิม่ 1,000 บาท/เพิม่20กก. ชาํระเพิม่ 2,000 บาท 
(คา่ทวัรไ์ม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิความเสยี 

บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 
 
6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ  1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ

เพิม่ไดจ้ากบรษิทั ประกนัท ัว่ไป 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 

เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 



                

 

 

 4.เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน , 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ

จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ

ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเร ิม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจํานวน 3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-11 ชัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 19.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย  ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์ (ทา่นสามารถซือ้ประกนั
สขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด)  

17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


