
                
 

 
 

 

 

 

 



                
 

รหสัทวัร ์JPCJXJ119 

CODE:JXJ119 Hokkaido Ice Breaker 5D3N 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hokkaido Ice Breaker 5วนั 3คนื  
ฮอกไกโด ซปัโปโร โอตาร ุโซอนุเคยีว อาซาฮคิาวะ เรอืตดัน า้แข็ง 
พกัออนเซ็น(โซอนุเคยีว/โอเอะ ฮงเกะ) 1คนื อาซาฮคิาวะ 1คนื ซปัโปโร 1คนื 

 ชมเทศกาลน า้แข็งโซอนุเคยีว Sounkyo Hyobaku Festival 2020  

 สมัผสัประสบการณ์ลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง Ice Breaking Garingo Cruise 

 เทีย่วหนึง่ในสวนสตัวท์ ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในญีปุ่่ น ทีส่วนสตัวอ์าซาฮยิามะ 

พเิศษ!!! พาเทีย่วครบทกุวนั ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ+์ชาบูหมไูมอ่ ัน้!!!  WIFI ON BUS 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

*8-12 กมุภาพนัธ ์63 32,900  

 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

9,500 30 ลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง

ออโรรา่ อะบาชริ ิ

12-16 กมุภาพนัธ ์63 31,900 9,500 30  

15-19 กมุภาพนัธ ์63 31,900 9,500 30  

19-23 กมุภาพนัธ ์63 31,900 9,500 30  

22-26 กมุภาพนัธ ์63 31,900 9,500 30  

26กมุภาพนัธ-์1มนีาคม 63 31,900 9,500 30  

4-8 มนีาคม 63 31,900 9,500 30  

11-15 มนีาคม 63 31,900 9,500 30  

14-18 มนีาคม 63 31,900 9,500 30  

18-22 มนีาคม 63 31,900 9,500 30  

21-25 มนีาคม 63 31,900 9,500 30  

 



                
 

 

 

ไฟลท์บนิ 

Departure DMK – CTS    XJ620 23.55-08.25+1 

Return       CTS – DMK    XJ621 09.40-15.35 

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้ ) 
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืงเคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) 
ออกเดนิทางสูฮ่อกไกโด DMK – CTS XJ620 23.55-08.25+1  

2  สนามบนินวิชโิตะเสะ - อาซาฮคิาวา่ - หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ -สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ  - เทศกาล 
Sounkyo Hyobaku Festival – โซอนุเคยีวออนเซ็น อาหารเทีย่ง (ราเมน คปูอง1,000เยน),เย็น 

3 
 

น า้ตกกงิกะ น า้ตกรวิเซ - หอคอยโอคอทสก-์ มอนเบ็ทส ึ- เรอืตดัน า้แข็ง Ice Breaking Garingo 
Cruise – อาซาฮคิาวา่ – หา้งAeon Mall     อาหาร เชา้, เทีย่ง 

4  โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครือ่งแกว้โอตาร ุ– ซปัโปโร - ชอ้ปป้ิงโรงงานช็อค
โกแลตอชิยิะ - รา้นDuty Free – ทานุกโิคจ/ิซูซูกโินะ 
 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมไูมอ่ ัน่)     

5 ซปัโปโร –สนามบนิชโิตะเสะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง CTS – DMK XJ621 09.40-15.35 
อาหาร เชา้ (บรกิารแบบ Set Box) 

**หมายเหต*ุ* 
กรุป๊เดนิทางวนัที ่8-12 กมุภาพนัธ ์63 โปรแกรม วนัที ่2 และ 3 ของรายการ รายละเอยีดดงันี ้

วนัที ่9ก.พ.   สนามบนินวิชโิตะเสะ - อาซาฮคิาวา่  - หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ – สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ  - พกัโอ

เอะ ฮงเกะออนเซ็น 

วนัที1่0ก.พ. เมอืงอะบาชริ ิ– ลอ่งเรอืตดัน า้แข็งออโรรา่ (Abashiri Drift Ice Ryuhyo Aurora) - พพิธิภณัฑ์

น า้แข็งข ัว้โลก – น า้ตกกงิกะ น า้ตกรวิเซ - เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival 

 

วนัทีห่นึง่    กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 
20.30น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัน้ 3เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI 

AIR ASIA X (XJ) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็ก
กระเป๋า 

23.55น.  น าท่านเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ THAI AIR  
ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ620 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิาร
จ าหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้ ) 

 
วนัทีส่อง    สนามบนินวิชโิตะเสะ - อาซาฮคิาวา่ - หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ -สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ  -  
                 เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival – ออนเซ็น  อาหาร กลางวนั (ราเมน) ,เย็น 
 

กรุป๊เดนิทางวนัที ่8-12 กมุภาพนัธ ์63 โปรแกรม เทีย่วรายละเอยีดดงันี ้

วนัที ่9ก.พ.   สนามบนินวิชโิตะเสะ - อาซาฮคิาวา่  - หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ – สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ  - พกัโอ

เอะ ฮงเกะออนเซ็น 

 
08.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง

กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัด
หมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ า อาหารสด 
จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า
ฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรียบรอ้ยและท า
ภารกิจส่วนตัว น าท่านเดินทางสู่ เมอืงอาซาฮคิาว่า 
(Asahikawa) เมืองใหญ่อันดับสองในเกาะฮอกไกโด 
รองจากซัปโปโร ตัง้อยูท่างตะวันออกของซัปโปโร น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ (Asahikawa 
Ramen Village) ถอืก าเนดิขึน้ในปี 1996 โดยการรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดังของเมอืงอาซาฮคิาวา่มาอยูร่วมกันเป็น



                
 

อาคารหลังคาเดยีว มรีา้นราเมง 8 รา้น  เปรยีบเสมอืนหมู่บา้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดังๆไวใ้นทีเ่ดยีว และยังมหีอ้ง
เล็กๆทีจ่ัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาของหมูบ่า้นแหง่นีด้ว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นราเมน (มือ้ที1่) เมนูราเมน (บรกิารคปูองทา่นละ 1,000เยน เลอืก
ทานราเมนไดต้ามอัธยาศยั) 

 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ Asahiyama Zoo ไดร้ับความนยิมมากทีส่ดุในญีปุ่่ น ซึง่ในแตล่ะปีจะมผีู ้

เขา้ชมความน่ารักของสตัวต์า่งๆ ทีไ่มไ่ดถ้กูกักขังในกรงแบบทีท่า่นเคยเห็นในสวนสตัวท่ั์วๆ ไปถงึกวา่ปีละ 3 ลา้น
คนจากท่ัวโลก โดยสวนสตัวแ์หง่นี้ไดม้แีนวความคดิทีว่า่ สตัวต์า่งๆ ควรที่
จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่ดี  และ
เป็นไปตามธรรมชาตขิองสัตวนั์น้ๆ จงึท า
ใหท้กุทา่นไดส้มัผัสถงึชวีติความเป็นอยูท่ี่
แทจ้รงิของสัตว์แต่ละประเภท อาทเิช่น 
หมขีาวจากขัว้โลก นกเพนกวนิสายพันธุ์
ต่างๆ แพนดา้แดง ไฮไลทส์ าคญั! ของ
ทีน่ ีค่อืการชมการเดนิ ขบวนพาเหรด
ของนกเพนกวนิที่ใหท้่านไดช้มอย่าง
ใกลช้ดิ(พาเหรดแพนกวิน้11.00/14.30 ชว่งเวลาอาจมเีปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บัทางสวนสตัว ์และในชว่งฤดหูนาว
สวนสตัวจ์ะปิดเวลา15.00น.) จากนัน้น าทา่นเดนิทาง  สูโ่ซอนุเคยีวเป็นหมูบ่า้นออนเซนขนาดเล็ก ตัง้อยูเ่มอืงคา
มกิาวะ ทีอ่ยูท่่ามกลางขนุเขาแหง่อทุยานแหง่ชาตไิดเซ็ทสซึัง มธีรรมชาตทิวิทัศน์ทีง่ดงาม น าทา่นชม เทศกาล 
Sounkyo Hyobaku หรอื เทศกาลน า้ตกน า้แข็งแห่ง Sounkyo (Sounkyo Ice Waterfall) เทศกาล
ประจ าฤดูหนาวของโซอุนเคียว ซึง่จัดเป็นประจ าทุกปี และในปีนีจ้ะจดัขึน้ต ัง้แต่วนัที ่25 มกราคม – 18 
มนีาคม 2563 โดยจะจัดแสดงประตมิากรรมทีท่ าจากหมิะ และน ้าแข็ง อาท ิเสาน ้าแข็งอโุมงคน์ ้าแข็ง และโดม
น ้าแข็งบนพื้นที่กว่า 10,000 ตลอดแนวแม่น ้ าอิชคิาร ิ(Ishikari River) ซึ่งจะมีการ
ประดับประดาไฟ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโซอนุเคยีวออนเซ็น 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที2่) 
หลังทานอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับการ แชอ่อนเซ็น เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้
และจะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและยังชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย  
พกั: Sounkyo Mount View Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

วนัทีส่าม     น า้ตกกงิกะ น า้ตกรวิเซ - หอคอยโอคอทสก-์ มอนเบ็ทส ึ- เรอืตดัน า้แข็ง Ice Breaking Garingo  
                  Cruise – อาซาฮคิาวา่ -  หา้งAeon Mall                 อาหารเชา้,กลางวนั 

กรุป๊เดนิทางวนัที ่8-12 กมุภาพนัธ ์63 โปรแกรม เทีย่วรายละเอยีดดงันี ้

วนัที1่0ก.พ. เมอืงอะบาชริ ิ– ลอ่งเรอืตดัน า้แข็งออโรรา่(Abashiri Drift Ice Ryuhyo Aurora) - พพิธิภณัฑ์

น า้แข็งข ัว้โลก – น า้ตกกงิกะ น า้ตกรวิเซ - เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3) 

น าทา่นดนิทางสู ่น า้ตกรวิเซ และน า้ตกกงิกะ 
น ้าตกสองสายทีไ่หลจากบนภเูขาลงมาทีผ่าเป็น
ริว้สวยงาม น ้าตกทัง้สองสายตัง้อยูห่า่งกันเพยีง 
300 เมตร สามารถสังเกตเห็นไดง้่าย ดา้นขวา
คือน ้าตกรวิเซ ซึง่ถูกเรียกว่าเป็  น“น ้าตกแห่ง
ดาวตก”เพราะสายน ้าเสน้ใหญ่ไหลลงมาจาก
ซอกผา เวลาถูกแสงอาทติย ์ จะแลดูคลา้ยดาว
ตก เคยีงคูก่ับน ้าตกกงิกะหรอื“น ้าตกแหง่แมน่ ้าสเีงนิ” อยูด่า้นซา้ย ในฤดรูอ้นจะ
เห็นสายน ้าเป็นริว้เล็กๆไขวก้ันไปมาดูชดชอ้ย จัดอยูใ่นน ้าตกชือ่ดังหนึง่ในรอ้ย
แหง่ของญีปุ่่ น ใหท้า่นเก็บภาพความงามตามอัธยาศัย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่

เมืองมอนเบ็ทสึ Monbetsu เป็นเมืองที่ตั ้งอยู่บริเวณชายฝ่ังทะเลทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด เป็นจุดเริม่ตน้อกีแหง่หนึง่ในการออก
เรอืไปชม ice drift ที่ลอยมาจากขัว้โลก (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ2.30
ชม.) น าท่านไป หอคอยโอคอทสก ์Okhotsk Tower สรา้งเป็นหอกลมตัง้อยู่
ในทะเลปลายสะพานที่ยื่นไปในทะเล ตรงท่าเรือเมืองมอนเบ็ทสึ บริเวณ
เดยีวกับทีจ่ะลงเรอืตัดน ้าแข็ง จากหอนี้นักท่องเทีย่วจะสามารถดูทะเลน ้าแข็ง
ไดท้ัง้จากดา้นบนและลงไปดูสภาพของทะเลน ้าแข็งจากใตน้ าไดด้ว้ย โดนมี  หลายชัน้คอืชัน้ที ่1 okhotsk Hall 
ทางเขา้ที่เชือ่มกับท่าเรือ แสดงความเป็นมาของหอคอยนี้และรา้นขายของที่ระลกึ ชัน้ที่ 2 observation Hall 
แสดงเกีย่วกับทะเลโอคอทสกแ์ละสิง่มชีวีติในทะเล เชน่ ตัวตัวคลโิอเนะ clione สัตวท์ะเลจิว๋ทีม่เีฉพาะในแถบนี ้
และเครือ่งมอืวทิยาศาสตรต์า่งๆ ทีใ่ชส้ ารวจเกีย่วกับทะเลน ้าแข็ง ชัน้ที ่3 Panorama Hall หอ้งชมววิรอบทศิทาง 



                
 

ในวันที่อากาศดอีาจเห็นไกลถงึคาบสมุทรชเิรโดโกะ ชัน้B1 Aqua Gate ลงลฟิตไ์ปที่กน้ทะเลซึง่ลกึ 7.5 เมตร 
เพือ่ชมสตัวท์ะเลทีจ่ัดแสดงเป็นAquariumเล็กๆ และยังมชีอ่งหนา้ตา่งใหม้องเห็นสภาพใตท้ะเลไดอ้กีดว้ย 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) 

น าทา่น ลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง (Garinko II) เป็นไฮไลทห์นึง่ของ
เมอืงมอนเบ็ทส ึเรอื Garinko II สแีดง จะวิง่ตัดทะเลน ้าแข็ง
ออกไปนอกชายฝ่ังทะเลโอ
คอทสก ์น านักท่องเที่ยวไป
ชมกอ้นน ้าแข็งที่ลอยมาจาก
ขัว้โลกเหนือ ในชว่งปลายฤดู
ห น า ว เดื อ น กุ ม ภ าพั น ธ์ -
มีน าคม  เดิม เรือนี้ ใช เ้พื่ อ
ส ารวจน ้ ามันในรัฐอลาสกา้ 
เริ่ม น าม าใช เ้ป็ นกิจก รรม
ท่องเที่ยวตัง้แต่ปี 2004 การ
ล่องเรอืแต่ละรอบใชเ้วลา 45 นาท-ี1 ชั่วโมง (หมายเหตุ : การล่องเรอืตลอดจนการตัดน ้าแข็ง ขึ้นอยู่กับสภาพ
ภูมอิากาศในวันนัน้ๆ ซึง่หากในวันทีทั่ศนวสิัยไม่ด ีหรอืมลีมแรง เรอือาจไม่เปิดใหบ้รกิาร ทางบรษัิทไม่สามารถ
คาดการณ์ลว่งหนา้ได/้กรณีปรับเปลีย่นทีพ่ักหรอืพักโอเอะฮงเกะ จะน าทา่นไปลอ่งเรอืตัดน ้าแข็ง เรอืออโรร่าทีอ่ะ
บาชริแิทน และเทีย่วพพิธิภัณฑน์ ้าแข็งขัว้โลกแทนหอคอยโอคอทสก)์ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กัอาซาฮิ

คาวะ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ2.20ชม.)  
เย็น จากโรงแรมท่านสามารถเดนิไป หา้ง Aeon Mall อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้และอสิระรับประทานอาหารเย็น

ตามอัธยาศัย  

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

วนัทีส่ ี ่      โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครือ่งแกว้โอตาร ุ– ซปัโปโร –  
                 โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ - รา้น Duty Free – ทานุกโิคจ/ิซูซูกโินะ 
                  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมไูมอ่ ัน่)     
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่5) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ Otaru เมอืงทา่เจรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็น
เมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20 เมอืงทา่เล็กๆทีม่บีรรยากาศ
สดุแสนโรแมนตกิ ซึง่มรีา้นขายของอยูต่ลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศ
โดยรอบ รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืนนัน้สว่นใหญ่ ไดถ้กูออกแบบเป็น
ตะวันตกเนื่องจากในอดตี เมอืงโอตารุไดร้ับอทิธพิลมาจาก การท าการคา้
ระหว่างประเทศญี่ปุ่ นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ น าท่าน
เที่ยวชม คลองสายวฒันธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์
ชวนใหค้น้หา ดว้ยควา มเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชวีติ 2 ฝ่ังคลองที่ยังคง
ความเป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ คลองโอตารุสรา้งเพือ่ใหเ้รอืเล็กล าเลยีงสนิคา้
จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดังที่อยู่ตามริมคลอง เมื่อวิทยาการ
เจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่จงึเปลีย่นไปเขา้ท่าที่ใหญ่และขนส่งเขา้โกดัง ได ้
ง่ายขึน้ ตกึเก่าเก็บสนิคา้รมิคลองเหล่านี้ จงึถูกดัดแปลงเป็นรา้นอาหาร
สไตลต์า่งๆ และพพิธิภัณฑ ์น าทา่นเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้โอตารุ แหลง่
ท าเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีันดังอยู่
ในโลกของจนิตนาการ แหล่งเครือ่งแกว้ชือ่ดังของโอตารุ และยังมเีครือ่ง
แกว้หลากหลายใหท้่านชืน่ชม และเลือกซือ้ได ้เมืองนี้มีชือ่เสยีงในดา้น
การท าเครือ่งแกว้ตา่งๆ จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้า่นไดท้อ่ง
ไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีละบทกวทีีแ่สนอ่อนหวานชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตร ี(MUSIC BOX) อัน
มากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะท าใหท้่านผ่อนคลายอย่างดเียีย่ม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรมีากมายหลาย
หลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ รวมถงึทา่นยังสามารถเลอืกท ากลอ่งดนตรแีบบทีท่า่นตอ้งการ
ไดด้ว้ย ท่านสามารถเลอืกกล่องใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มบีรกิารน าเพลงกล่องดนตรทัีง้เพลง
ญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้่านไดส้ัมผัสและชืน่ชมกล่อง
ดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้า่นไดท้ ากลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่่านชืน่ชอบดว้ยตัวทา่นเอง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที6่) 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่ ซปัโปโร ศูนย์กลาง

ความเจรญิของเกาะฮอกไกโด ระหวา่งทาง
น าท่ านเดินทางเข า้สู่  เมืองซ ัปโปโร 
(Sapporo) เมอืงหลวงของภูมภิาคฮอกไก
โด น าทา่นไป โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ 
(ค่าทัวรไ์ม่รวมการเขา้ชมการผลติดา้นใน 



                
 

อสิระถ่ายรูปและซือ้ของทีร่ะลกึดา้นหนา้) แหล่งผลติช็อคโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตัวอาคารของโรงงานถูก
สรา้งขึน้ในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่าน
ไป รา้นดวิตีฟ้ร ีใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากราคาถกู อาทเิชน่ เครือ่งส าอางค ์เครือ่งไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากน า้มนั
มา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิ ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF 5GF และ6GF หรอืวติามนิบ ารุงร่างกายอยา่ง Natto สารสกัด
จากถั่ว หรอืน ้ามันตับปลาฉลาม ยาของดร.โนงจุ ิเป็นตน้ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที7่) เมนูบฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมไูมอ่ ัน้ 
 หลังอาหารเย็นท่น

สามารถอิสระช้อป
ป้ิงย่านทานุกโิกจ ิ
เป็นย่านที่คึกคักมี
ชวีติชวีติโดยเฉพาะ
ใ น เ ว ล า ค ่ า คื น ที่
บรรดาป้ายไฟโฆษ  
ณาบนตกึตา่ง ๆ เปิดไฟสลับสแีขง่ขันประชนัสนิคา้กันรอบๆ บรเิวณนี้มรีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมย์
ยามราตร ีทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ รวมกันมากกวา่ 4,000 รา้น ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยูใ่น
ตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แต่ก็มีพนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็มไปหมด 
บรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงยา่นซูซูกโินะได ้ 

ทพีกั: Hotel Raffinato Sapporo  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 

วนัทีห่า้        ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                           

                    อาหารเชา้ แบบ Set Box 

 
เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่8) บรกิารแบบ Set Box   

หมายเหต:ุ กรณีหอ้งอาหารเชา้ทีโ่รงแรมไมส่ามารถเปิดบรกิารชว่ง06.00น.ได ้
เพือ่ความสะดวกในเรือ่งระยะเวลาในการเดนิทางมาสนามบนิทางบรษัิทขอปรับ
เป็น Set Box แทน) 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพือ่เช็คอนิ
เตรยีมเดนิทางกลบั 

09.40 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ THAI AIR ASIA X  
เทีย่วบนิที ่XJ621(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่าย/สัง่ซือ้บนเครือ่ง) 

15.35 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
มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น) ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- 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*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  



                
 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้
การอัพเกรดทีน่ั่ง สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat ส าหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทัวรไ์มส่ามารถอัพทีน่ั่งได ้ 
 
ทีน่ ัง่ Hot Seat เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขา
ไดอ้ยา่งเต็มที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งที่สายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**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 
(ค่าทัวรไ์ม่รวมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
 



                
 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ไดจ้ากบรษิทั ประกนัท ัว่ไป 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,500 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.สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ 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 า่กวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ 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. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-11 ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 19.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 



                
 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท  ประกัน ท่ั วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


