
  

 

 

            

 

 

CODE:JXJ119 Hokkaido Ice Breaker 5D3N 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hokkaido Ice Breaker 5วนั 3คนื  
ฮอกไกโด ซปัโปโร โอตาร ุโซอนุเคยีว อาซาฮคิาวะ เรอืตดันํ 0าแข็ง 

พกัออนเซ็น(โซอนุเคยีว/โอเอะ ฮงเกะ) 1คนื อาซาฮคิาวะ 1คนื ซปัโปโร 1คนื 
� ชมเทศกาลนํ 0าแข็งโซอนุเคยีว Sounkyo Hyobaku Festival 2020  

� สมัผสัประสบการณล์อ่งเรอืตดันํ 0าแข็ง Ice Breaking Garingo Cruise 
� เทีRยวหนึRงในสวนสตัวท์ ีRมชี ืRอเสยีงทีRสดุในญีRปุ่ น ทีRสวนสตัวอ์าซาฮยิามะ 

พเิศษ!!! พาเทีRยวครบทกุวนั ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ+์ชาบหูมไูมอ่ ั0น!!!  WIFI ON BUS 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีRยว ทีRน ัRง หมายเหต ุ

*8-12 กมุภาพนัธ ์63 32,900  

 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

9,500 30 ลอ่งเรอืตดันํ 0าแข็ง
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 
(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครืRอง บนเครืRองมบีรกิารจําหนา่ย/ส ัRงซื0อบนเครืRองเทา่น ั0น ) 
 

วนัทีR รายละเอยีดทอ่งเทีRยว 

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

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

3 
 

นํ 0าตกกงิกะ นํ 0าตกรวิเซ - หอคอยโอคอทสก-์ มอนเบ็ทส ึ- เรอืตดันํ 0าแข็ง Ice Breaking Garingo 
Cruise – อาซาฮคิาวา่ – หา้งAeon Mall    � อาหาร เชา้, เทีRยง 

4  โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครืRองแกว้โอตาร ุ– ซปัโปโร - ชอ้ปปิ0 งโรงงานช็อค
โกแลตอชิยิะ - รา้นDuty Free – ทานกุโิคจ/ิซูซูกโินะ 
� อาหาร เชา้,เทีRยง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมไูมอ่ ัRน)     

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

**หมายเหต*ุ* 
กรุป๊เดนิทางวนัทีR 8-12 กมุภาพนัธ ์63 โปรแกรม วนัทีR 2 และ 3 ของรายการ รายละเอยีดดงันี0 
วนัทีR 9ก.พ.   สนามบนินวิชโิตะเสะ - อาซาฮคิาวา่  - หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ – สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ  - พกัโอ

เอะ ฮงเกะออนเซ็น 
วนัทีR10ก.พ. เมอืงอะบาชริ ิ– ลอ่งเรอืตดันํ 0าแข็งออโรรา่ (Abashiri Drift Ice Ryuhyo Aurora) - พพิธิภณัฑ์

นํ 0าแข็งข ั0วโลก – นํ 0าตกกงิกะ นํ 0าตกรวิเซ - เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival 
 
วนัทีRหนึRง    กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 
20.30น.� พรอ้มกันที� ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ั0น 3เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI 

AIR ASIA X (XJ) เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็ก
กระเป๋า 

23.55น. � นําท่านเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีRปุ่ นโดยสายการบนิ THAI AIR  
ASIA X เที�ยวบนิที� XJ620 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครืRอง บนเครืRองมบีรกิาร
จําหนา่ย/ส ัRงซื0อบนเครืRองเทา่น ั0น ) 

 
วนัทีRสอง    สนามบนินวิชโิตะเสะ - อาซาฮคิาวา่ - หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ -สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ  -  
                 เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival – ออนเซ็น  �อาหาร กลางวนั (ราเมน) ,เย็น 
 
กรุป๊เดนิทางวนัทีR 8-12 กมุภาพนัธ ์63 โปรแกรม เทีRยวรายละเอยีดดงันี0 



  

 

 

            

 

 

วนัทีR 9ก.พ.   สนามบนินวิชโิตะเสะ - อาซาฮคิาวา่  - หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ – สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ  - พกัโอ
เอะ ฮงเกะออนเซ็น 

 
08.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั�วโมง

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัด
หมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
สําคญั!!! ประเทศญีRปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้า อาหารสด 
จําพวก เนื0อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า
ฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรียบรอ้ยและทํา
ภารกจิส่วนตัว นําท่านเดินทางสู่ เมอืงอาซาฮคิาว่า 
(Asahikawa) เมืองใหญ่อันดับสองในเกาะฮอกไกโด 
รองจากซัปโปโร ตั Dงอยู่ทางตะวันออกของซัปโปโร นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ ้านราเมนอาซาฮิคาว่า 
(Asahikawa Ramen Village) ถอืกําเนดิขึDนในปี 1996 โดยการรวบรวมรา้นราเมนชื�อดังของเมอืงอาซาฮคิาว่า
มาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดยีว มรีา้นราเมง 8 รา้น  เปรยีบเสมอืนหมู่บา้นราเมนที�รวบรวมรา้นดังๆไวใ้นที�
เดยีว และยังมหีอ้งเล็กๆที�จัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาของหมูบ่า้นแหง่นีDดว้ย 

เทีRยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บา้นราเมน (มื0อทีR1) เมนูราเมน (บรกิารคูปองท่านละ 1,000เยน 
เลอืกทานราเมนไดต้ามอธัยาศัย) 

 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ Asahiyama Zoo ไดรั้บความนยิมมากที�สดุในญี�ปุ่ น ซึ�งในแตล่ะปีจะมี

ผูเ้ขา้ชมความน่ารักของสัตวต์่างๆ ที�ไม่ไดถู้กกักขังในกรงแบบที�ท่านเคยเห็นในสวนสัตวทั์�วๆ ไปถงึกว่าปีละ 3 
ลา้นคนจากทั�วโลก โดยสวนสัตวแ์ห่งนีDไดม้แีนวความคดิที�ว่า สัตวต์่างๆ 
ควรที�จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดลอ้มที�ด ี 
และเป็นไปตามธรรมชาตขิองสตัวนั์Dนๆ จงึ
ทําใหทุ้กท่านไดส้ัม ผัสถึงชีว ิตความ
เป็นอยู่ที�แทจ้รงิของสัตว์แต่ละประเภท 
อาทเิชน่ หมขีาวจากขั Dวโลก นกเพนกวนิ
สายพันธุ์ต่างๆ แพนดา้แดง ไฮไลท์
สําคญั! ของทีRน ีRค ือการชมการเด ิน 

ขบวนพาเหรดของนกเพนกวนิที�ให ้
ท่านไดช้มอยา่งใกลช้ดิ(พาเหรดแพนกวิDน11.00/14.30 ชว่งเวลาอาจมเีปลี�ยนแปลงไดข้ึDนอยู่กับทางสวนสัตว ์
และในชว่งฤดูหนาวสวนสัตวจ์ะปิดเวลา15.00น.) จากนัDนนําท่านเดนิทาง  สูโ่ซอุนเคยีวเป็นหมู่บา้นออนเซน
ขนาดเล็ก ตั Dงอยู่เมอืงคามกิาวะ ที�อยู่ท่ามกลางขนุเขาแห่งอุทยานแห่งชาตไิดเซ็ทสซึัง มธีรรมชาตทิวิทัศน์ที�
งดงาม นําทา่นชม เทศกาล Sounkyo Hyobaku หรอื เทศกาลนํ0าตกนํ0าแข็งแหง่ Sounkyo (Sounkyo 
Ice Waterfall) เทศกาลประจําฤดูหนาวของโซอุนเคยีว ซึ�งจัดเป็นประจําทุกปี และในปีนี0จะจดัขึ0นต ั0งแต่
วนัทีR 25 มกราคม – 18 มนีาคม 2563 โดยจะจัดแสดงประตมิากรรมที�ทําจากหมิะ และนํDาแข็ง อาท ิเสา
นํDาแข็งอุโมงค์นํDาแข็ง และโดมนํDาแข็งบนพืDนที�กว่า 10,000 ตลอดแนวแม่นํDาอชิคิาร ิ
(Ishikari River) ซึ�งจะมีการประดับประดาไฟ สมควรแก่เวลานําท่านเขา้สู่ท ีRพกั
โซอนุเคยีวออนเซ็น 

คํRา � รบัประทานอาหารคํRา (มื0อทีR2) 
หลังทานอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชอ่อนเซ็น เพื�อผอ่นคลายความเมื�อยลา้
และจะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและยังชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย  

�พกั: Sounkyo Mount View Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

วนัทีRสาม     นํ 0าตกกงิกะ นํ 0าตกรวิเซ - หอคอยโอคอทสก-์ มอนเบ็ทส ึ- เรอืตดันํ 0าแข็ง Ice Breaking Garingo  
                  Cruise – อาซาฮคิาวา่ -  หา้งAeon Mall                � อาหารเชา้,กลางวนั 
กรุป๊เดนิทางวนัทีR 8-12 กมุภาพนัธ ์63 โปรแกรม เทีRยวรายละเอยีดดงันี0 
วนัทีR10ก.พ. เมอืงอะบาชริ ิ– ลอ่งเรอืตดันํ 0าแข็งออโรรา่(Abashiri Drift Ice Ryuhyo Aurora) - พพิธิภณัฑ์

นํ 0าแข็งข ั0วโลก – นํ 0าตกกงิกะ นํ 0าตกรวิเซ - เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival 
 



  

 

 

            

 

 

เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื0อทีR 3) 
นําทา่นดนิทางสู ่นํ 0าตกรวิเซ และนํ 0าตกกงิกะ 
นํDาตกสองสายที�ไหลจากบนภเูขาลงมาที�ผาเป็น
ริDวสวยงาม นํDาตกทัDงสองสายตั Dงอยูห่า่งกนัเพยีง 
300 เมตร สามารถสังเกตเห็นไดง้่าย ดา้นขวา
คือนํDาตกรวิเซ ซึ�งถูกเรียกว่าเป็  น“นํDาตกแห่ง
ดาวตก”เพราะสายนํDาเสน้ใหญ่ไหลลงมาจาก
ซอกผา เวลาถูกแสงอาทติย ์ จะแลดูคลา้ยดาว
ตก เคยีงคูก่บันํDาตกกงิกะหรอื“นํDาตกแหง่แมนํ่Dาสเีงนิ” อยูด่า้นซา้ย ในฤดรูอ้นจะ
เห็นสายนํDาเป็นริDวเล็กๆไขวก้ันไปมาดูชดชอ้ย จัดอยูใ่นนํDาตกชื�อดังหนึ�งในรอ้ย
แหง่ของญี�ปุ่ น ใหท้า่นเก็บภาพความงามตามอัธยาศัย จากนัDนนําทา่นเดนิทางสู่
เมืองมอนเบ็ทสึ Monbetsu เป็นเมืองที�ตั Dงอยู่บริเวณชายฝั� งทะเลทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด เป็นจุดเริ�มตน้อกีแหง่หนึ�งในการออก
เรอืไปชม ice drift ที�ลอยมาจากขั Dวโลก (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ2.30
ชม.) นําทา่นไป หอคอยโอคอทสก ์Okhotsk Tower สรา้งเป็นหอกลมตั Dงอยู่
ในทะเลปลายสะพานที�ยื�นไปในทะเล ตรงท่าเรือเมืองมอนเบ็ทสึ บริเวณ
เดยีวกับที�จะลงเรอืตัดนํDาแข็ง จากหอนีDนักท่องเที�ยวจะสามารถดูทะเลนํDาแข็ง
ไดทั้ Dงจากดา้นบนและลงไปดสูภาพของทะเลนํDาแข็งจากใตนํ้าไดด้ว้ย โดนม ี หลายชั Dนคอืชั Dนที� 1 okhotsk Hall 
ทางเขา้ที�เชื�อมกับท่าเรอื แสดงความเป็นมาของหอคอยนีDและรา้นขายของที�ระลกึ ชั Dนที� 2 observation Hall 
แสดงเกี�ยวกบัทะเลโอคอทสกแ์ละสิ�งมชีวีติในทะเล เชน่ ตัวตัวคลโิอเนะ clione สตัวท์ะเลจิlวที�มเีฉพาะในแถบนีD 
และเครื�องมือวทิยาศาสตร์ต่างๆ ที�ใชสํ้ารวจเกี�ยวกับทะเลนํDาแข็ง ชั Dนที� 3 Panorama Hall หอ้งชมววิรอบ
ทศิทาง ในวันที�อากาศดอีาจเห็นไกลถงึคาบสมุทรชเิรโดโกะ ชั DนB1 Aqua Gate ลงลฟิตไ์ปที�กน้ทะเลซึ�งลกึ 
7.5 เมตร เพื�อชมสตัวท์ะเลที�จัดแสดงเป็นAquariumเล็กๆ และยังมชีอ่งหนา้ตา่งใหม้องเห็นสภาพใตท้ะเลไดอ้กี
ดว้ย 

 
เทีRยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มื0อทีR4) 

นําทา่น ลอ่งเรอืตดันํ 0าแข็ง (Garinko II) เป็นไฮไลทห์นึRงของ
เมอืงมอนเบ็ทส ึเรอื Garinko II สแีดง จะวิ�งตัดทะเลนํDาแข็ง
ออกไปนอกชายฝั� งทะเลโอ
คอทสก ์นํานักท่องเที�ยวไป
ชมกอ้นนํDาแข็งที�ลอยมาจาก
ขั Dวโลกเหนือ ในชว่งปลายฤดู
ห น า ว เดื อ น กุ ม ภ า พั น ธ์ -
มีน าคม  เดิม เรือนีD ใช เ้พื� อ
สํารวจนํD ามันในรัฐอลาสกา้ 
เริ�ม นํ าม าใช เ้ป็ นกิจก รรม
ท่องเที�ยวตั Dงแต่ปี 2004 การ
ลอ่งเรอืแตล่ะรอบใชเ้วลา 45 นาท-ี1 ชั�วโมง (หมายเหต ุ: การลอ่งเรอืตลอดจนการตัดนํDาแข็ง ขึDนอยูก่ับสภาพ
ภมูอิากาศในวันนัDนๆ ซึ�งหากในวันที�ทัศนวสิัยไมด่ ีหรอืมลีมแรง เรอือาจไมเ่ปิดใหบ้รกิาร ทางบรษัิทไมส่ามารถ
คาดการณ์ล่วงหนา้ได/้กรณีปรับเปลี�ยนที�พักหรอืพักโอเอะฮงเกะ จะนําท่านไปล่องเรอืตัดนํDาแข็ง เรอืออโรร่า
ที�อะบาชริแิทน และเที�ยวพพิธิภัณฑนํ์Dาแข็งขั Dวโลกแทนหอคอยโอคอทสก)์ สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้ทีRพกั
อาซาฮคิาวะ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ2.20ชม.)  

เย็น จากโรงแรมท่านสามารถเดนิไป หา้ง Aeon Mall อสิระใหท้า่นเลอืกซืDอสนิคา้และอสิระรับประทานอาหารเย็น
ตามอธัยาศัย  

�ทีRพกั: Asahikawa Smile Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)  
วนัทีRส ีR      โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครืRองแกว้โอตาร ุ– ซปัโปโร –  
                 โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ - รา้น Duty Free – ทานุกโิคจ/ิซูซูกโินะ 
                 � อาหารเชา้,เทีRยง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมไูมอ่ ัRน)     
 



  

 

 

            

 

 

เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื0อทีR 5) 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ Otaru เมอืงทา่เจรญิรุ่งเรอืงในฐานะที�เป็น
เมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที� 19 ถงึ 20 เมอืงทา่เล็กๆที�มบีรรยากาศ
สดุแสนโรแมนตกิ ซึ�งมรีา้นขายของอยูต่ลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศ
โดยรอบ รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืนนัDนสว่นใหญ ่ไดถ้กูออกแบบเป็น
ตะวันตกเนื�องจากในอดตี เมอืงโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจาก การทําการคา้
ระหว่างประเทศญี�ปุ่ นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ นําท่าน
เที�ยวชม คลองสายวฒันธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์
ชวนใหค้น้หา ดว้ยควา มเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชวีติ 2 ฝั� งคลองที�ยังคง
ความเป็นญี�ปุ่ นแบบดั Dงเดมิ คลองโอตารุสรา้งเพื�อใหเ้รอืเล็กลําเลยีงสนิคา้
จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดังที�อยู่ตามริมคลอง เมื�อวิทยาการ
เจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่จงึเปลี�ยนไปเขา้ท่าที�ใหญ่และขนส่งเขา้โกดัง ได ้
ง่ายขึDน ตกึเก่าเก็บสนิคา้รมิคลองเหล่านีD จงึถูกดัดแปลงเป็นรา้นอาหาร
สไตลต์า่งๆ และพพิธิภัณฑ ์นําทา่นเที�ยวชม ชมเครืRองแกว้โอตาร ุแหลง่
ทําเครื�องแกว้ที�มชีื�อเสยีงที�สดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีันดังอยู่
ในโลกของจนิตนาการ แหล่งเครื�องแกว้ชื�อดังของโอตารุ และยังมเีครื�อง
แกว้หลากหลายใหท้่านชื�นชม และเลือกซืDอได ้เมืองนีDมีชื�อเสยีงในดา้น
การทําเครื�องแกว้ต่างๆ จากนัDนนําท่านชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้่านได ้
ท่องไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรีและบทกวีที�แสนอ่อนหวานชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตรี (MUSIC 
BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที�จะทําใหท้่านผ่อนคลายอย่างดีเยี�ยม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรี
มากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึท่านยังสามารถเลอืกทํากล่องดนตรี
แบบที�ทา่นตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มบีรกิารนําเพลง
กล่องดนตรทัี Dงเพลงญี�ปุ่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้่านได ้
สัมผัสและชื�นชมกล่องดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้่านไดทํ้ากล่องดนตรน่ีารักๆในแบบที�ท่านชื�นชอบดว้ยตัวท่าน
เอง 

เทีRยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มื0อทีR6) 
บา่ย นําท่านเดินทางสู่ ซปัโปโร ศูนย์กลาง

ความเจรญิของเกาะฮอกไกโด ระหวา่งทาง
นําท่ านเดินทางเข า้สู่  เมืองซ ัปโปโร 
(Sapporo) เมอืงหลวงของภูมภิาคฮอกไก
โด นําทา่นไป โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ 
(ค่าทัวรไ์ม่รวมการเขา้ชมการผลติดา้นใน 
อสิระถ่ายรูปและซืDอของที�ระลกึดา้นหนา้) 
แหล่งผลติช็อคโกแลตที�มีชื�อเสยีงของญี�ปุ่ น ตัวอาคารของโรงงานถูก
สรา้งขึDนในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซืDอเป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนัDนนําทา่น
ไป รา้นดวิตี0ฟร ีใหท้่านเลือกซืDอของฝากราคาถูก อาทเิช่น เครื�องสําอางค์ เครื�องไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์าก
นํ0ามนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิ ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF 5GF และ6GF หรอืวติามนิบํารุงร่างกายอย่าง Natto 
สารสกดัจากถั�ว หรอืนํDามันตับปลาฉลาม ยาของดร.โนงจุ ิเป็นตน้ 

เย็น � รบัประทานอาหารเย็น (มื0อทีR7) เมนบูฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมไูมอ่ ั0น 
 หลังอาหารเย็นท่น

สามารถอิสระช้อป
ปิ0 งย่านทานุกโิกจ ิ
เป็นย่านที�คึกคักมี
ชวีติชวีติโดยเฉพาะ
ใ น เ ว ล า คํ� า คื น ที�
บรรดาป้ายไฟโฆษ  
ณาบนตกึต่าง ๆ เปิดไฟสลับสแีข่งขันประชันสนิคา้กันรอบๆ บรเิวณนีDมีรา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิ
เรงิรมยย์ามราตร ีทั Dงไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ รวมกันมากกวา่ 4,000 รา้น ตั Dงอยูใ่นตรอกซอกซอย บางรา้นก็
ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึDนลฟิตไ์ป แตก่็มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็ม
ไปหมด บรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปปิ0 งยา่นซูซูกโินะได ้ 



  

 

 

            

 

 

�ทพีกั: Hotel Raffinato Sapporo  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 

วนัทีRหา้        ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                           
                   � อาหารเชา้ แบบ Set Box 
 
เชา้       �รบัประทานอาหารเชา้ (มื0อทีR 8) บรกิารแบบ Set Box   

หมายเหต:ุ กรณีหอ้งอาหารเชา้ที�โรงแรมไมส่ามารถเปิดบรกิารชว่ง06.00น.ได ้
เพื�อความสะดวกในเรื�องระยะเวลาในการเดนิทางมาสนามบนิทางบรษัิทขอปรับ
เป็น Set Box แทน) 
ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพืRอเช็คอนิ
เตรยีมเดนิทางกลบั 

09.40 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ THAI AIR ASIA X  
เทีRยวบนิทีR XJ621(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง บนเครื�องมบีรกิารจําหน่าย/สั�งซืDอบนเครื�อง) 

15.35 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

 หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีRยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืRองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีRปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีRยนโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั เพืRอใหท้่านท่องเทีRยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การ
บรกิารของรถบสันําเทีRยวญีRปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีRปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัRวโมง มอิาจเพิRมเวลา
ได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ~ในการปรบัเปลีRยนเวลา
ทอ่งเทีRยวตามสถานทีRในโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลีRยน 100 เยน 
เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีRยนปรบัสงูขึ0น บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิRมขึ0น 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พืRอการทอ่งเทีRยวเทา่น ั0น คา่ทวัรท์ ีRจา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีRตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ั0นหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีRปุ่ น) ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ั0งคา่
ต ั�วเครืRองบนิใหแ้กท่า่น  
 
เง ืRอนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ั0งนี0จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึ0นไป กรณีไมถ่งึ  

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

2. ในกรณีทีRลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีRของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั0ง มฉิะน ั0นทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั0งส ิ0น  
3.การชําระคา่บรกิารชาํระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัDนทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื�องจากเป็นราคาตัlวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี  และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั Dงกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั DงสิDน  รวมถงึ เมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะ
แลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั DงสิDน 
 5.อตัราคา่บรกิารนี0 � รวม 
1. � คา่ตัlวโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั Dนประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี�นั�งได ้



  

 

 

            

 

 

การอพัเกรดที�นั�ง สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat สําหรับที�นั�งBusiness/Premium ตัlวกรุ๊ปทัวรไ์มส่ามารถอพัที�นั�งได ้ 
 
ทีRน ัRง Hot Seat เป็นที�นั�งที�มพีืDนที�วา่งที�มากกวา่ที�นั�งมาตรฐาน ดว้ยพืDนที�วางขาที�กวา้งเป็นพเิศษ มพีืDนที�พอที�จะสามารถยดื
ขาไดอ้ยา่งเต็มที� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Airbus A330 

โซน แถวทีR ราคา ตอ่เทีRยว 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 แถวทีR ราคา ตอ่เทีRยว 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. �คา่ที�พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 
3. �คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. �เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. � คา่นํ 0าหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครืRองที�สายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึ0นเครืRองไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภัยเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซืDอนํDาหนักเพิ�ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัDนพรอ้มชาํระคา่นํDาหนัก** 

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

(คา่ทัวรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
 



  

 

 

            

 

 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัRงซื0อประกนั
สขุภาพเพิRมไดจ้ากบรษิทั ประกนัท ัRวไป 
7. อตัราคา่บรกิารนี0⌧ไมร่วม 
1. ⌧คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. ⌧คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. ⌧คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ⌧คา่ภาษีนํDามันที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัlวเครื�องบนิ 
5. ⌧คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. ⌧ค่าทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 4,500 เยนต่อทรปิ สําหรบักรุ๊ปทีRมหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจใน
บรกิาร 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีRปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีRประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั0นในประเทศญีRปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืRอการทอ่งเทีRยว เยีRยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืRนเอกสารในข ั0นตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพืRอยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีRปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี0 
1.ตัlวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึDนในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีRปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีRปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั Dน 
 3.ในขั Dนตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี�ไม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ั0งหมดก่อนทําการจอง เพืRอความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมืRอท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ั0งหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง
บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ืRอนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ั0งหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ~ท ีRจะเลืRอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ0นในกรณีทีRมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึDนกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั DงสิDน หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั DงสิDน หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั Dงหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Dงหมด  
7. รายการนีDเป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั Dงหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั DงนีDข ึDนอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัDน บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั DงสิDนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัDน  
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก



  

 

 

            

 

 

ประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิDงแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั Dงที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํDาดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที�2ของการเดนิทางถงึวันที�4ของการเดนิทางรวมจํานวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-11 ชั�วโมง อาทเิชน่ เริ�ม
งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 19.00 น.ในวันนัDน มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั DงนีDข ึDนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัDนๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตาม
สถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง
ท่องเที�ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที�ยว เท่านัDน  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื�อนไข
กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถ
ซืDอประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั DงสิDนแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัDน  
18. ผูจั้ดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
 
 


