
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  XJ95 HOKKAIDO 5D3N OCT18-XJ-W21 

XJ95 Hokkaido เทีย่วนี ้ฟินสเ์วอร ์ซปัโปโร โอตาร ุโทยะ ฟรูาโน ่ลาเวน

เดอร ์บเิอะ 5วนั 3คนื  

 

Hokkaido เทีย่วนี.้..ฟินสเ์วอ่ร ์ซปัโปโร โอ
ตาร ุโทยะ ฟรูาโน ่บเิอะ Lavender 5วนั 3คนื 

โนโบรเิบทส ึหบุเขานรกจโิกคดุาน ิภเูขาไฟโชวะชนิซงั น ัง่กระเชา้อสุซุงั 
(Usuzan Ropeway) ชมฟารม์หมสีนี า้ตาล จดุชมววิไซโล  ทะเลสาบโทยะ โอ
ตาร ุคลองโอตาร ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีโรงงานเครือ่งแกว้โอตาร ุซบัโปโร 
โรงงานช็อกโกแลต ท าเนยีบรฐับาลเกา่ หอนาฬกิาซปัโปโร  ชอ้ปป้ิงซู  ซกูโินะ
และทานกุโิคจ ิฟรูาโน ่โทมติะฟารม์ ชมทุง่ลาเวนเดอรแ์ละฟารม์ชกิไิซโนะโอ

กะ  เมอืงบเิอะ  Patchwork road บอ่น า้สฟ้ีา 

พกัออนเซ็นทะเลสาบโทยะ 1คนื ซปัโปโร 2คนื พาเทีย่วครบ
ทกุวนั ไมม่วีนัฟรเีดย ์ 
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บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์3 ชนดิ+BBQ Yakiniku เครืง่ด ืม่เบยีรไ์วน ์
ไมอ่ ัน้ +บฟุเฟ่ตเ์มลอ่น 

บนิตรงสูซ่โิตเสะสายการบนิ AIR ASIA X เครือ่งล าใหญ ่
A330-300 น า้หนกักระเป๋า 20 KG บรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์

พรอ้มน า้ดืม่บนเครือ่ง 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  สนามบนินวิชโิตเสะ – โนโบรเิบทส ึ– จโิกคดุาน ิ– กระเชา้อุสุซงั – ภเูขาไฟโชวะชนิ
ซงั - ฟารม์หมสีนี า้ตาล - จดุชมววิไซโล – ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น 

3  
โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- โรงงานเครือ่งแกว้โอตาร ุ– 
โรงงานช็อกโกแลต – รา้น Alexander ดวิตีฟ้ร ี- ท าเนยีบรฐับาลเกา่ – หอนาฬกิา 
– ชอ้ปป้ิงซูซูกโินะ 

4  ซปัโปโร - ฟูราโน ่- โทมติะฟารม์ ทุง่ลาเวนเดอร ์- ฟารม์ชกิไิซโนะโอกะ - เมอืงบเิอะ 
– Patchwork road – บอ่น า้สฟ้ีา Blue Pond – ซปัโปโร - ชอ้ปป้ิงทานุกโิกจ ิ

5  ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

30 Jun - 04 Jul 2018  29,888  29,888 29,888 7,000 8,500 

05 - 09 Jul 2018  35,900  35,900 35,900 7,000 8,500 

07 - 11 Jul 2018  35,900  35,900 35,900 7,000 8,500 

14 - 18 Jul 2018  37,900  37,900 37,900 7,000 8,500 

21 - 25 Jul 2018  37,900  37,900 37,900 7,000 8,500 

28 Jul - 01 Aug 2018  37,900  37,900 37,900 7,000 8,500 

04 - 08 Aug 2018  34,900  34,900 34,900 7,000 8,500 

09 - 13 Aug 2018  38,900  38,900 38,900 7,000 8,500 

18 - 22 Aug 2018  33,900  33,900 33,900 7,000 8,500 

25 - 29 Aug 2018  34,900  34,900 34,900 7,000 8,500 

30 Aug - 03 Sep 2018  33,900  33,900 33,900 7,000 8,500 

01 - 05 Sep 2018  33,900  33,900 33,900 7,000 8,500 

08 - 12 Sep 2018  32,900  32,900 32,900 7,000 8,500 

13 - 17 Sep 2018  31,900  31,900 31,900 7,000 8,500 

15 - 19 Sep 2018  33,900  33,900 33,900 7,000 8,500 

22 - 26 Sep 2018  32,900  32,900 32,900 7,000 8,500 
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27 Sep - 01 Oct 2018  32,900  32,900 32,900 7,000 8,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

20.30  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัน้ 3 ประต ู3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 
THAI AIR ASIA X (XJ) เคานเ์ตอร ์4 มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความ
สะดวก 

23.55  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ THAI AIR 
ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ620 (มบีรกิารอาหารรอ้นและน า้ดืม่บนเครือ่ง) 

วนัที ่2 สนามบนินวิชโิตเสะ – โนโบรเิบทส ึ– จโิกคดุาน ิ– กระเชา้อุสุซงั – ภเูขาไฟโช
วะชนิซงั - ฟารม์หมสีนี า้ตาล - จดุชมววิไซโล – ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น 

08.40  เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา่
เมอืงไทย 2 ชัว่โมงกรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืค่วามสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า 
อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั
และปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตวั น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโนโบ
รเิบทส ึ(Noboribetsu) เมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของเกาะฮอกไกโด
อดุมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามไมว่า่จะเป็นตน้ไม,้ ทะเลสาบ, หนองบงึและ
แหลมรปูรา่งแปลกตามากมาย จากนัน้น าทา่นชม หบุเขานรกจโิกคดุาน ิ
(Jigokudani) เกดิจากภเูขาไฟซึง่ยังไมด่บัจงึกอ่ใหเ้กดิน ้าพรุอ้นและบอ่โคลนเดอืด 
อนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่ังคงอยูช่ัว่กลัป์ น ้ารอ้นในล าธารของหบุเขาแหง่นี้
มแีรธ่าตกุ ามะถันซึง่เป็นแหลง่ตน้น ้าของยา่นบอ่น ้ารอ้นโนโบรเิบทส ึมองเห็นควนัจาก
น ้าพรุอ้นพุง่ขึน้มาตลอดเวลา ใหท้า่นถา่ยภาพตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)  

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่โชวะชนิซงั ปารค์ (Showa Shinzan Park) น าทา่นน ัง่กระเชา้
อุสุซงั (Usuzan Ropeway) สู ่ภเูขาไฟอุส ึ(Mt. Usuzan) (ขอสงวนไมข่ ึน้ใน
กรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย) ชม ภเูขาไฟโชวะชนิซนั (Showa Shinzan) เป็น
ภเูขาไฟทีเ่กดิขึน้ใหมม่อีายนุอ้ยทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น เกดิขึน้จากการเกดิแผน่ดนิไหว
และกอ่ตวัขึน้บนพืน้ทีร่าบทุง่ขา้วสาล ีสงู 290 เมตร ในระหวา่งปี 1943-1945 สมัยจักร
รพรรดโิชวะ ปัจจบุนัยังคงมคีวนัก ามะถันลอยอยูเ่หนอืปลอ่งภเูขาไฟ ตัง้อยูใ่กลก้บัภเูขา
ไฟอสุ ุปัจจุบนัอยูใ่นความดแูลของรัฐบาลในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาตแิหง่พเิศษ 
ใหท้า่นชมและบนัทกึภาพเป็นทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระน าทา่นชมแหลง่อนุรกัษห์มสีี

น า้ตาลหรอืเรยีกวา่ ฮกิมุะ (รวมคา่เขา้ชมแลว้) เป็นพันธุห์มทีีห่าไดย้ากในปัจจบุัน 
ซึง่จะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคารนิ และหมูเ่กาะครูนิเทา่นัน้ ใหท้า่นตืน่ตา 
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กบัความน่ารักของนอ้งหมตีวัเล็กทีม่อีายตุัง้แต ่2 ขวบ จนถงึหมตีวัโตอาย ุ12 ขวบ และ
ประหลาดใจกบัหมแีสนรูท้ีท่ าทา่ทางตลกๆ ใหท้า่นชม เชน่ ยกมอืไหวข้อ หรอื นอนยก
ขารอขอแอป๊เป้ิล หรอืกวักม ื อเรยีกขอเพือ่แลกกบัการไดก้นิแอปเป้ิลหรอืคกุกี ้ใหท้า่น
ไดเ้พลดิเพลนิกบัความน่ารักของเหลา่หมสีนี ้าตาล พรอ้  มบนัทกึภาพความน่ารักตาม
อธัยาศยั หรอืทา่นสามารถซือ้ของทีร่ะลกึของฝากทีร่า้นคา่บรเิวณโวะซนิซงัปารค์ได ้
ตามอธัยาศยั จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ หรอืโทยะโกะ ทีอ่ยูใ่นอทุยาน
ชโิกะทสโึทยะ เป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วมคีนมาเยีย่มชมปีละ 4 ลา้นคน น าทา่น
เดนิทางไป จดุชมววิไซโล Sairo View Point เป็นจดุชมววิทะเลสาบโทยะจากมมุ
สงู สามารถมองเห็นทัศนยีภาพของทะเลสาบโทยะ รวมถงึเกาะนาคาจมิะ เขาอสุ ุ
เขาโชวะชนิซงั ยา่นโทยะโกะออนเซน็และปากปลอ่งภเูขาไฟนชิยิามะ นอกจากนี้ยัง
สามารถมองเห็นเขาโยเทยซ์ ึง่ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นภเูขาฟจูแิหง่เอโซะทางทศิ
ตะวันตก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที2่)  

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิแชอ่อนเซ็น เพือ่ผอ่น
คลายความเมือ่ยลา้และจะท าให ้ผวิพรรณสวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติ
ดอีกีดว้ย 

ทีพ่กั: Yutoriro Toyako Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 
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วนัที ่3 
โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- โรงงานเครือ่งแกว้โอตาร ุ– 
โรงงานช็อกโกแลต – รา้น Alexander ดวิตีฟ้ร ี- ท าเนยีบรฐับาลเกา่ – หอ
นาฬกิา – ชอ้ปป้ิงซูซูกโินะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุเมอืงทา่เจรญิรุง่เรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่ง
ปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20 เมอืงทา่เล็กๆทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึง่มรีา้นขาย
ของอยูต่ลอดสองขา้งทางดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืนนัน้
สว่นใหญไ่ดถ้กูออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดตี เมอืงโอตารไุดรั้บอทิธพิลมาจาก
การท าการคา้ระหวา่งประเทศญีปุ่่ นเองและประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ น าทา่น
เทีย่วชม คลองสายวฒันธรรมโอตาร ุคลองสายวัฒนธรรมอนัมเีสน่หช์วนใหค้น้หา 
ดว้ยความเป็นเอกลกัษณ์แหง่วถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่ังคงความเป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ 
คลองโอตารสุรา้งเพือ่ใหเ้รอืเล็กล าเลยีงสนิคา้จากทา่เรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดงัทีอ่ยูต่าม
รมิคลอง เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญจ่งึเปลีย่นไปเขา้ทา่ทีใ่หญแ่ละขนสง่เขา้
โกดงั ไดง้า่ยขึน้ ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลองเหลา่นี้ จงึถกูดดัแปลงเป็นรา้นอาหารสไตล์
ตา่งๆ และพพิธิภัณฑ ์น าทา่นเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้โอตาร ุแหลง่ท าเครือ่งแกว้ทีม่ี
ชือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนัดงัอยูใ่นโลกของจนิตนาการ แหลง่
เครือ่งแกว้ชือ่ดงัของโอตาร ุและยังมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้า่นชืน่ชม และเลอืกซือ้
ได ้เมอืงนีม้ชี ือ่เสยีงในดา้นการท าเครือ่งแกว้ตา่งๆ  จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑ์
กลอ่งดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้า่นไดท้อ่งไปในดนิแดนแหง่
เสยีงดนตรแีละบทกว ีทีแ่สนออ่นหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกลอ่งดนตร ี(MUSIC 
BOX) อนัมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะท าใหท้า่นผอ่นคลายอยา่งดเียีย่ม ทา่นจะ
ไดช้มกลอ่งดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เตม็ไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ 
รวมถงึทา่นยังสามารถเลอืกท ากลอ่งดนตรแีบบทีท่า่นตอ้งการไดด้ว้ย ทา่น
สามารถเ  ลอืกกลอ่งใส ่ตุก๊ตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกนั มบีรกิารน าเพลงกลอ่ง
ดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอดัเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทาง
พพิธิภัณฑ ์ใหท้า่นไดส้มัผสัและชืน่ชมกลอ่งดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้า่นไดท้ ากลอ่ง
ดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่า่นชืน่ชอบดว้ยตวัทา่นเอง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่)  

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสูซ่ปัโปโร ระหวางทางน าทา่นไปชม โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (ไม่
รวมการเขา้ชมการผลติดา้นใน) แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตวัอาคาร
ของโรงงานถกูสรา้งขึน้ในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้
เป็นของฝากตามอธัยาศยั จากนัน้น าทา่นไป รา้น Alexander ดวิตีฟ้ร ีใหท้า่นเลอืก
ซือ้ของฝากราคาถกู อาทเิชน่ เครือ่งส าอางค ์เครือ่งไฟฟ้า ผลติภัณฑจ์ากน ้ามันมา้ โฟ
มลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ โฟมลา้งหนา้ชาเขยีวและขา้วญีปุ่่ น ผลติภณัฑแ์บรนด ์4GF 
5GF และ6GF หรอืวติามนิบ ารงุรา่งกายอยา่ งNatto สารสกดัจากถั่ว หรอืน ้ามันตบัปลา
ฉลามเป็นตน้ จากนัน้น าทา่นไปชม ตกึท าเนยีบรฐับาลเกา่ หรอื อะคะเร็งงะ 
(Akarenga) ในภาษาญีปุ่่ นแปลวา่ อฐิสแีดง เริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2416 เป็นอาคาร
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ในสไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิา โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแหง่รัฐแมสซา
ซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจ านวนมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ตกึแดงหลงันี้ใชเ้ป็น
ทีท่ าการรัฐบาลฮอกไกโดตัง้แตปี่ พ.ศ.2429 ซึง่ผูว้า่ราชการคนแรกทีไ่ดท้ างานในตกึนี้
คอื มจิโิตช ิอวิามรูะ (Michitoshi Iwamura) แลว้ใชง้านตอ่เนื่องยาวนานถงึ 80 ปี 
กอ่นทีจ่ะยา้ยไปทีท่ าการหลงัใหมเ่ป็นอาคารทนัสมัยสงู 10 ชัน้ซึง่ตัง้อยูด่า้นหลงัตกึ 
ผา่นชม สวนโอโดร ิเป็นสวนทีไ่ดถ้กูปรับปรงุเปลีย่นแปลงกลายเป็นเทศกาลทีย่ ิง่ใหญ ่
สามารถดดูนักทอ่งเทีย่วท ารายไดใ้หแ้กฮ่อกไกโดมากมาย มหีมิะทีง่ดงามและการ
แกะสลกัน ้าแข็งทีส่ามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากญีปุ่่ นและทัว่โลกไดม้ากกวา่ 2 ลา้น
คน และหอนาฬกิาซปัโปโรเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วซึง่เป็นอาคารทีส่รา้งขึน้จากไมต้ัง้อยู่
ในเขตจโูอ เมอืงซปัโปะโระ เมอืงใหญท่ีส่ดุของจังหวัดฮกไกโด ทางตอน เหนือของ
ประเทศญีปุ่่ น ออกแบบดว้ยศลิปะแบบอเมรกินัเป็นทีรู่จั้กในฐานะสญัลกัษณ์ของเมอืง 
และเป็นทีส่นใจของนักทอ่งเทีย่วทัง้ในและตา่งประเทศแทบทกุคนซึง่นาฬกิาบนหอ
ยังคงเดนิอยา่งเทีย่งตรงและมเีสยีงระฆังในทกุชัว่โมง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ที ่ภตัตาคาร (มือ้ที5่) พเิศษ บฟุเฟ่ตข์าป ู3 ชนดิ พรอ้ม 
BBQ เครือ่มดืม่ เบยีร ์ไวนแ์บบไมอ่ ัน้ 

หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ักแรมพักผอ่นตามอธัยาศยั หรอืทา่นสามารถเดนิไปช ้

อปป้ิง ยา่นซูซูกโินะ จากบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ อยูถ่ัดลงมาทางใต ้
จากสวนโอโดร ิถอืเป็นยา่นทีค่กึคกัมชีวีติชวีาทีส่ดุของซปัโปโร โดยเฉพาะในเวลาค า่
คนืทีบ่รรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่งๆ เปิดไฟสลบัสแีขง่ขนัประชนัสนิคา้กนั รอบๆ 
บรเิวณนี้มรีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบนัเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทัง้ไนตค์ลบั บาร ์คารา
โอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกนัมากกวา่ 4,000 รา้น ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอย บางรา้นก็
ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แตก็่มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของ
รา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด 

ทีพ่กั: Premia Cabin Sapporo Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 
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วนัที ่4 
ซปัโปโร - ฟูราโน ่- โทมติะฟารม์ ทุง่ลาเวนเดอร ์- ฟารม์ชกิไิซโนะโอกะ - เมอืง
บเิอะ – Patchwork road – บอ่น า้สฟ้ีา Blue Pond – ซปัโปโร - ชอ้ปป้ิงทานุกิ
โกจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่6) 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟูราโน ่Furano เมอืงทีข่ ึน้ชือ่ในเรือ่งการชมดอกไม ้น าทา่นไป
ชม โทมติะฟารม์ (Farm Tomita) ฟารม์ลาเวนเดอร ์แหง่แรกของเมอืงฟรุาโน่ 
ทา่นจะไดพ้บกก ับทุง่ดอกลาเวนเดอรส์มีว่งแขง่กนัสง่กลิน่หอมยวนใจและตืน่ตาไปกบั
แปลงดอกทีต่ัง้ใจปลกู ดอกไมท้ัง้หมด 7ส ี7สายพนัธุเ์รยีงรายเป็นแปลงยาว
เปรยีบเสมอืนสขีองสายรุง้ตดักบัสขีองทอ้งฟ้า แลดสูวยงามละลานตา นอกจากจะเก็บ
ภาพสวยๆของดอกไมแ้ลว้ ทีน่ี่ยังมผีลติภัณฑจ์ากลาเวนเดอรท์ัง้ของใชจ้ าพวกน ้าหอม
สบูด่อกลาเวนเดอรแ์หง้หรอืของกนิอยา่งน ้ากลิน่ลาเวนเดอร ์ พดุดิง้ลาเวนเดอรแ์ละที่
พลาดไมไ่ด ้คอืไอศครมีลาเวนเดอรท์ีค่วามหอมหวานจะชว่ยดบัรอ้นไดเ้ป็นอยา่งด ี
รวมถงึของทีร่ะลกึอืน่ๆทีม่ใีหเ้ลอืกชอ้ปทั่วทกุจดุในฟารม์ ใหท้า่นอสิระถา่ยภาพตาม
อธัยาศยั 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูฟ่ารม์ชกิไิซโนะโอกะ (Shikisai No Oka) ชมววิทวิทัศนท์ี่
สวยงามของทุง่ดอกไมใ้ดใ้นแบบพาโนรามา ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัสสีนัและกลิน่
หอมของมวลดอกไมกว้า่ 10 สายพนัธุอ์าท ิทวิลปิ, ซลัเวยีร,์ดอกทานตะวัน เป็นตน้ ที่
จะสลบัสบัเปลีย่นกนัอวดสสีนั บานสะพร่ังตามแตฤ่ดกูาล 

หมายเหต:ุ ชว่งทีช่มดอกลาเวนเดอรค์อืชว่งเดอืนมถินุายน-กลางเดอืนสงิหาคม และ
ในชว่งเดอืนอืน่ๆจะมดีอกไมน้านาชนดิในสวนตามฤดกูาล ทัง้นี้จะบานหรอืโรยขึน้อยูก่บั
สภาพอากาศในวนัเดนิทางบรษัิทฯไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7)เมนู Buffet + บฟุเฟ่ตเ์มลอ่น 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบเิอะ เมอืงเล็กๆ ทีต่ัง้อยบ่รูเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด ที่
ไดช้ือ่วา่ Small Town Of The Most Beautiful Hills เมอืงเล็กๆทีม่คีวามสวยงาม
ทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขา ตลอดเสน้ทางผา่นทางตะวันตกเฉียงเหนือของตวัเมอืง ทา่น
สามารถชม Patchwork road เป็นเสน้ทางชมทุง่นา เนนิเขาสทีองอรา่มสลบักบัสี

เขยีงและน ่าตาล มคีวามสวยงามราวกบัผา้หลายผนืมาตดัปะวางตอ่กนัเป็นระยะทางยาว 
จะสวยเป็นพเิศษในชว่งฤดรูอ้น จดุชมววิระหวา่งทางทีน่่าสนใจ คอื ตน้เคน และแมรี ่
(Ken & Mary Tree) ทวิทศันท์ีใ่ชใ้นภาพยนตรโ์ฆษณา “สไกไลน”์ ของบรษัิทนิ
สสนัมอเตอร ์ฉายในยคุทศวรรษ 1970 ท าใหผู้ค้นตา่งแวะเวยีนมาถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ 
ตน้เซเวน่สตารส์ (Seven Stars Tree) ชือ่สดุคลูแบบนี้ไดม้าเพราะตน้ไมน้ี้ถกูใชเ้ป็น
ภาพบนซองบหุรีย่ีห่อ้ SEVEN STARS ในปี ค.ศ. 1976 ววิของตน้โอค๊ยักษ์ทีต่ัง้อยูบ่น
เนนิอยา่งสงา่งาม ตน้พอ่แมล่กู (Parents and Child Tree) เป็นตน้ไมแ้ละเนนิเขาที่
โดง่ดงัจากภาพยนตโ์ฆษณาหลายชิน้  สองขา้งทางเต็มไปดว้ยยทุง่ขา้วบารเ์ลย่สี

เหลอืงทองตดัสลบั  กบัไร่ขา้วโพดและมนัฝร่ังสเีขยีวสด เป็นสถานทีท่ีส่วยงามเหมาะ
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กบัการถา่ยรปูและบนัทกึไวน้ความทรงจ า จากนัน้น าทา่นไปชม บอ่น า้สฟ้ีา Blue 
Pond หรอืสระสฟ้ีา เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีเ่พิง่เริม่มชีือ่เสยีงไดไ้มน่าน
ของฮอกไกโด ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงบเิอะ ชือ่เสยีงทีท่ าใหนั้กทอ่งเทีย่วหลายคนสนใจมา
เทีย่วชมนัน้ เป็นเพราะน ้าสฟ้ีาทีส่ดใสเกนิกวา่บอ่น ้าตามธรรมชาตทิั่วไป และตอไมส้งู
จ านวนมากทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ความใสแปลกตาทีแ่สนพเิศษของน ้าในบอ่สระสฟ้ีานีเ้กดิขึน้
ดว้ยความบงัเอญิหลงัการสรา้งเขือ่นเพือ่ป้องกนัการเกดิโคลนถลม่จากภเูขาไฟบรเิวณ
ใกลเ้คยีงทีไ่ดร้ะเบดิไปแลว้ครัง้หนึง่ น ้าสว่นทีถ่กูกัน้ออกจากเขือ่นกกัเก็บรวมกนัจนเกดิ
เป็น Blue Pond ในทกุวันนี้ โดยปัจจบุนัยังไมอ่าจอธบิายถงึทีม่าของสฟ้ีาของน ้าไดแ้น่
ชดั แตจ่ากการตรวจสอบพบแรธ่าตอุลมูเินียมไฮดรอกไซดใ์นน ้าซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นความ
ยาวคลืน่ทีส่ัน้กวา่ของแสงสฟ้ีาเชน่เดยีวกบัชัน้บรรยากาศโลก สมควรแกเ่วลาน าทา่น
เดนิทางสูซ่ปัโปโร อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิกจ ิเป็นยา่นทีค่กึคกัมชีวีติชวีา
โดยเฉพาะในเวลาค า่คนืทีบ่รรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่งๆ เปิดไฟสลบัสแีขง่ขนั
ประชนัสนิคา้กนัรอบๆ บรเิวณนี้มรีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบนัเทงิเรงิรมยย์ามราตร ี
ทัง้ไนทค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ รวมกนัมากกวา่ 4,000 รา้น ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอย บาง
รา้นก็ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แตก็่มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิาร
ของรา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด บรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงยา่นซซูู
กโินะได ้อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: Premia Cabin Sapporo Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วนัที ่5 ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่8) 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพือ่เช็คอนิเตรยีม
เดนิทางกลบั 

09.55  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการAIR ASIA X 
เทีย่วบนิที ่XJ621 (มบีรกิารอาหารรอ้นและน ้าดืม่บนเครือ่ง) 
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16.30  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ:  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่ว
ไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถ
ใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัรา
คา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรับ
สงูขึน้ บรัษัทฯขอสงวสทิธใินการปรับอตัราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็น
การช าระแบบจา่ยช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระ
ขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ
ใหแ้กท่า่น 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่น
การเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การช าระคา่บรกิาร  ช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการ
เดนิทาง 20วัน 
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**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจาก
วนัเดนิทางไป-กลบั*) 

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่น
ตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่
พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวร์
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื 
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้การอพัเกรดทีน่ั่ง สามารถ
อพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat ส าหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตัว๋กรุ๊ปทวัรไ์มส่ามารถอพัทีน่ั่งได ้

ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีย่ว เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่าง
ขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเตม็ที ่
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2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดทา่นละไม่
เกนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไข
ของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้
พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท / เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท / เพิม่20กก. ช าระ
เพิม่ 2,000 บาท 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนั
สุขภาพทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพเพิม่ได ้

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจ
จากทา่น 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ 
จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศ
ญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิาร
พ านักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทาง
บรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 
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3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง
นอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเท่านัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ
ตดิ อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์
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และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวนัทีท่ าทัวรเ์ตม็วัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมจ านวน
2ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12
ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
บรษัิทประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผู ้
จัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

 


