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XJ95 Hokkaido เทีย่วนี ้ฟินสเ์วอร ์ซปัโปโร โอตาร ุโทยะ ฟรูาโน ่ลาเวน

เดอร ์บเิอะ 5วนั 3คนื 

 

Hokkaido เทีย่วนี.้..ฟินสเ์วอ่รซ์ปัโปโร โอตา
ร ุโทยะ ฟรูาโน ่บเิอะ Lavender 5วนั 3คนื 
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โนโบรเิบทส ึหบุเขานรกจโิกคดุาน ิภเูขาไฟโชวะชนิซงั น ัง่กระเชา้อสุซุงั 
(Usuzan Ropeway) ชมฟารม์หมสีนํีา้ตาล จดุชมววิไซโล  ทะเลสาบโทยะ โอ

ตาร ุคลองโอตาร ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีโรงงานเครือ่งแกว้โอตาร ุซบัโปโร 
โรงงานช็อกโกแลต ทาํเนยีบรฐับาลเกา่ หอนาฬกิาซปัโปโร  ชอ้ปป้ิงซู  ซูกโินะ
และทานุกโิคจ ิฟรูาโน ่โทมติะฟารม์ ชมทุง่ลาเวนเดอรแ์ละฟารม์ชกิไิซโนะโอ

กะ  เมอืงบเิอะ  Patchwork road บอ่นํา้สฟ้ีา 

พกัออนเซ็นทะเลสาบโทยะ 1คนื ซปัโปโร 2คนื พาเทีย่วครบ
ทกุวนั ไมม่วีนัฟรเีดย ์

บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์3 ชนดิ+BBQ Yakiniku เครืง่ด ืม่เบยีรไ์วน ์
ไมอ่ ัน้ +บฟุเฟ่ตเ์มลอ่น 

บนิตรงสูซ่โิตเสะสายการบนิ AIR ASIA X เครือ่งลําใหญ ่
A330-300 นํา้หนกักระเป๋า 20 KG บรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์

พรอ้มนํา้ดืม่บนเครือ่ง 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  สนามบนินวิชโิตเสะ – โนโบรเิบทส ึ– จโิกคดุาน ิ– กระเชา้อสุซุงั – ภเูขาไฟโชวะชนิ
ซงั - ฟารม์หมสีนํีา้ตาล - จดุชมววิไซโล – ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น 

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

4  ซปัโปโร - ฟรูาโน ่- โทมติะฟารม์ ทุง่ลาเวนเดอร ์- ฟารม์ชกิไิซโนะโอกะ - เมอืงบเิอะ 
– Patchwork road – บอ่นํา้สฟ้ีา Blue Pond – ซปัโปโร - ชอ้ปป้ิงทานุกโิกจ ิ

5  ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

 

 

 



3 : 559/10 Soi Ladprao 73, Wangthonglang, Bangkok 10310 

Tel : 02‐157‐4637‐8, 063‐232‐6619, E‐Mail : pinyaluck.p@bangkokasiantour.com 

www.bangkokasiantour.com 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง 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 

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

วนัที ่1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

20.30  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัน้ 3 ประต ู3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 
THAI AIR ASIA X (XJ)เคานเ์ตอร ์4 มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานวยความ
สะดวก 

23.55  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิTHAI AIR ASIA 
X เทีย่วบนิที ่XJ620(มบีรกิารอาหารรอ้นและนํา้ดืม่บนเครือ่ง) 

วนัที่
2 

สนามบนินวิชโิตเสะ – โนโบรเิบทส ึ– จโิกคดุาน ิ– กระเชา้อสุซุงั – ภเูขาไฟโชวะชนิซ ั
- ฟารม์หมสีนํีา้ตาล - จดุชมววิไซโล – ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น 

 8.40 เดนิทางถงึสนามบนินวิชโิตเสะทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด(เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 
2 ชัว่โมงกรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืค่วามสะดวกในการนัดหมายเวลา)ผา่นพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืงและศลุกากรสาํคญั!!!ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหนํ้า อาหารสด จาํพวก เนือ้สตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบัรับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทํา
ภารกจิสว่นตัว นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโนโบรเิบทส ึ(Noboribetsu)เมอืงตากอากาศทีม่ี
ชือ่เสยีงแหง่หนึง่ของเกาะฮอกไกโดอดุมสมบรูณไ์ปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามไมว่า่จะเป็นตน้ไม,้ 
ทะเลสาบ, หนองบงึและแหลมรปูรา่งแปลกตามากมาย จากนัน้นําทา่นชมหบุเขานรกจโิกคุ
ดาน ิ(Jigokudani)เกดิจากภเูขาไฟซึง่ยงัไมด่บัจงึกอ่ใหเ้กดิน้ําพรุอ้นและบอ่โคลนเดอืด อนั
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่งัคงอยูช่ัว่กลัป์ น้ํารอ้นในลําธารของหบุเขาแหง่นีม้แีรธ่าตุ
กํามะถนัซึง่เป็นแหลง่ตน้น้ําของยา่นบอ่น้ํารอ้นโนโบรเิบทส ึมองเห็นควนัจากน้ําพรุอ้นพุง่ขึน้มา
ตลอดเวลา ใหท้า่นถา่ยภาพตามอธัยาศยั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูโ่ชวะชนิซงั ปารค์ (Showa Shinzan Park)นําทา่นน ัง่กระเชา้อสุซุงั 
(Usuzan Ropeway) สู ่ภเูขาไฟอสุ ึ(Mt. Usuzan)(ขอสงวนไมข่ ึน้ในกรณีทีอ่ากาศไม่
เอือ้อาํนวย)ชมภเูขาไฟโชวะชนิซนั (Showa Shinzan)เป็นภเูขาไฟทีเ่กดิขึน้ใหมม่อีายนุอ้ย
ทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น เกดิขึน้จากการเกดิแผน่ดนิไหวและกอ่ตวัขึน้บนพืน้ทีร่าบทุง่ขา้วสาล ีสงู 
290 เมตร ในระหวา่งปี 1943-1945 สมยัจักรรพรรดโิชวะ ปัจจบุนัยังคงมคีวันกํามะถันลอยอยู่
เหนอืปลอ่งภเูขาไฟ ตัง้อยูใ่กลก้บัภเูขาไฟอสุ ุปัจจบุนัอยูใ่นความดแูลของรัฐบาลในฐานะเป็น
อนุสรณ์ทางธรรมชาตแิหง่พเิศษ ใหท้า่นชมและบนัทกึภาพเป็นทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระนําทา่นชม
แหลง่อนุรกัษห์มสีนํีา้ตาลหรอืเรยีกวา่ ฮกิมุะ(รวมคา่เขา้ชมแลว้)เป็นพันธุห์มทีีห่าไดย้ากใน
ปัจจบุนั ซึง่จะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคารนิ และหมูเ่กาะครูนิเทา่นัน้ ใหท้า่นตืน่ตา 
กบัความน่ารักของนอ้งหมตีัวเล็กทีม่อีายตุัง้แต ่2 ขวบ จนถงึหมตีวัโตอาย ุ12 ขวบ และประหลาด
ใจกบัหมแีสนรูท้ีทํ่าทา่ทางตลกๆ ใหท้า่นชม เชน่ ยกมอืไหวข้อ หรอื นอนยกขารอขอแอป๊เป้ิล 
หรอืกวกัม ื อเรยีกขอเพือ่แลกกบัการไดก้นิแอปเป้ิลหรอืคกุกี ้ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัความ
น่ารักของเหลา่หมสีน้ํีาตาล พรอ้  มบนัทกึภาพความน่ารักตามอธัยาศยั หรอืทา่นสามารถซือ้ของ
ทีร่ะลกึของฝากทีร่า้นคา่บรเิวณโวะซนิซงัปารค์ไดต้ามอธัยาศยั จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่
ทะเลสาบโทยะ หรอืโทยะโกะทีอ่ยูใ่นอทุยานชโิกะทสโึทยะ เป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วมคีน
มาเยีย่มชมปีละ 4 ลา้นคน นําทา่นเดนิทางไปจดุชมววิไซโล Sairo View Pointเป็นจดุชมววิ
ทะเลสาบโทยะจากมมุสงู สามารถมองเห็นทศันยีภาพของทะเลสาบโทยะ รวมถงึเกาะนาคาจมิะ 
เขาอสุ ุเขาโชวะชนิซงั ยา่นโทยะโกะออนเซ็นและปากปลอ่งภเูขาไฟนชิยิามะ นอกจากนีย้งั
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สามารถมองเห็นเขาโยเทยซ์ ึง่ไดร้บัการขนานนามวา่เป็นภเูขาฟจูแิหง่เอโซะทางทศิตะวันตก
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที2่)

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ํา้แรธ่รรมชาต ิแชอ่อนเซ็นเพือ่ผอ่นคลายความ
เมือ่ยลา้และจะทําให ้ผวิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

ทีพ่กั: Yutoriro Toyako Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่3 
โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- โรงงานเครือ่งแกว้โอตาร ุ–
โรงงานช็อกโกแลต – รา้น Alexander ดวิตีฟ้ร ี- ทําเนยีบรฐับาลเกา่ – หอ
นาฬกิา – ชอ้ปป้ิงซูซูกโินะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3)

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโอตารเุมอืงทา่เจรญิรุง่เรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่ง
ปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20 เมอืงทา่เล็กๆทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึง่มรีา้นขาย
ของอยูต่ลอดสองขา้งทางดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืนนัน้
สว่นใหญไ่ดถ้กูออกแบบเป็นตะวันตกเนือ่งจากในอดตี เมอืงโอตารไุดร้บัอทิธพิลมาจาก
การทําการคา้ระหวา่งประเทศญีปุ่่ นเองและประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ นําทา่น
เทีย่วชมคลองสายวฒันธรรมโอตารคุลองสายวฒันธรรมอนัมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ย
ความเป็นเอกลกัษณ์แหง่วถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่งัคงความเป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ คลองโอ
ตารสุรา้งเพือ่ใหเ้รอืเล็กลําเลยีงสนิคา้จากทา่เรอืเอามาเกบ็ไวใ้นโกดงัทีอ่ยูต่ามรมิคลอง 
เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญจ่งึเปลีย่นไปเขา้ทา่ทีใ่หญแ่ละขนสง่เขา้โกดงั ได ้
งา่ยขึน้ ตกึเกา่เกบ็สนิคา้รมิคลองเหลา่นี ้จงึถกูดดัแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์า่งๆ และ
พพิธิภณัฑ ์นําทา่นเทีย่วชมชมเครือ่งแกว้โอตารแุหลง่ทําเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ 
ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนัดงัอยูใ่นโลกของจนิตนาการ แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดงั
ของโอตาร ุและยังมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้า่นชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนีม้ี
ชือ่เสยีงในดา้นการทําเครือ่งแกว้ตา่งๆ  จากนัน้นําทา่นชมพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี
Otaru Music Box Museumใหท้า่นไดท้อ่งไปในดนิแดนแหง่เสยีงดนตรแีละบทกว ี
ทีแ่สนออ่นหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกลอ่งดนตร ี(MUSIC BOX) อนัมากมาย
หลากหลายและงดงามทีจ่ะทําใหท้า่นผอ่นคลายอยา่งดเียีย่ม ทา่นจะไดช้มกลอ่งดนตรี
มากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ รวมถงึทา่นยงั
สามารถเลอืกทํากลอ่งดนตรแีบบทีท่า่นตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเ  ลอืกกลอ่งใส ่
ตุก๊ตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกนั มบีรกิารนําเพลงกลอ่งดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและ
เพลงสากลมาอดัเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภณัฑ ์ใหท้า่นไดส้มัผัส
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และชืน่ชมกลอ่งดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้า่นไดทํ้ากลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่า่นชืน่
ชอบดว้ยตวัทา่นเอง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่)

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูซ่ปัโปโรระหวางทางนําทา่นไปชมโรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ(ไม่
รวมการเขา้ชมการผลติดา้นใน)แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตวัอาคาร
ของโรงงานถกูสรา้งขึน้ในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้
เป็นของฝากตามอธัยาศยั จากนัน้นําทา่นไปรา้น Alexander ดวิตีฟ้รใีหท้า่นเลอืกซือ้
ของฝากราคาถกู อาทเิชน่ เครือ่งสําอางค ์เครือ่งไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากน้ํามนัมา้ โฟ
มลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ โฟมลา้งหนา้ชาเขยีวและขา้วญีปุ่่ น ผลติภณัฑแ์บรนด ์4GF 
5GF และ6GF หรอืวติามนิบํารงุรา่งกายอยา่ งNatto สารสกดัจากถัว่ หรอืน้ํามนัตบัปลา
ฉลามเป็นตน้ จากนัน้นําทา่นไปชมตกึทาํเนยีบรฐับาลเกา่ หรอื อะคะเร็งงะ 
(Akarenga)ในภาษาญีปุ่่ นแปลวา่ อฐิสแีดง เริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2416 เป็นอาคาร
ในสไตลน์โีอบาร็อคอเมรกิา โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนยีบรัฐบาลแหง่รัฐแมสซาซู
เซตส ์สหรฐัอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจํานวนมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ตกึแดงหลังนีใ้ชเ้ป็นที่
ทําการรฐับาลฮอกไกโดตัง้แตปี่ พ.ศ.2429 ซึง่ผูว้า่ราชการคนแรกทีไ่ดทํ้างานในตกึนีค้อื 
มจิโิตช ิอวิามรูะ (Michitoshi Iwamura) แลว้ใชง้านตอ่เนือ่งยาวนานถงึ 80 ปี กอ่นทีจ่ะ
ยา้ยไปทีทํ่าการหลงัใหมเ่ป็นอาคารทนัสมยัสงู 10 ชัน้ซึง่ตัง้อยูด่า้นหลงัตกึผา่นชม 
สวนโอโดรเิป็นสวนทีไ่ดถ้กูปรับปรงุเปลีย่นแปลงกลายเป็นเทศกาลทีย่ ิง่ใหญ ่สามารถ
ดดูนักทอ่งเทีย่วทํารายไดใ้หแ้กฮ่อกไกโดมากมาย มหีมิะทีง่ดงามและการแกะสลกั
น้ําแข็งทีส่ามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากญีปุ่่ นและทัว่โลกไดม้ากกวา่ 2 ลา้นคน และหอ
นาฬกิาซปัโปโรเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วซึง่เป็นอาคารทีส่รา้งขึน้จากไมต้ัง้อยูใ่นเขตจโูอ 
เมอืงซปัโปะโระ เมอืงใหญท่ีส่ดุของจงัหวดัฮกไกโด ทางตอน เหนอืของประเทศญีปุ่่ น 
ออกแบบดว้ยศลิปะแบบอเมรกินัเป็นทีรู่จ้ักในฐานะสญัลกัษณ์ของเมอืง และเป็นทีส่นใจ
ของนักทอ่งเทีย่วทัง้ในและตา่งประเทศแทบทกุคนซึง่นาฬกิาบนหอยงัคงเดนิอยา่ง
เทีย่งตรงและมเีสยีงระฆังในทกุชัว่โมง 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ที ่ภตัตาคาร (มือ้ที5่) พเิศษ บฟุเฟ่ตข์าป ู3 ชนดิ พรอ้ม 
BBQ เครือ่มดืม่ เบยีร ์ไวนแ์บบไมอ่ ัน้ 

หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ักแรมพักผอ่นตามอธัยาศยั หรอืทา่นสามารถเดนิไปช ้
อปป้ิงยา่นซูซูกโินะจากบรเิวณรอบๆ สถานรีถไฟใตด้นิซซูกูโินะ อยูถ่ดัลงมาทางใตจ้าก
สวนโอโดร ิถอืเป็นยา่นทีค่กึคกัมชีวีติชวีาทีส่ดุของซปัโปโร โดยเฉพาะในเวลาคํา่คนืที่
บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่งๆ เปิดไฟสลบัสแีขง่ขนัประชนัสนิคา้กนั รอบๆ บรเิวณนี้
มรีา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทัง้ไนตค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ 
สถานอาบอบนวด รวมกนัมากกวา่ 4,000 รา้น ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอย บางรา้นกซ็อ่น
อยูใ่นตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แตก่ม็พีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้น
ตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด 

ทีพ่กั: Premia Cabin Sapporo Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 
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วนัที ่4 
ซปัโปโร - ฟรูาโน ่- โทมติะฟารม์ ทุง่ลาเวนเดอร ์- ฟารม์ชกิไิซโนะโอกะ - เมอืง
บเิอะ – Patchwork road – บอ่นํา้สฟ้ีา Blue Pond – ซปัโปโร - ชอ้ปป้ิงทานุกิ
โกจ ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่6)

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟรูาโน ่Furanoเมอืงทีข่ ึน้ชือ่ในเรือ่งการชมดอกไม ้นําทา่นไป
ชมโทมติะฟารม์ (Farm Tomita) ฟารม์ลาเวนเดอรแ์หง่แรกของเมอืงฟรุาโน่ ทา่น
จะไดพ้บกก ับทุง่ดอกลาเวนเดอรส์มีว่งแขง่กนัสง่กลิน่หอมยวนใจและตืน่ตาไปกบัแปลง
ดอกทีต่ัง้ใจปลกู ดอกไมท้ัง้หมด 7ส ี7สายพันธุเ์รยีงรายเป็นแปลงยาวเปรยีบเสมอืนสี
ของสายรุง้ตดักบัสขีองทอ้งฟ้า แลดสูวยงามละลานตา นอกจากจะเกบ็ภาพสวยๆของ
ดอกไมแ้ลว้ ทีน่ีย่งัมผีลติภณัฑจ์ากลาเวนเดอรท์ัง้ของใชจํ้าพวกน้ําหอมสบูด่อกลาเวน
เดอรแ์หง้หรอืของกนิอยา่งน้ํากลิน่ลาเวนเดอร ์ พดุดิง้ลาเวนเดอรแ์ละทีพ่ลาดไมไ่ด ้คอื
ไอศครมีลาเวนเดอรท์ีค่วามหอมหวานจะชว่ยดบัรอ้นไดเ้ป็นอยา่งด ีรวมถงึของทีร่ะลกึ
อืน่ๆทีม่ใีหเ้ลอืกชอ้ปทัว่ทกุจดุในฟารม์ ใหท้า่นอสิระถา่ยภาพตามอธัยาศยั 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูฟ่ารม์ชกิไิซโนะโอกะ (Shikisai No Oka)ชมววิทวิทศันท์ี่
สวยงามของทุง่ดอกไมใ้ดใ้นแบบพาโนรามา ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัสสีนัและกลิน่
หอมของมวลดอกไมกว้า่ 10 สายพนัธุอ์าท ิทวิลปิ, ซลัเวยีร,์ดอกทานตะวัน เป็นตน้ ทีจ่ะ
สลบัสบัเปลีย่นกนัอวดสสีนั บานสะพรั่งตามแตฤ่ดกูาล 

หมายเหต:ุชว่งทีช่มดอกลาเวนเดอรค์อืชว่งเดอืนมถินุายน-กลางเดอืนสงิหาคม และ
ในชว่งเดอืนอืน่ๆจะมดีอกไมน้านาชนดิในสวนตามฤดกูาล ทัง้นีจ้ะบานหรอืโรยขึน้อยูก่บั
สภาพอากาศในวนัเดนิทางบรษัิทฯไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้

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

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบเิอะเมอืงเล็กๆ ทีต่ัง้อยบ่รูเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด ที่
ไดช้ือ่วา่Small Town Of The Most Beautiful Hillsเมอืงเลก็ๆทีม่คีวามสวยงามที่
ตัง้อยูบ่นเนนิเขา ตลอดเสน้ทางผา่นทางตะวันตกเฉยีงเหนอืของตวัเมอืง ทา่นสามารถ
ชมPatchwork road เป็นเสน้ทางชมทุง่นาเนนิเขาสทีองอรา่มสลบักบัสเีขยีงและน่ํา
ตาล มคีวามสวยงามราวกบัผา้หลายผนืมาตดัปะวางตอ่กนัเป็นระยะทางยาว จะสวยเป็น
พเิศษในชว่งฤดรูอ้น จดุชมววิระหวา่งทางทีน่่าสนใจ คอื ตน้เคน และแมรี ่(Ken & Mary 
Tree) ทวิทศันท์ีใ่ชใ้นภาพยนตรโ์ฆษณา “สไกไลน”์ ของบรษัิทนสิสนัมอเตอร ์ฉายใน
ยคุทศวรรษ 1970 ทําใหผู้ค้นตา่งแวะเวยีนมาถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ ตน้เซเวน่สตารส์ 
(Seven Stars Tree) ชือ่สดุคลูแบบนีไ้ดม้าเพราะตน้ไมน้ีถ้กูใชเ้ป็นภาพบนซองบหุรีย่ีห่อ้ 
SEVEN STARS ในปี ค.ศ. 1976 ววิของตน้โอค๊ยกัษ์ทีต่ัง้อยูบ่นเนนิอยา่งสงา่งาม ตน้
พอ่แมล่กู (Parents and Child Tree) เป็นตน้ไมแ้ละเนนิเขาทีโ่ดง่ดงัจากภาพยนต์
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โฆษณาหลายชิน้  สองขา้งทางเต็มไปดว้ยยทุง่ขา้วบารเ์ลย่สเีหลอืงทองตดัสลบั กบัไร่
ขา้วโพดและมนัฝรัง่สเีขยีวสด เป็นสถานทีท่ีส่วยงามเหมาะกบัการถา่ยรปูและบนัทกึไว ้
นความทรงจํา จากนัน้นําทา่นไปชมบอ่นํา้สฟ้ีา Blue Pond หรอืสระสฟ้ีาเป็นแหลง่
ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีเ่พิง่เริม่มชีือ่เสยีงไดไ้มน่านของฮอกไกโด ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง
บเิอะ ชือ่เสยีงทีทํ่าใหนั้กทอ่งเทีย่วหลายคนสนใจมาเทีย่วชมนัน้ เป็นเพราะน้ําสฟ้ีาที่
สดใสเกนิกวา่บอ่น้ําตามธรรมชาตทิัว่ไป และตอไมส้งูจํานวนมากทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความ
ใสแปลกตาทีแ่สนพเิศษของน้ําในบอ่สระสฟ้ีานีเ้กดิขึน้ดว้ยความบงัเอญิหลังการสรา้ง
เขือ่นเพือ่ป้องกนัการเกดิโคลนถลม่จากภเูขาไฟบรเิวณใกลเ้คยีงทีไ่ดร้ะเบดิไปแลว้ครัง้
หนึง่ น้ําสว่นทีถ่กูกัน้ออกจากเขือ่นกกัเกบ็รวมกนัจนเกดิเป็น Blue Pond ในทกุวนันี ้โดย
ปัจจบุนัยงัไมอ่าจอธบิายถงึทีม่าของสฟ้ีาของน้ําไดแ้น่ชดั แตจ่ากการตรวจสอบพบแร่
ธาตอุลมูเินยีมไฮดรอกไซดใ์นน้ําซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นความยาวคลืน่ทีส่ัน้กวา่ของแสงสฟ้ีา
เชน่เดยีวกบัชัน้บรรยากาศโลก สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูซ่ปัโปโรอสิระให้
ทา่นชอ้ปป้ิงยา่นทานกุโิกจเิป็นยา่นทีค่กึคกัมชีวีติชวีาโดยเฉพาะในเวลาคํา่คนืที่
บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่งๆ เปิดไฟสลบัสแีขง่ขนัประชนัสนิคา้กนัรอบๆ บรเิวณนีม้ี
รา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทัง้ไนทค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ 
รวมกนัมากกวา่ 4,000 รา้น ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอย บางรา้นกซ็อ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึน้ลฟิต์
ไป แตก็่มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไป
หมด บรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงยา่นซซูกูโินะไดอ้าหารเย็นอสิระตาม
อธัยาศยั 

ทีพ่กั: Premia Cabin Sapporo Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

วนัที ่5 ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่8)

ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพือ่เช็คอนิเตรยีม
เดนิทางกลบั 

09.55  ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ โดยสายการAIR ASIA X 
เทีย่วบนิที ่XJ621(มบีรกิารอาหารรอ้นและน้ําดืม่บนเครือ่ง) 

16.30  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ
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หมายเหต ุ

หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะปรับเปลีย่นโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่ว
ไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถ
ใหบ้รกิารวนัละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทางอตัรา
คา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรับ
สงูขึน้ บรษััทฯขอสงวสทิธใินการปรับอตัราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 

ประกาศสาํคญัรบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็น
การชําระแบบจา่ยชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระ
ขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ
ใหแ้กท่า่น 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทางโดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่น
การเดนิทาง 10 วนั 

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

3.การชําระคา่บรกิาร  ชําระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาทสว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 
20วนั 

**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจาก
วนัเดนิทางไป-กลบั*) 

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่น
ตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่
พรอ้มยอดคงเหลอื** 
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4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณีและกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัร์
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื 
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งไดก้ารอพัเกรดทีน่ั่ง สามารถ
อพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seatสําหรบัทีน่ั่งBusiness/Premium ตัว๋กรุ๊ปทวัรไ์มส่ามารถอพัทีน่ั่งได ้

ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีย่ว เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่าง
ขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่

 

 

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิThai Air Asia X กําหนดทา่นละไม่
เกนิ 20 กโิลกรมัสมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก.และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของ
แตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ 
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**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนัเทา่นัน้
พรอ้มชาํระคา่น้ําหนัก** 

- ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชําระเพิม่ 600  บาท / เพิม่10กก. ชาํระเพิม่ 1,000 บาท / เพิม่20กก. ชําระ
เพิม่ 2,000 บาท 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรมไ์มร่วมประกนั
สขุภาพทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็) 

4. คา่ภาษีน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิสาํหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่า้ใจ
จากทา่น 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพาํนกัระยะส ัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ 
จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศ
ญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจดัการให)้ 

4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่า่กวา่ 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิาร
พํานักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ:กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทาง
บรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 
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9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง
นอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทางมฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ
ตดิ อาจทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันทีทํ่าทวัรเ์ต็มวัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมจํานวน
2ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10-12
ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วยทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบั
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
บรษัิทประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผู ้
จัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ดักํากบัเทา่นัน้ 

18. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ 

 


