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Hokkaido Flower Lavender 
ซปัโปโร โอตาร ุฟรูาโน ่บเิอะ 5วนั 3คนื 
“ชมดอกลาเวนเดอรแ์ละดอกไมใ้นฤดูกาล ณ ฟารม์โทมติะ ชมทุง่ดอกไมบ้นเนนิเขา ณ เนนิเขาชกิไิซ 

Patchwork Road เป็นเสน้ทางชมทุง่นาเนนิเขาสทีองอรา่มสลบักบัสเีขยีงและน า้ตาล มคีวามสวยงามราวกบั

ผา้หลายผนืมาตดัปะวางตอ่กนั” พกัออนเซ็น Kiroro Resort 1 คนื ซปัโปโร 2คนื (ใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิง) 

ทานบฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมูไมอ่ ัน้ เดนิทางโดยสายการบนิ Air Asia X (XJ) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

3 – 7 กรกฎาคม 62 27,888  

 

 

ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

9,500 30  

10 – 14 กรกฎาคม 62 28,888 9,500 30  

14 – 18 กรกฎาคม 62 29,888 9,500 30  

17 – 21 กรกฎาคม 62 29,888 9,500 30  

24 – 28 กรกฎาคม 62 31,888 9,500 30  

31กรกฎาคม-4สงิหาคม 28,888 9,500 30  

7 – 11 สงิหาคม 62 27,888 9,500 30  

14 – 18 สงิหาคม 62 27,888 9,500 30  

21 – 25 สงิหาคม 62 26,888 9,500 30  

28สงิหาคม-1กนัยายน 25,888 9,500 30  

 

ไฟลท์บนิ 

Departure DMK – CTS    XJ620 23.55-08.40      

Return       CTS – DMK    XJ621 09.55-16.30 

หมายเหต:ุโปรแกรมอาจจะมสีลับคนืทีพั่กหรอืสลับสถานทีเ่ทีย่วในบางวันหรอืบางเวลา ทา่นจะไดเ้ทีย่วครบตามโปรแกรม 
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วนัทีห่นึง่    กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 
21.00น.  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัน้ 3เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X (XJ) เจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารตกิแท็กกระเป๋า 
23.55น.  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ AIR  ASIA X  เทีย่วบนิที ่XJ620 (คา่

ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่งบนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย)  

วนัทีส่อง    สนามบนินวิชโิตะเสะ – ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด – สวนโอโดร ิ– หอนาฬกิาซปัโปโร – โรงงานช็อค โก  

แลตอชิยิะ - Duty Free – โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– คโิรโระ ออนเซ็น  

                 อาหารกลางวนั (บฟุเฟ่ตข์าปู+ชาบหูมไูมอ่ ัน้), เย็น  

 
08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็ว

กวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมงกรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืค่วามสะดวกในการนัดหมาย

เวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไม่

อนุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า

ฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตัว จากนัน้น าทา่น

เดนิทางสู ่ตกึท าเนยีบรฐับาลเกา่ หรอื อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญีปุ่่ น

แปลวา่ อฐิสแีดง ตกึทีถ่อืเป็นสัญลักษณ์แหง่ฮอกไกโด 

เริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตลน์โีอบาร็อ

คอเมรกิา โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแหง่

รัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจ านวน

มากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ตกึแดงหลงันีใ้ชเ้ป็นทีท่ าการ

รัฐบาลฮอกไกโดตัง้แตปี่ พ.ศ.2429 ซึง่ผูว้า่ราชการคน

แรกทีไ่ดท้ างานในตกึนี้คอื มจิโิตช ิอวิามรูะ (Michitoshi 

Iwamura) แลว้ใชง้านตอ่เนื่องยาวนานถงึ 80 ปี กอ่นทีจ่ะยา้ยไปทีท่ าการหลังใหมเ่ป็นอาคารทันสมัยสงู 10 ชัน้ซ ึง่

ตัง้อยูด่า้นหลงัตกึ น าทา่นเดนิทางสู ่สวนโอโดร ิเป็นสวนทีไ่ดถู้กปรับปรุงเปลีย่นแปลงกลายเป็นเทศกาลทีย่ ิง่ใหญ่ 

สามารถดดูนักทอ่งเทีย่วท ารายไดใ้หแ้กฮ่อกไกโดมาก ในชว่งฤดหุนาวมหีมิะทีง่ดงามและการแกะสลักน ้าแขง็ที่

สามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากญีปุ่่ นและทั่วโลกไดม้ากกวา่ 2 ลา้นคน ชว่งใบไมผ้ลจิะไดเ้จอกับตน้ซากรุะ ดอกบานสี

ชมพูและดอกไมฤ้ดใูบไมผ้ลติา่งๆ บานเรยีงราย ผ่านการจัดสวนอยา่งสวยงาม สามารถชมวถิชีวีติคนเมอืงซัปโปโรได ้

ชมหอนาฬกิาซปัโปโระ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วซึง่เป็นอาคารทีส่รา้งข ึน้จากไม ้ตัง้อยูใ่นเขตจโูอ เมอืงซัปโปะโระ เมอืง

ใหญ่ทีส่ดุของจังหวัดฮกไกโด ทางตอน เหนอืของประเทศญีปุ่่ น ออกแบบดว้ยศลิปะแบบอเมรกินัเป็นทีรู่จั้กในฐานะ

สัญลกัษณ์ของเมอืง และเป็นทีส่นใจของนักทอ่งเทีย่ว ทัง้ในและตา่งประเทศแทบทกุคน ซึง่นาฬกิาบนหอยังคงเดนิ

อยา่งเทีย่งตรง และมเีสยีงระฆังในทกุชัว่โมง 

เทีย่ง          บรกิารอาหารเทีย่ง(มือ้ที1่)บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบูหมไูมอ่ ัน้ 
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุOtaru เมอืงทา่เจรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20 

เมอืงทา่เลก็ๆทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึง่มรีา้นขายของอยูต่ลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึ

การตกแตง่ของบา้นเรอืนนัน้สว่นใหญ่ ไดถู้กออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดตี เมอืงโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจาก การ

ท าการคา้ระหวา่งประเทศญีปุ่่ นเองและระเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ น าทา่นเทีย่วชม คลองสายวฒันธรรมโอตาร ุ

คลองสายวัฒนธรรมอันมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยควา มเป็นเอกลักษณแ์หง่วถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทียั่งคงความเป็นญีปุ่่ นแบบ

ดัง้เดมิ คลองโอตารุสรา้งเพือ่ใหเ้รอืเลก็ล าเลยีงสนิคา้จากทา่เรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดงัทีอ่ยูต่ามรมิคลอง เมือ่วทิยาการ

เจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่จงึเปลีย่นไปเขา้ทา่ทีใ่หญแ่ละขนสง่เขา้โกดงั ไดง้่ายขึน้ ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลองเหลา่นี้ จงึถกู

ดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์า่งๆ และพพิธิภณัฑ ์น าทา่นเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้โอตาร ุแหลง่ท าเครือ่งแกว้ทีม่ ี

ช ือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนัดงัอยูใ่นโลกของจนิตนาการ แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดังของโอตารุ และยัง

มเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้า่นชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนีม้ชี ือ่เสยีงในดา้นการท าเครือ่งแกว้ตา่งๆ จากนัน้น าทา่นชม 

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้า่นไดท้อ่งไปในดนิแดนแหง่เสยีงดนตรแีละบทกวทีีแ่สน

ออ่นหวานชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกลอ่งดนตร ี(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะท าใหท้า่นผอ่น

คลายอยา่งดเียีย่ม ทา่นจะไดช้มกลอ่งดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ รวมถงึ

ทา่นยังสามารถเลอืกท ากลอ่งดนตรแีบบทีท่า่นตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุก๊ตาเซรามกิและเพลงมา

ประกอบกัน มบีรกิารน าเพลงกลอ่งดนตรทัีง้เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทาง

พพิธิภัณฑ ์ใหท้า่นไดส้ัมผัสและชืน่ชมกลอ่งดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้า่นไดท้ ากลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่า่นชืน่ชอบ

ดว้ยตัวทา่นเอง จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูซ่ัปโปโร ศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด ระหวางทางน าทา่นไปชม 

โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (คา่ทัวรไ์มร่วมการเขา้ชมการผลติดา้นใน ทัวรน์ าชมดา้นนอก) แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ี

ช ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขึน้ในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็น

ของฝากตามอธัยาศัย จากนัน้น าทา่นไป ดวิตีฟ้ร ีใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากราคาถกู อาทเิชน่ เครือ่งส าอางค ์เครือ่ง

ไฟฟ้า ผลติภัณฑจ์ากน ้ามันมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิ ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF 5GF และ6GF หรอืวติามนิบ ารงุร่างกาย

อยา่ง Natto สารสกัดจากถ่ัว หรอืน ้ามันตับปลา เป็นตน้ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัคโิรโระรสีอรท์  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที2่)  

หลังทานอาหารใหท้า่นไดผ้่อนคลายกับการ แชอ่อนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมือ่ยลา้และจะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม

และยังชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย  

ทีพ่กั: Kiroro Resort หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 

วันกอ่นวันเดนิทาง)  

วนัทีส่าม      ฟูราโน ่- โทมติะฟารม์ ทุง่ลาเวนเดอร ์- ฟารม์ชกิไิซโนะ โอกะ – เมอืงบเิอะ - ซปัโปโร       

                   อาหารเชา้,กลางวนั 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

(มือ้ที ่3) 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟรูาโน ่ตัง้อยูใ่จ

กลางเกาะฮอกไกโด จงึถูกเรยีกขานวา่ 

"สะดอืของฮอกไกโด" เป็นเมอืงทีม่ี

ธรรมชาตอิดุมสมบรูณ์ รายลอ้มไปดว้ย

ภเูขาขนาดใหญ่เชน่เทอืกเขาโทกาจใิน

กลุม่ภเูขาไฟไดเซท็สซึัน ภเูขาอาช ิ

เบ็ทส ึและภเูขายบูาร ิเป็นตน้ นอกจากนี้ยังมผีูค้นจ านวนมากมาเยอืนฟรูาโน่โดยมเีป้าหมายคอืมาชมทุง่ดอกไมท้ีม่ ี

ดอกไมห้ลากชนดิผลัดกนับานสะพร่ังในแตล่ะเดอืน และดอกไมท้ีไ่ฮไลทส์ดุๆแหง่เมอืงฟรุาโนะเลยกค็อืลาเวนเดอร ์

ดอกลาเวนเดอรจ์ะบานสะพร่ังทีส่ดุในชว่งกลางเดอืนกรกฎาคม (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพอากาศแตล่ะปี) ภาพของพรมสี

มว่งจากดอกลาเวนเดอรท์ีป่กคลมุไปทั่วทัง้เมอืงเป็นีทน่่าประทบัใจสดุๆของผูท้ีม่าเยอืน น าทา่นไปชมโทมติะฟารม์ 

(Farm Tomita) ฟารม์ลาเวนเดอร ์แหง่แรกของเมอืงฟรุาโน่ ฟารม์แหง่นีข้ ึน้ชือ่วา่เป็น “จดุชมดอกลาเวนเดอรท์ีด่ ี

ทีส่ดุของเมอืง” เนื่องจากมวีวิทวิทัศทีส่วยงามจากฉากหลงัเป็นภเูขาโทกะช ิ(Tokachi mountain) ซึง่ทีน่ีท่า่นจะได ้

พบกับทุง่ดอกลาเวนเดอรส์มีว่งแขง่กันสง่กลิน่หอมยวนใจและตืน่ตาไปกับแปลงดอกทีต่ัง้ใจปลกูดอกไมท้ัง้หมด 7ส ี7

สายพันธุเ์รยีงรายเป็นแปลงยาวเปรยีบเสมอืนสขีองสายรุง้ตัดกบัสขีองทอ้งฟ้า แลดสูวยงามละลานตา นอกจากจะเก็บ

ภาพสวยๆของดอกไมแ้ลว้ ทีน่ี่ยังมผีลติภัณฑจ์ากลาเวนเดอรทั์ง้ของใชจ้ าพวกน ้าหอม  สบูด่อกลาเวนเดอรแ์หง้หรอื

ของกนิอยา่งน ้ากลิน่ลาเวนเดอร ์ พุดดิง้ลาเวนเดอรแ์ละทีพ่ลาดไมไ่ด ้คอืไอศครมีลาเวนเดอรท์ีค่วามหอมหวานจะชว่ย
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ดับรอ้นไดเ้ป็นอยา่งด ีรวมถงึของทีร่ะลกึอืน่ๆทีม่ใีหเ้ลอืกชอ็ปทั่วทกุจดุในฟารม์ ซึง่ชว่งทีด่อกลาเวนเดอรบ์านสะพร่ัง

เต็มที ่คอืชว่งกลางเดอืนกรกฎาคมถงึตน้เดอืนสงิหาคม แตด่อกลาเวนเดอรจ์ะคงบานอยูใ่นกลางสงิหาคม นอกจากนี้ยัง

มดีอกไมอ้กีมากมายหลายชนดิในฤดอูืน่ เชน่ ดอกป๊อปป้ี และดอกลปิูน ในเดอืนมถินุายน ดอกลลิลี ่ในเดอืนกรกฎาคม 

ดอกทานตะวัน ดอกซลัเวยี และคอสมอส ในเดอืนสงิหาคมถงึกันยายน อสิระใหท้า่นไดถ้่ายรุป ซือ้ของทีร่ะลกึตาม

อัธยาศัย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนชกิไิซโนะโอกะ (Shikisai no oka) เนนิ 4 ฤด ูทีม่โีรลคงุและ โรลจัง หุน่ฟาง

ขนาดใหญ่ สัญลกัษณข์องสวนชกิไิซ โนะ โอกะคอยตอ้นรับนักทอ่งเทีย่ว ชมดอกไมน้านาพันธุ ์รวมถงึดอกลาเวนเดอร ์

และทุง่ดอกไมห้ลากส ีทีไ่ดรั้บค านยิมและค าชมวา่จัดสวนไลส่ไีดส้วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ นอกจากนี้ยังมกีจิกรรมหลาย

อยา่งเชน่ ขับรถ ATV รถไฟชมฟารม์ หรอืฟารม์เลีย้ง Alpaca อกีดว้ย ใหท้า่นไดช้มววิทวิทศัน์ทีส่วยงามของทุง่ดอกไม ้

ใดใ้นแบบพาโนรามา เ  พลดิเพลนิกับสสีนัและกลิน่หอมของมวลดอกไมกว้า่ 10 สายพันธุอ์าท ิทวิลปิ, ซัลเวยีร,์ดอก

ทานตะวัน เป็นตน้ ทีจ่ะสลับสับเปลีย่นกนัอวดสสีนั บานสะพร่ังตามแตฤ่ดกูาล 

หมายเหต:ุ ชว่งทีช่มดอกลาเวนเดอร์คอืชว่งกลางเดอืนกรกฎาคมถงึตน้เดอืนสงิหาคม แตด่อกลาเวนเดอรจ์ะคงบาน

อยูใ่นกลางสงิหาคมและในชว่งเดอืนอืน่ๆจะมดีอกไมน้านาชนดิในสวนตามฤดกูาล ทัง้นี้จะบานหรอืโรยขึน้อยูก่ับสภาพ

อากาศในวันเดนิทางบรษัิทฯไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบเิอะ เมอืงเล็กๆ ที่

ตัง้อยบ่รูเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด 

ทีไ่ดช้ ือ่วา่ “Small Town Of The Most 

Beautiful Hills” เมอืงเล็กๆทีม่คีวาม

สวยงามทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขา ตลอดเสน้ทาง

ผ่านทางตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมอืง 

ทา่นสามารถชม Patchwork Road เป็น

เสน้ทางชมทุง่นาเนนิเขาสทีองอรา่มสลบักบัสเีขยีงและน า้ตาล มคีวามสวยงามราวกับผา้หลายผนืมาตัดปะวางตอ่

กันเป็นระยะทางยาว จะสวยเป็นพเิศษในชว่งฤดรูอ้น จดุชมววิระหวา่งทางทีน่่าสนใจ คอื ตน้เคน และแมรี ่(Ken & 

Mary Tree) ทวิทัศน์ทีใ่ชใ้นภาพยนตรโ์ฆษณา “สไกไลน”์ ของบรษัิทนสิสันมอเตอร ์ฉายในยคุทศวรรษ 1970 ท าให ้

ผูค้นตา่งแวะเวยีนมาถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ ตน้เซเวน่สตารส์ (Seven Stars Tree) ชือ่สดุคลูแบบนี้ไดม้าเพราะตน้ไมน้ี้

ถูกใชเ้ป็นภาพบนซองบหุรีย่ ีห่อ้ SEVEN STARS ในปี ค.ศ. 1976 ววิของตน้โอค๊ยักษ์ทีต่ัง้อยูบ่นเนนิอยา่งสง่างาม ตน้

พ่อแมล่กู (Parents and Child Tree) เป็นตน้ไมแ้ละเนนิเขาทีโ่ดง่ดังจากภาพยนตโ์ฆษณาหลายชิน้  สองขา้งทางเต็ม

ไปดว้ยยทุง่ขา้วบารเ์ลย่สเีหลอืงทองตดัสลับ  กับไร่ขา้วโพดและมันฝร่ังสเีขยีวสด เป็นสถานทีท่ีส่วยงามเหมาะกับการ

ถ่ายรูปและบันทกึไวน้ความทรงจ า สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูซ่ปัโปโร  

เย็น น าทา่น ชอ้ปป้ิงยา่นทานกุโิกจ ิเป็นยา่นทีค่กึคักมชีวีติชวีติโดยเฉพาะในเวลาค า่

คนืทีบ่รรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่ง ๆ เปิดไฟสลับสแีขง่ขันประชนัสนิคา้กนัรอบๆ 

บรเิวณนี้มรีา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คา
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ราโอเกะ รวมกนัมากกวา่ 4,000 รา้น ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แตก่็มพีนักงาน

ออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด บรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิง

ยา่นซซูกูโินะได ้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพั่กแรมซัปโปโร อสิระอาหารค า่ตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ี่

พกัแรม 

ทีพ่กั: The B Sapporo Susukino หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)  

 

วนัทีส่ ี ่        อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืซือ้บสัเสรมิเทีย่ว  

                   อาหารเชา้ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่5) 

อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัหรอืทา่นสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได ้

 

หมายเหต:ุ มบีรกิารรถและไกดไ์ปตลาดปลาโจไก กรณีทา่นประสงคไ์ปตลาดปลา กรุณาแจง้ความประสงคก์ับไกด์

หนา้งาน ไมม่คีา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 

>> ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุในซัปโปโร เป็นตลาดทีค่กึคักและมากมายไปดว้ยของ

ฝากของดขีองซปั  โปโรและผลติภัณฑจ์ากทั่วฮอกไกโด ทา่นสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น ราคาไม่

แพง ทีส่ั่งตรงมาจากทีต่่างๆของออกไกโดและท่านสามารถซือ้อาหารทะเลและของฝากตา่งๆไดท้ีน่ี่ (อสิระอาหาร

เทีย่งตามอธัยาศยั ใหท้า่นเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ) 

จนไดเ้วลาน าท่านมาส่งที่โรงแรมหรอื JR ทาวนเ์วอร  ์อสิระใหท้่านอสิระช้อปป้ิงหรอืเดนิทางสู่สถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ ๆ ตามอธัยาศยัอาทเิชน่ 

>> อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซัปโปโร ตัง้อยูต่ดิกับสถานีเจอารซ์ัปโปโร เป็นทัง้

หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศนูยอ์าหาร จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลค็ทรอนคิส์

,รา้น100เยน,รา้นขายเสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอาง อาคาร JR TOWER 

มจีดุชมววิตัง้อยูท่ ีช่ัน้ 38 เรยีกวา่ T38 (Tower Three Eight) ทีร่ะดับ ความสงู 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทศัน์เหนือ

เมอืงซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวัน กลางคนื โดยเฉพาะยามค า่คนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยูก่ลางสวนโอ

โดร ิโดยมแีสงไฟ จากกลุม่ตกึ ยา่นซซูกูโินะ สอ่งสวา่งทีจ่ดุกลางเมอืงตดิ ๆ กันมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็ น ศนูยร์วม

รา้นราเมน ซึง่มอียูป่ระมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่น ซซูกูโิน่ (ไมร่วมตั๋วข ึน้จดุชมววิราคา

ประมาณ 700-1000 เยน) 

>> ยา่นซซูกูโินะ ตัง้อยูใ่นบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ 

เมอืงซัปโปโร โดยอยูถั่ดลง มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 

500 เมตร ซึง่ถอืเป็ นยา่นทีค่กึคักและม ีชวีติชวีาทีส่ดุของซัปโปโร 

โดยเฉพาะในยามค า่คนืทีม่กีารเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีนั ตา่งๆ 

บนตกึทีต่ัง้อยูใ่นยา่นแหง่นี้ นอกจากนัน้ยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร 

ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรตีา่งๆ ทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอ

เกะ สถานอาบอบนวด มากกวา่ 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไม่

แปลกทีนั่กทอ่งเทีย่วจะนยิมมา ณ สถานทีแ่หง่นี - ทานุกโิคจเิป็น

แหลง่ชอ้ปป้ิ งอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลังคามงุบังแดดบังฝนและหมิะ 

ม ีความยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้เรยีงรายอยูก่วา่ 200 รา้นคา้ตัง้

ขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยูร่ะหวา่งสถานี Subway Odori และ Susukin เพือ่ไมเ่ป็ นการรบกวนเวลาของทา่น 

อสิระอาหารกลางวันและอาหารค า่ตามอธัยาศัย 

>> มติซยุเอาทเ์ล็ท Mitsui Outlet เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายแบรนดด์ังระดับโลก และแบรนดญ์ีปุ่่ น 

และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมายในราคาลด 30-80% ซึง่ภายในยังมรีา้นอาหาร รา้น

กาแฟ ส าหรับใหท้า่นไดน่ั้งผ่อนคลายอกีดว้ย วธิไีป  

• จากสถานี  Sapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi Station 

ประมาณ 19 นาทโีดยรถประจ าทาง ลงทีป้่าย “Inter-Village Omagari” 

• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Tozai Line Oyachi Station 

ประมาณ 25 นาทโีดยรถประจ าทาง ลงทีป้่าย “Mitsui Outlet Park 

Entrance” 
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• (เสารอ์าทติยแ์ละวันหยดุ) จากบรเิวณ Tokyu-Ura Boarding Area หนา้สถานี Sapporo Station ประมาณ 40 โดย

รถประจ าทางโดยตรง ลงทีป้่าย “Mitsui Outlet Park Entrance” 

 เลอืกซือ้ Bus เสรมิ+Tour (มบีสัและไกด)์ หมายเหต:ุ รายการทัวรเ์สรมิเป็นการเสนอขายบัสเสรมิวันอสิระ ไกดจ์ะ

เสนอขายพรอ้มเสน้ทางทัวรห์นา้งาน ทางบรษัิทและไกดไ์มส่ามารถบังคับซือ้ใดๆไดทั้ง้ส ิน้ ข ึน้อยูก่ับความสมัครใจและ

ความตอ้งการเดนิทางของลกูคา้แตล่ะทา่นเทา่นัน้ (ตัวอยา่งรายการ เทีย่วโนโบรเิบทส,ึหบุเขานรกจโิกคดุาน,ิอซุซุัง) 

อตัราคา่บรกิาร /ทา่น 

เดนิทาง 15-20 ทา่น ราคา 3,000 บาท/ทา่น 

เดนิทาง 21-25 ทา่น ราคา 2,500 บาท/ทา่น 

เดนิทาง 26-30 ทา่น  ราคา 2,000 บาท/ทา่น 

เดนิทาง 31 ทา่นขึน้ไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น 

ทีพ่กั: The B Sapporo Susukino หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)  

 

วนัทีห่า้        ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                           

                    อาหารเชา้ (บรกิารแบบ Set Box) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบ Set Box  (มือ้ที ่6) เพือ่ความสะดวกในเรือ่งเวลาการเดนิทางไปสนามบนิ จากน ัน้

น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะ เพือ่เช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั 

09.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ621 (คา่ทวัรไ์ม่

รวมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย ) 

16.30 น.    เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

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

หมายเหต ุ:  รายการทัวร ์ทีพั่กสามารถสลับปรับเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุของญีปุ่่ น เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีย่นโดยค านงึถงึ

ผลประโยชน์ของทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของ

ประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัรา

แลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลีย่นปรับสงูข ึน้ บรัษัทฯขอสงวสทิธใินการปรับอัตราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเท ีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และผูจ้ดั

ไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตาม

รายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทาง

ผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เคร ือ่งบนิใหแ้กท่า่น  

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยน์ทัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  

 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  

และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณี

ใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ

ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

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

(คา่ทัวรไ์มร่วมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี บรษัิทฯ

ไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 

6. คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้าก

บรษิทัประกนัท ัว่ไป 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซักรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 

 

รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้

ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีขั่ดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่

    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น

ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้

ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
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5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบหุรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน

ได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง มฉิะนั้น 

บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้ง

ใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอื วันเสาร์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ

ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ

ร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้ริการวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 

8.00น.ถงึเวลา 18.00-20.00 น.ในวันนั้น มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบัุตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม

พ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้

และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการ

เดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันท่ัวไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้  

18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 


