
                
 

HJ0505: HOKKAIDO ICE BREAKER 5D3N (XJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hokkaido Ice Breaker 5วนั 3คนื  
ฮอกไกโด ซปัโปโร โอตาร ุโซอนุเคยีว อาซาฮคิาวะ เรอืตดันํา้แข็ง 

พกัออนเซ็น(โซอนุเคยีว/โอเอะ ฮงเกะ) 1คนื อาซาฮคิาวะ 1คนื ซปัโปโร 1คนื 

 ชมเทศกาลนํา้แข็งโซอนุเคยีว Sounkyo Hyobaku Festival 2020  

 สมัผสัประสบการณ์ลอ่งเรอืตดันํา้แข็ง Ice Breaking Garingo Cruise 

 เท ีย่วหนึง่ในสวนสตัวท์ ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในญีปุ่่ น ท ีส่วนสตัวอ์าซาฮยิามะ 

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



                
 

HJ0505: HOKKAIDO ICE BREAKER 5D3N (XJ) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

*8-12 กมุภาพนัธ ์63 32,900  

 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

9,500 30 ลอ่งเรอืตดันํา้แข็ง

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  

 

 

 

Flights อพัเดทดงันี ้

Departure DMK – CTS     XJ620 02:10-10:40+1 

Return       CTS – DMK    XJ621 11:55-18:00 

 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจําหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้ ) 
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืงเคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) 
 

2  ออกเดนิทางสูฮ่อกไกโด DMK – CTS XJ620 02.10-10.40 สนามบนินวิชโิตะเสะ - อาซาฮคิาวา่ - 
หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ  - เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival – โซอนุเคยีวออนเซ็น 

 อาหารเทีย่ง (ราเมน คปูอง1,000เยน),เย็น 

3 
 

นํา้ตกกงิกะ นํา้ตกรวิเซ - หอคอยโอคอทสก-์ มอนเบ็ทส ึ- เรอืตดันํา้แข็ง Ice Breaking Garingo 
Cruise – อาซาฮคิาวา่ – หา้งAeon Mall     อาหาร เชา้, เทีย่ง 

4  อาซาฮคิาวา่ - พพิธิภณัฑโ์อะโตโกยามา่ สาเก - สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ - โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– 
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครือ่งแกว้โอตาร ุ– ซปัโปโร – ชอ้ปป้ิงโรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ –  

ทานกุโิคจ/ิซูซูกโินะ  อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมไูมอ่ ัน่)     

5 ซปัโปโร - รา้นDuty Free - สนามบนิชโิตะเสะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
 CTS – DMK XJ621 11.55-18.00  อาหาร เชา้  

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

วนัที ่9ก.พ.   สนามบนินวิชโิตะเสะ - อาซาฮคิาวา่  - หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ - พกัโอเอะ ฮงเกะออนเซ็น 

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

นํา้แข็งข ัว้โลก – นํา้ตกกงิกะ นํา้ตกรวิเซ - เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival 

 

 

 

 



                
 

HJ0505: HOKKAIDO ICE BREAKER 5D3N (XJ) 

วนัทีห่น ึง่    กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 
23.00น. พรอ้มกันที่ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัน้ 3เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) 

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋า 

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

กรุป๊เดนิทางวนัที ่8-12 กุมภาพนัธ ์63 โปรแกรม เทีย่วรายละเอยีดดงันี ้

วนัที ่9ก.พ.   สนามบนินวิชโิตะเสะ - อาซาฮคิาวา่  - หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ - พกัโอเอะ ฮงเกะออนเซ็น 

 

02.10น.  นําท่านเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA X เทีย่วบนิที ่

XJ620 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจําหนา่ย/ส ัง่ซือ้บน
เครือ่งเทา่น ัน้ ) 

 

10.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็ว
กว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมงกรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพอื่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงและศลุกากร สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้า อาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้

ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรียบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตัว นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงอา
ซาฮคิาวา่ (Asahikawa) เมืองใหญ่อันดับสองในเกาะฮ
อกไกโด รองจากซัปโปโร ตัง้อยู่ทางตะวันออกของซัป

โปโร นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาว่า 
(Asahikawa Ramen Village) ถอืกําเนดิข ึน้ในปี 1996 

โดยการรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดังของเมืองอาซาฮคิาว่า
มาอยู่รวมกนัเป็นอาคารหลังคาเดยีว มีรา้นราเมง 8 รา้น  
เปรียบเสมือนหมู่บา้นราเมนที่รวบรวมรา้นดังๆไวใ้นที่

เดียว และยังมีหอ้งเล็กๆที่จัดแสดงประวัตคิวามเป็นมา
ของหมู่บา้นแห่งนี้ดว้ย 

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นราเมน (มือ้ที1่) เมนรูาเมน (บรกิารคูปองท่านละ 1,000เยน เลอืก
ทานราเมนไดต้ามอัธยาศยั) นําทา่นเดนิทาง สูโ่ซอนุเคยีวเป็นหมู่บา้นออนเซนขนาดเล็ก ตัง้อยู่เมืองคามกิาวะ ที่
อยู่ท่ามกลางขุนเขาแห่งอุทยานแห่งชาตไิดเซ็ทสซึัง มีธรรมชาตทิวิทัศน์ที่งดงาม นําท่านชม เทศกาล 

Sounkyo Hyobaku หรอื เทศกาลนํา้ตกนํา้แข็งแหง่ Sounkyo (Sounkyo Ice Waterfall) เทศกาล
ประจําฤดูหนาวของโซอุนเคียว ซึง่จัดเป็นประจําทุกปี และในปีนีจ้ะจดัขึน้ต ัง้แต่วนัที ่25 มกราคม – 18 
มนีาคม 2563 โดยจะจัดแสดงประตมิากรรมทีทํ่าจากหมิะ และน้ําแข็ง อาท ิเสาน้ําแข็งอุโมงคน้ํ์าแข็ง และโดม

น้ําแข็งบนพื้นทีก่ว่า 10,000 ตลอดแนวแม่น้ําอชิคิาร ิ(Ishikari River) ซึง่จะมีการ
ประดบัประดาไฟ สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโซอนุเคยีวออนเซ็น 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ (มือ้ที2่) 
หลังทานอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความ
เมือ่ยลา้และจะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย  
พกั: Sounkyo Mount View Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



                
 

HJ0505: HOKKAIDO ICE BREAKER 5D3N (XJ) 

 

วนัทีส่าม     นํา้ตกกงิกะ นํา้ตกรวิเซ - หอคอยโอคอทสก-์ มอนเบ็ทส ึ- เรอืตดันํา้แข็ง Ice Breaking Garingo  
                  Cruise – อาซาฮคิาวา่ -  หา้งAeon Mall                 อาหารเชา้,กลางวนั 

กรุป๊เดนิทางวนัที ่8-12 กุมภาพนัธ ์63 โปรแกรม เทีย่วรายละเอยีดดงันี ้

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

นํา้แข็งข ัว้โลก – นํา้ตกกงิกะ นํา้ตกรวิเซ - เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3) 

นําทา่นดนิทางสู ่นํา้ตกรวิเซ และนํา้ตกกงิกะ 
น้ําตกสองสายทีไ่หลจากบนภเูขาลงมาทีผ่าเป็น
ริว้สวยงาม น้ําตกทัง้สองสายตัง้อยู่ห่างกันเพียง 

300 เมตร สามารถสงัเกตเห็นไดง่้าย ดา้นขวา
คอืน้ําตกรวิเซ ซึง่ถูกเรียกว่าเป็  น“น้ําตกแห่ง
ดาวตก”เพราะสายน้ําเสน้ใหญ่ไหลลงมาจาก

ซอกผา เวลาถกูแสงอาทติย์  จะแลดูคลา้ยดาว

ตก เคยีงคูก่บัน้ําตกกงิกะหรอื“น้ําตกแห่งแม่น้ําสเีงนิ” อยู่ดา้นซา้ย ในฤดรูอ้นจะ
เห็นสายน้ําเป็นริว้เล็กๆไขวก้นัไปมาดูชดชอ้ย จัดอยู่ในน้ําตกชือ่ดังหนึง่ในรอ้ย
แห่งของญีปุ่่ น ใหท้า่นเก็บภาพความงามตามอัธยาศยั จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่

เมืองมอนเบ็ทสึ Monbetsu เป็นเมืองที่ตั ้งอยู่บร ิเวณชายฝ่ังทะเลทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด เป็นจุดเริม่ตน้อีกแห่งหนึ่งในการออก
เรือไปชม ice drift ทีล่อยมาจากขัว้โลก (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ2.30

ชม.) นําทา่นไป หอคอยโอคอทสก ์Okhotsk Tower สรา้งเป็นหอกลมตัง้อยู่
ในทะเลปลายสะพานที่ยื่นไปในทะเล ตรงท่าเรือเมืองมอนเบ็ทส ึบริเวณ

เดยีวกบัทีจ่ะลงเรือตัดน้ําแข็ง จากหอนี้นักท่องเทีย่วจะสามารถดูทะเลน้ําแข็ง
ไดท้ัง้จากดา้นบนและลงไปดูสภาพของทะเลน้ําแข็งจากใตนํ้าไดด้ว้ย โดนมี  หลายชัน้คอืชัน้ที ่1 okhotsk Hall 
ทางเขา้ทีเ่ชือ่มกับท่าเรือ แสดงความเป็นมาของหอคอยนี้และรา้นขายของทีร่ะลกึ ชัน้ที ่2 observation Hall 

แสดงเกีย่วกบัทะเลโอคอทสกแ์ละส ิง่มีชวีติในทะเล เชน่ ตัวตัวคลโิอเนะ clione สตัวท์ะเลจิว๋ทีม่ีเฉพาะในแถบนี้ 
และเครือ่งมอืวทิยาศาสตรต์า่งๆ ทีใ่ชส้าํรวจเกีย่วกบัทะเลน้ําแข็ง ชัน้ที ่3 Panorama Hall หอ้งชมววิรอบทศิทาง 

ในวันทีอ่ากาศดอีาจเห็นไกลถงึคาบสมุทรชเิรโดโกะ ชัน้B1 Aqua Gate ลงลฟิตไ์ปทีก่น้ทะเลซึง่ลกึ 7.5 เมตร 
เพือ่ชมสตัวท์ะเลทีจ่ัดแสดงเป็นAquariumเล็กๆ และยังมชีอ่งหนา้ตา่งใหม้องเห็นสภาพใตท้ะเลไดอ้กีดว้ย 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) 
นําทา่น ลอ่งเรอืตดันํา้แข็ง (Garinko II) เป็นไฮไลทห์นึง่ของ
เมอืงมอนเบ็ทส ึเรอื Garinko II สแีดง จะวิง่ตัดทะเลน้ําแข็ง

ออกไปนอกชายฝ่ังทะเลโอ
คอทสก ์นํานักท่องเที่ยวไป

ชมกอ้นน้ําแข็งทีล่อยมาจาก
ขัว้โลกเหนือ ในชว่งปลายฤดู
ห น า ว เ ดือ น กุ ม ภ า พั น ธ์ -

มีนาคม เดิม เ รือนี้ ใช เ้พื่ อ
สํารวจน้ํามันในรัฐอลาสกา้ 

เ ร ิ่ม นํ ามาใช เ้ ป็นกิจกร รม
ท่องเทีย่วตัง้แต่ปี 2004 การ
ลอ่งเรือแต่ละรอบใชเ้วลา 45 นาท-ี1 ชัว่โมง (หมายเหตุ : การล่องเรือตลอดจนการตัดน้ําแข็ง ข ึน้อยู่กับสภาพ

ภมูอิากาศในวันนัน้ๆ ซึง่หากในวันทีท่ัศนวสิยัไม่ด ีหรือมีลมแรง เรืออาจไม่เปิดใหบ้รกิาร ทางบรษัิทไม่สามารถ
คาดการณ์ลว่งหนา้ได/้กรณีปรับเปลีย่นทีพ่ักหรอืพักโอเอะฮงเกะ จะนําทา่นไปลอ่งเรือตดัน้ําแข็ง เรือออโรร่าทีอ่ะ
บาชริแิทน และเทีย่วพพิธิภณัฑน้ํ์าแข็งขัว้โลกแทนหอคอยโอคอทสก)์ สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้ทีพ่กัอาซาฮ ิ

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

ตามอัธยาศยั  
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ทีพ่กั: Asahikawa Smile Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 

วนัทีส่ ี ่       อาซาฮคิาวา่ - พพิธิภณัฑโ์อะโตโกยามา่ สาเก - สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ -โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ–  

                 พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครือ่งแกว้โอตาร ุ– ซปัโปโร –โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ –  
                 ทานกุโิคจ/ิซูซูกโินะ     อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมไูมอ่ ัน่)     
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่5) 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ (Asahikawa) เมืองใหญ่อันดับสองใน

เกาะฮอกไกโด รองจากซปัโปโร ตัง้อยู่ทางตะวันออกของซปัโปโร เดนิทางสู ่
พพิธิภณัฑโ์อะโตโกยามา่ สาเก เป็นพพิธิภัณฑแ์นะนําถงึประวัตศิาสตร์
และวัฒนธรรมของการบ่มสาเกในเมืองอาซาฮคิาวะ ภายในพพิธิภัณฑม์ีการ

จัดแสดงหอ้งสําหรับอุปกรณ์ผลติสาเกโบราณ หอ้งอา้งองิสมัยEdoและมุม
การจัดแสดงตา่งๆ นอกจากนี้ยังมกีารจําหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึอกีดว้ย 

นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ Asahiyama Zoo ไดร้ับความนยิม

มากทีสุ่ดในญี่ปุ่ น ซึง่ในแต่ละปีจะมีผูเ้ขา้ชมความน่ารักของสัตวต์่างๆ ที่
ไม่ไดถ้กูกกัขงัในกรงแบบทีท่่านเคยเห็นในสวนสตัวท์ั่วๆ ไปถงึกว่าปีละ 3 

ลา้นคนจากทั่วโลก โดยสวนสัตว์แห่งนี้
ไดม้ีแนวความคดิที่ว่า สัตวต์่างๆ ควรที่

จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่ด ี  และ
เป็นไปตามธรรมชาตขิองสตัวนั์น้ๆ จงึทํา
ใหทุ้กท่านไดส้มัผัสถงึชวีติความเป็นอยู่

ทีแ่ทจ้รงิของสตัวแ์ตล่ะประเภท อาทเิชน่ 
หมขีาวจากขัว้โลก นกเพนกวนิสายพันธุ์
ตา่งๆ แพนดา้แดง ไฮไลทสํ์าคญั! ของ

ทีน่ ีค่อืการชมการเดนิ ขบวนพาเหรดของนกเพนกวนิที่ใหท้่านไดช้มอย่างใกลช้ดิ(พาเหรดแพนกวิ้น
11.00/14.30 ชว่งเวลาอาจมเีปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยู่กบัทางสวนสตัว ์และในชว่งฤดหูนาวสวนสตัวจ์ะปิดเวลา15.00
น.) นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุOtaru เมอืงทา่เจรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที ่
19 ถงึ 20 เมอืงทา่เล็กๆทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึง่มรีา้นขายของอยู่ตลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศ
โดยรอบ รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืนนัน้สว่นใหญ่ ไดถู้กออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดตี เมืองโอตารุ

ไดร้ับอทิธพิลมาจาก การทําการคา้ระหว่างประเทศญีปุ่่ นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ นําท่านเทีย่ว
ชม คลองสายวฒันธรรมโอตาร ุคลองสายวัฒนธรรมอันมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยควา มเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถี

ชวีติ 2 ฝ่ังคลองที่ยังคงความเป็น
ญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ คลองโอตารุสรา้ง
เพื่อใหเ้รือเล็กลําเลียงสนิคา้จาก

ท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดังที่อยู่
ต า ม ริ ม ค ล อ ง  เ มื่ อ วิท ย า ก า ร

เจรญิกา้วหนา้เรือใหญ่จงึเปลีย่นไป
เขา้ท่าที่ใหญ่และขนส่งเขา้โกดัง 
ไดง่้ายขึน้ ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลอง

เ ห ล่ า นี้  จ ึ ง ถู ก ดั ด แ ป ล ง เ ป็ น ร ้า น อ า ห า ร ส ไ ต ล์ ต่ า ง ๆ  แ ล ะ
พพิธิภัณฑ ์นําท่านเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้โอตารุ แหล่งทําเครื่องแกว้ทีม่ีชือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของ
แกว้หลากสสีนัดงัอยู่ในโลกของจนิตนาการ แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดงัของโอตารุ และยังมเีครื่องแกว้หลากหลายให ้

ทา่นชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนี้มชีือ่เสยีงในดา้นการทําเครือ่งแกว้ตา่งๆ จากนัน้นําท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่ง
ดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้า่นไดท้อ่งไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรีและบทกวีทีแ่สนอ่อนหวานชวน

ใหน่้าหลงใหล ดว้ยกลอ่งดนตร ี(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะทําใหท้า่นผอ่นคลายอย่าง
ดเียีย่ม ทา่นจะไดช้มกลอ่งดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึท่านยัง
สามารถเลอืกทํากล่องดนตรีแบบทีท่่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลอืกกล่องใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมา

ประกอบกนั มบีรกิารนําเพลงกลอ่งดนตรีทัง้เพลงญี่ปุ่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจาก
ทางพพิธิภณัฑ ์ใหท้่านไดส้มัผัสและชืน่ชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ใหท้่านไดทํ้ากล่องดนตรีน่ารักๆในแบบที่

ทา่นชืน่ชอบดว้ยตวัทา่นเอง 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที6่) 
บา่ย นําท่านเดินทางสู่ ซปัโปโร ศูนย์กลาง

ความเจรญิของเกาะฮอกไกโด ระหว่างทาง

นําท่านเดินทางเข า้สู่  เมืองซปัโปโร 
(Sapporo) เมืองหลวงของภูมภิาคฮอกไก

โด นําทา่นไป โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ 
(ค่าทัวร์ไม่รวมการเขา้ชมการผลติดา้นใน 
อสิระถ่ายรูปและซือ้ของที่ระลกึดา้นหนา้) 

แหล่งผลติช็อคโกแลตทีม่ีชือ่เสยีงของญี่ปุ่ น ตัวอาคารของโรงงานถูก
สรา้งข ึน้ในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากตามอัธยาศยั 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที7่) เมนบูฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมไูมอ่ ัน้ 

 หลังอาหารเย็นท่น
สามารถอิสระช้อป

ป้ิงย่านทานุกโิกจ ิ
เ ป็นย่านที่ค ึกคักมี
ชวีติชวีติโดยเฉพาะ

ใ น เ ว ล า คํ่ า คื น ที่
บรรดาป้ายไฟโฆษ  
ณาบนตกึตา่ง ๆ เปิดไฟสลบัสแีขง่ขนัประชนัสนิคา้กนัรอบๆ บรเิวณนี้มรีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมย์
ยามราตร ีทัง้ไนทค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ รวมกนัมากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซ่อนอยู่ใน
ตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แต่ก็มีพนักงานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็มไปหมด 

บรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงยา่นซูซูกโินะได ้ 

ทพีกั: Hotel Raffinato Sapporo  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 

วนัทีห่า้        ซปัโปโร - รา้นDuty Free -  ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                           

                    อาหารเชา้ แบบ Set Box 

 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่8) บรกิารแบบ Set Box   
หมายเหต:ุ กรณีหอ้งอาหารเชา้ทีโ่รงแรมไม่สามารถเปิดบรกิารชว่ง06.00น.ได ้

เพือ่ความสะดวกในเรือ่งระยะเวลาในการเดนิทางมาสนามบนิทางบรษัิทขอปรบั
เป็น Set Box แทน) จากนัน้นําทา่นไป รา้นดวิตีฟ้ร ีใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝาก
ราคาถกู อาทเิชน่ เครือ่งสาํอางค ์เครือ่งไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากนํา้มนัมา้ โฟ

มลา้งหนา้ถา่นหนิ ผลติภณัฑแ์บรนด ์4GF 5GF และ6GF หรอืวติามนิบํารุง
ร่างกายอย่าง Natto สารสกดัจากถัว่ หรอืน้ํามนัตบัปลาฉลาม ยาของดร.โนงจุ ิเป็นตน้ 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพือ่เช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั 
11.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ THAI AIR ASIA X  

เทีย่วบนิที ่XJ621(คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจําหน่าย/สัง่ซือ้บนเครือ่ง) 
18.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

+++++++++++++++++++++++++ 
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 หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี่ปุ่ น  เป็นต้น โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร

ของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย

ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น) ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋

เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การชําระคา่บรกิารชาํระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  

**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและ

เขา้เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ

มัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 

1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้

การอัพเกรดทีน่ั่ง สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat สาํหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตัว๋กรุป๊ทวัรไ์ม่สามารถอัพทีน่ั่งได ้ 
 

ทีน่ ัง่ Hot Seat เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่่างทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขา
ไดอ้ย่างเต็มที ่
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Airbus A330 

โซน แถวที ่ ราคา ตอ่เทีย่ว ตอ่ทา่น 

โซนเงยีบ Quiet Zone 7   ABC  DFG  HJK 2,500 บาท 
*Forward Zone แถวทางออก Exit Seat 15 HJK 2,350 บาท 

Forward Zonde 16 DFG 2,350 บาท 

Forward Zonde 17 ABC 2,350 บาท 

After Zone 34 DFG 2,250 บาท 

*After Zone แถวทางออก Exit Seat 35 ABC   HJK 2,250 บาท 

 

Airbus A332 

โซน แถวที ่ ราคา ตอ่เทีย่ว ตอ่ทา่น 

โซนเงยีบ Quiet Zone 1   DFG   2,500 บาท 

2   ABC  HJK 2,500 บาท 

Forward Zonde 14 ABC  DFG  HJK 2,350 บาท 
*After Zone แถวทางออก Exit Seat 30 ABC  DFG  HJK 2,250 บาท 

 
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 

สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มชาํระคา่น้ําหนัก** 

- ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชาํระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ชาํระเพิม่ 1,000 บาท/เพิม่20กก. ชาํระเพิม่ 2,000 บาท 
(คา่ทวัรไ์ม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 

 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ

เพิม่ไดจ้ากบรษิทั ประกนัท ัว่ไป 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 

เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 
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 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ีไ่ม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการ

จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน

การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเร ิม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจํานวน 3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-11 ชัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 19.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 

ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านชําระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 

17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


