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Hokkaido Ice Breaker 5วนั 3คนื  
ฮอกไกโด ซปัโปโร โอตารุ โซอุนเคยีว อาซาฮคิาวะ เรอืตดัน า้แข็ง 
พกัออนเซ็น(โซอุนเคยีว/โอเอะ ฮงเกะ) 1คนื อาซาฮคิาวะ 1คนื ซปัโปโร 1คนื 

 ชมเทศกาลน า้แข็งโซอุนเคยีว Sounkyo Hyobaku Festival 2020  

 สมัผสัประสบการณ์ลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง Ice Breaking Garingo Cruise 

 เทีย่วหนึง่ในสวนสตัวท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดในญีปุ่่ น ทีส่วนสตัวอ์าซาฮยิามะ 

พเิศษ!!! พาเทีย่วครบทุกวนั ทานบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ+์ชาบูหมูไมอ่ ัน้!!!  WIFI ON BUS 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

*8-12 กุมภาพนัธ ์63 32,900  

 

ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

9,500 30 ลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง

ออโรรา่ อะบาชริ ิ

12-16 กุมภาพนัธ ์63 31,900 9,500 30  

15-19 กุมภาพนัธ ์63 31,900 9,500 30  

19-23 กุมภาพนัธ ์63 31,900 9,500 30  

22-26 กุมภาพนัธ ์63 31,900 9,500 30  

26กุมภาพนัธ-์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  
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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 บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย/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 – โซอุนเคยีวออนเซ็น 

 อาหารเทีย่ง (ราเมน คูปอง1,000เยน),เย็น 

3 
 

น า้ตกกงิกะ น า้ตกรวิเซ - หอคอยโอคอทสก-์ มอนเบ็ทส ึ- เรอืตดัน า้แข็ง Ice Breaking Garingo 
Cruise – อาซาฮคิาวา่ – หา้งAeon Mall     อาหาร เชา้, เทีย่ง 

4  อาซาฮคิาวา่ - พพิธิภณัฑโ์อะโตโกยามา่ สาเก - สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ - โอตารุ – คลองโอตารุ – 

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครือ่งแกว้โอตารุ – ซปัโปโร – ชอ้ปป้ิงโรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ –  
ทานุกโิคจ/ิซูซูกโินะ  อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น (บุฟเฟ่ตข์าปู+ชาบูหมูไมอ่ ั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 ิ– ลอ่งเรอืตดัน า้แข็งออโรรา่ (Abashiri Drift Ice Ryuhyo Aurora) - พพิธิภณัฑ์

น า้แข็งข ัว้โลก – น า้ตกกงิกะ น า้ตกรวิเซ - เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival 

 

วนัทีห่นึง่    กรุงเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 
23.00น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง ขาออกชัน้ 3เคาน์เตอร์สายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) 

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋า 

 
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.  น าท่านเดินทางสู่สนามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่นโดยสายการบิน THAI AIR  ASIA X เที่ยวบินที่ 

XJ620 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย/ส ัง่ซือ้บน
เครือ่งเทา่น ัน้ ) 

 

10.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ท่าอากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็ว
กว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมงกรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพอ่ืความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงและศุลกากร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
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ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิส่วนตัว น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอา
ซาฮคิาวา่ (Asahikawa) เมอืงใหญ่อันดับสองในเกาะฮอกไกโด รองจากซัปโปโร ตัง้อยู่ทางตะวันออกของซัปโป
โร น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า 
(Asahikawa Ramen Village) ถือก าเนิดขึ้นในปี 1996 

โดยการรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดังของเมอืงอาซาฮคิาว่ามา
อยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว มีรา้นราเมง 8 รา้น  
เปรยีบเสมอืนหมู่บา้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดังๆไวใ้นที่เดียว 

และยังมีหอ้งเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของ
หมู่บา้นแห่งน้ีดว้ย 

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นราเมน (มือ้ที1่) เมนูราเมน (บรกิารคูปองท่านละ 1,000เยน เลือก
ทานราเมนไดต้ามอัธยาศยั) น าท่านเดนิทาง สูโ่ซอุนเคยีวเป็นหมู่บา้นออนเซนขนาดเล็ก ตัง้อยู่เมอืงคามกิาวะ ที่
อยู่ท่ามกลางขุนเขาแห่งอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสซึัง มีธรรมชาติทิวทัศน์ที่งดงาม น าท่านชม เทศกาล 
Sounkyo Hyobaku หรอื เทศกาลน า้ตกน า้แข็งแห่ง Sounkyo (Sounkyo Ice Waterfall) เทศกาล

ประจ าฤดูหนาวของโซอุนเคียว ซึง่จัดเป็นประจ าทุกปี และในปีนี้จะจดัขึน้ต ัง้แต่วนัที ่25 มกราคม – 18 
มนีาคม 2563 โดยจะจัดแสดงประตมิากรรมทีท่ าจากหมิะ และน ้าแข็ง อาท ิเสาน ้าแข็งอุโมงคน์ ้าแข็ง และโดม
น ้าแข็งบนพื้นที่กว่า 10,000 ตลอดแนวแม่น ้าอิชคิาริ (Ishikari River) ซึง่จะมีการ

ประดับประดาไฟ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโซอุนเคยีวออนเซ็น 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที2่) 

หลังทานอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความ
เมือ่ยลา้และจะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย  
พกั: Sounkyo Mount View Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5วันก่อนวันเดนิทาง)   
 

วนัทีส่าม     น า้ตกกงิกะ น า้ตกรวิเซ - หอคอยโอคอทสก-์ มอนเบ็ทส ึ- เรอืตดัน า้แข็ง Ice Breaking Garingo  

                  Cruise – อาซาฮคิาวา่ -  หา้งAeon Mall                 อาหารเชา้,กลางวนั 

กรุป๊เดนิทางวนัที ่8-12 กุมภาพนัธ ์63 โปรแกรม เทีย่วรายละเอยีดดงันี ้

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

น า้แข็งข ัว้โลก – น า้ตกกงิกะ น า้ตกรวิเซ - เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3) 

น าท่านดนิทางสู ่น า้ตกรวิเซ และน า้ตกกงิกะ 

น ้าตกสองสายทีไ่หลจากบนภูเขาลงมาทีผ่าเป็น
ริว้สวยงาม น ้าตกทัง้สองสายตัง้อยู่ห่างกันเพียง 
300 เมตร สามารถสังเกตเห็นไดง้่าย ดา้นขวา

คือน ้าตกริวเซ ซึง่ถูกเรียกว่าเป็  น“น ้าตกแห่ง
ดาวตก”เพราะสายน ้าเสน้ใหญ่ไหลลงมาจาก
ซอกผา เวลาถูกแสงอาทติย์  จะแลดูคลา้ยดาว
ตก เคียงคู่กับน ้าตกกงิกะหรือ“น ้าตกแห่งแม่น ้า
สเีงนิ” อยู่ดา้นซา้ย ในฤดูรอ้นจะเห็นสายน ้าเป็นริว้เล็กๆไขวกั้นไปมาดูชดชอ้ย 
จัดอยู่ในน ้าตกชือ่ดังหนึ่งในรอ้ยแห่งของญี่ปุ่ น ใหท้่านเก็บภาพความงามตาม

อัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมอืงมอนเบ็ทส ึMonbetsu เป็นเมืองที่
ตัง้อยู่บริเวณชายฝ่ังทะเลทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด เป็น
จุดเริม่ตน้อีกแห่งหนึ่งในการออกเรือไปชม ice drift ที่ลอยมาจากขัว้โลก (ใช ้

ระยะเวลาเดนิทางประมาณ2.30ชม.) น าท่านไป หอคอยโอคอทสก ์Okhotsk 
Tower สรา้งเป็นหอกลมตัง้อยู่ในทะเลปลายสะพานทีย่ืน่ไปในทะเล ตรงท่าเรอื
เมอืงมอนเบ็ทส ึบรเิวณเดยีวกับทีจ่ะลงเรือตัดน ้าแข็ง จากหอน้ีนักท่องเทีย่วจะ
สามารถดูทะเลน ้าแข็งไดท้ัง้จากดา้นบนและลงไปดูสภาพของทะเลน ้าแข็งจากใตน้ าไดด้ว้ย โดนมี  หลายชัน้คือ
ชัน้ที ่1 okhotsk Hall ทางเขา้ทีเ่ชือ่มกับท่าเรือ แสดงความเป็นมาของหอคอยน้ีและรา้นขายของทีร่ะลกึ ชัน้ที ่2 
observation Hall แสดงเกีย่วกับทะเลโอคอทสกแ์ละสิง่มชีวีติในทะเล เชน่ ตัวตัวคลโิอเนะ clione สัตวท์ะเลจิว๋ที่
มเีฉพาะในแถบน้ี และเครือ่งมอืวทิยาศาสตรต่์างๆ ทีใ่ชส้ ารวจเกีย่วกับทะเลน ้าแข็ง ชัน้ที ่3 Panorama Hall หอ้ง

ชมววิรอบทศิทาง ในวันที่อากาศดีอาจเห็นไกลถงึคาบสมุทรชเิรโดโกะ ชัน้B1 Aqua Gate ลงลฟิตไ์ปทีก่น้ทะเล
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ซึง่ลกึ 7.5 เมตร เพือ่ชมสัตวท์ะเลทีจ่ัดแสดงเป็นAquariumเล็กๆ และยังมชีอ่งหนา้ต่างใหม้องเห็นสภาพใตท้ะเล

ไดอ้กีดว้ย 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) 

น าท่าน ลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง (Garinko II) เป็นไฮไลทห์นึง่ของ
เมอืงมอนเบ็ทส ึเรอื Garinko II สแีดง จะวิง่ตัดทะเลน ้าแข็ง
ออกไปนอกชายฝ่ังทะเลโอ

คอทสก์ น านักท่องเที่ยวไปชม
กอ้นน ้าแข็งที่ลอยมาจากขั้วโลกเหนือ ในช่วง
ปลายฤดูหนาวเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เดมิ

เรือน้ีใชเ้พื่อส ารวจน ้ามันในรัฐอ
ลาสก ้า  เ ริ่ ม น า ม า ใช เ้ ป็ น
กิจกรรมท่องเที่ยวตั ้งแต่ปี 

2004 การล่องเรือแต่ละรอบ
ใชเ้วลา 45 นาที-1 ชั่วโมง 
(หมายเหตุ : การล่องเรอืตลอดจนการตัดน ้าแข็ง ขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศในวันนัน้ๆ ซึง่หากในวันทีท่ัศนวสิัยไม่

ดี หรือมีลมแรง เรืออาจไม่เปิดใหบ้รกิาร ทางบรษัิทไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได/้กรณีปรับเปลี่ยนทีพ่ักหรอื
พักโอเอะฮงเกะ จะน าท่านไปล่องเรือตัดน ้าแข็ง เรือออโรร่าที่อะบาชริแิทน และเที่ยวพพิธิภัณฑน์ ้าแข็งขัว้โลก
แทนหอคอยโอคอทสก)์ สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กัอาซาฮคิาวะ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ2.20
ชม.)  

เย็น จากโรงแรมท่านสามารถเดนิไป หา้ง Aeon Mall อสิระใหท้่านเลือกซือ้สนิคา้และอสิระรับประทานอาหารเย็น
ตามอัธยาศัย  

ทีพ่กั: Asahikawa Smile Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดนิทาง)  
 

วนัทีส่ ี ่       อาซาฮคิาวา่ - พพิธิภณัฑโ์อะโตโกยามา่ สาเก - สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ -โอตารุ – คลองโอตารุ –  
                 พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครือ่งแกว้โอตารุ – ซปัโปโร –โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ –  

                 ทานุกโิคจ/ิซูซูกโินะ     อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น (บุฟเฟ่ตข์าปู+ชาบูหมูไมอ่ ัน่)     
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่5) 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ (Asahikawa) เมอืงใหญ่อันดับสองใน
เกาะฮอกไกโด รองจากซัปโปโร ตัง้อยู่ทางตะวันออกของซัปโปโร เดนิทางสู ่
พพิธิภณัฑโ์อะโตโกยาม่า สาเก เป็นพพิธิภัณฑแ์นะน าถงึประวัตศิาสตร์

และวัฒนธรรมของการบ่มสาเกในเมอืงอาซาฮคิาวะ ภายในพพิธิภัณฑม์กีาร
จัดแสดงหอ้งส าหรับอุปกรณ์ผลติสาเกโบราณ หอ้งอา้งองิสมัยEdoและมุม
การจัดแสดงต่างๆ นอกจากน้ียังมกีารจ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึอกีดว้ย 

น าท่านเดนิทางสู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ Asahiyama Zoo ไดร้ับความนยิม
มากที่สุดในญี่ปุ่ น ซึง่ในแต่ละปีจะมีผูเ้ขา้ชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ ที่
ไม่ไดถู้กกักขังในกรงแบบที่ท่านเคยเห็นในสวนสัตวท์ั่วๆ ไปถงึกว่าปีละ 3 

ลา้นคนจากทั่วโลก โดยสวนสัตว์แห่งน้ี
ไดม้ีแนวความคิดที่ว่า สัตว์ต่างๆ ควรที่
จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่ดี  และ
เป็นไปตามธรรมชาตขิองสัตว์นั้นๆ จงึท า
ใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสถงึชวีติความเป็นอยู่
ที่แทจ้ริงของสัตว์แต่ละประเภท 
อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก นก

เพนกวนิสายพันธุต่์างๆ แพนดา้แดง 
ไฮไลท์ส าคญั! ของที่นี่ค ือการ
ชมการเดนิ ขบวนพาเหรดของ
นกเพนกวนิที่ใหท้่านไดช้มอย่าง
ใ ก ล ้ช ิ ด ( พ า เ ห ร ด แ พ น ก วิ้ น
11 .00/14 .30  ช่วง เวลาอาจมี



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น HOKKAIDO ICE BREAKER 5D3N (XJ) 

เปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กับทางสวนสัตว ์และในชว่งฤดูหนาวสวนสตัวจ์ะปิดเวลา15.00น.) น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืง
โอตารุ Otaru เมอืงท่าเจรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20 เมอืงท่าเล็กๆทีม่ี
บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึง่มีรา้นขายของอยู่ตลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแต่ง
ของบา้นเรอืนนัน้สว่นใหญ่ ไดถู้กออกแบบเป็นตะวันตกเน่ืองจากในอดีต เมอืงโอตารุไดร้ับอทิธพิลมาจาก การท า

การคา้ระหว่างประเทศญีปุ่่ นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ น าท่านเทีย่วชม คลองสายวฒันธรรมโอ
ตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยควา มเป็นเอกลักษณ์แห่งวถีีชวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่ังคงความ
เป็นญี่ปุ่ นแบบดัง้เดมิ คลองโอตารุสรา้งเพือ่ใหเ้รือเล็กล าเลียงสนิคา้จากท่าเรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดังทีอ่ยู่ตามรมิ

คลอง เมื่อวทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่จงึเปลี่ยนไปเขา้ท่าทีใ่หญ่และขนสง่เขา้โกดัง ไดง้่ายขึน้ ตกึเก่าเก็บ
สนิคา้รมิคลองเหล่าน้ี จงึถูกดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต่์างๆ และพพิธิภัณฑ์ น าท่านเที่ยวชม ชมเครือ่งแกว้
โอตารุ แหล่งท าเครื่องแกว้ที่มีชือ่เสยีงที่สดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีันดังอยู่ในโลกของจนิตนาการ 

แหล่งเครือ่งแกว้ชือ่ดังของโอตารุ และยังมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้่านชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงน้ีมชีือ่เสยีง
ในดา้นการท าเครือ่งแกว้ต่างๆ จากนั้นน าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้่าน
ไดท้่องไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรีและบทกวีที่แสนอ่อนหวานชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตรี (MUSIC 

BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะท าใหท้่านผ่อนคลายอย่างดเียีย่ม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรมีากมาย
หลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึท่านยังสามารถเลอืกท ากล่องดนตรีแบบที่ท่าน
ตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลอืกกล่องใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มบีรกิารน าเพลงกล่องดนตรทีัง้

เพลงญี่ปุ่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีีโปสการ์ดส่งไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้่านไดส้ัมผัสและชืน่ชม
กล่องดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้่านไดท้ ากล่องดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่่านชืน่ชอบดว้ยตัวท่านเอง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที6่) 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่ ซปัโปโร ศูนย์กลาง

ความเจรญิของเกาะฮอกไกโด ระหว่างทาง
น าท่านเดินทางเขา้สู่  เมืองซ ัปโปโร 
(Sapporo) เมืองหลวงของภูมภิาคฮอกไก

โด น าท่านไป โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ 
(ค่าทัวร์ไม่รวมการเขา้ชมการผลิตดา้นใน 
อิสระถ่ายรูปและซือ้ของที่ระลึกดา้นหนา้) 

แหล่งผลติช็อคโกแลตทีม่ชีือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขึน้ในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวน
ดอกไม ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากตามอัธยาศัย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที7่) เมนูบุฟเฟ่ตข์าปู+ชาบูหมูไมอ่ ัน้ 

 หลังอาหารเย็นท่น
สามารถอิสระช้อป
ป้ิงย่านทานุกิโกจิ 

เ ป็นย่านที่คึกคักมี
ชีวิตชีวิตโดยเฉพาะ
ใ น เ ว ล า ค ่ า คื น ที่

บรรดาป้ายไฟโฆษ  
ณาบนตกึต่าง ๆ เปิดไฟสลับสแีขง่ขันประชันสนิคา้กันรอบๆ บรเิวณน้ีมรีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมย์
ยามราตร ีทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยู่ใน

ตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แต่ก็มีพนักงานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบริการของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็มไปหมด 
บรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงยา่นซูซูกโินะได ้ 

ทพีกั: Hotel Raffinato Sapporo  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดนิทาง)  
 

วนัทีห่า้        ซปัโปโร - รา้นDuty Free -  ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                           

                    อาหารเชา้ แบบ Set Box 

 
เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่8) บรกิารแบบ Set Box   

หมายเหต:ุ กรณีหอ้งอาหารเชา้ทีโ่รงแรมไม่สามารถเปิดบรกิารชว่ง06.00น.ได ้
เพือ่ความสะดวกในเรือ่งระยะเวลาในการเดนิทางมาสนามบนิทางบรษัิทขอปรับ
เป็น Set Box แทน) จากนัน้น าท่านไป รา้นดวิตีฟ้ร ีใหท้่านเลอืกซือ้ของฝาก

ราคาถูก อาทเิชน่ เครือ่งส าอางค ์เครือ่งไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากน า้มนัมา้ โฟ
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มลา้งหนา้ถา่นหนิ ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF 5GF และ6GF หรอืวติามนิบ ารุงร่างกายอย่าง Natto สารสกัดจากถั่ว 

หรอืน ้ามันตับปลาฉลาม ยาของดร.โนงุจ ิเป็นตน้ 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพือ่เช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั 

11.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสายการ THAI AIR ASIA X  

เทีย่วบนิที ่XJ621(ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่าย/สัง่ซือ้บนเครือ่ง) 
18.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

 หมายเหตุ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า โดยทางผู ้จดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราค่าบรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เท่ากบั 30 บาท 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสูงขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่าน ัน้ ค่าทวัรท์ีจ่่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่าย

ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่น) ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋

เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  
- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นล่วงหนา้ 
- หรอืสง่จอยน์ทัวรกั์บบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิค่าจองทัวรท์่านละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนั้นทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เน่ืองจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคืนเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 

1.  ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้
การอัพเกรดทีน่ั่ง สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat ส าหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ต๋ัวกรุ๊ปทัวรไ์ม่สามารถอัพทีน่ั่งได ้ 
 

ทีน่ ัง่ Hot Seat เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่่างทีม่ากกว่าทีน่ั่งมาตรฐาน 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. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 
3. ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งที่สายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 

สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

**กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเท่านัน้พรอ้มช าระค่าน ้าหนัก** 
- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท/เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,000 บาท 

(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุม้ครองการสูญเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 

บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 
 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ
เพิม่ไดจ้ากบรษิทั ประกนัท ัว่ไป 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. ค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่ค่าอาหารเครือ่งดืม่ค่าซักรดี ค่าโทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ 

5. ค่าทปิยกกระเป๋าทุกโรงแรม  
6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 

รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหกั้บคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
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จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 15 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 

    เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-11 ชั่วโมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 19.00 น.ในวันนั้น มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที่ยว 
ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เท่านัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ประกัน
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สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 

17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ  ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 


