
                

 

CODE: XJ95 Hokkaido เที่ยวนี้...ฟินส์เวอร์ ซัปโปโร โอตาร ุโทยะ ฟูราโน่ ลาเวนเดอร์ บเิอะ 5วัน 3คืน 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
ซัปโปโร โอตาร ุโทยะ ฟรูาโน่ บิเอะ Lavender 5วัน 3คืน 

โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกคุดานิ ภูเขาไฟโชวะชินซัง นั่งกระเช้าอุสุซัง (Usuzan Ropeway) ชมฟาร์มหมีสีน ้าตาล 

จุดชมวิวไซโล  ทะเลสาบโทยะ โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ ซับโปโร 

โรงงานช็อกโกแลต ท้าเนียบรัฐบาลเก่า หอนาฬิกาซัปโปโร  ช้อปปิ้งซู  ซูกิโนะและทานุกิโคจิ ฟูราโน่ โทมิตะฟาร์ม 
ชมทุ่งลาเวนเดอร์และฟาร์มชิกิไซโนะโอกะ  เมืองบิเอะ  Patchwork road บ่อน ้าสีฟ้า 

พักออนเซ็นทะเลสาบโทยะ 1คืน ซัปโปโร 2คืน พาเที่ยวครบทุกวัน ไม่มีวันฟรีเดย์                                                                                                                                                                                      

บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด+BBQ Yakiniku เคร่ืงดื่มเบียร์ไวน์ ไม่อ้ัน +บุฟเฟ่ต์เมล่อนบินตรงสู่ชิโตเสะ โดย

สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เคร่ืองใหญ่ A330-300 

น้้าหนักกระเป๋า 20 KG บริการอาหารร้อนเสิร์ฟพร้อมน้้าดื่มบนเคร่ือง 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไม่เสริมเตียง 

พักเด่ียว ที่น่ัง 

30 มิ.ย. - 4ก.ค. 61 33,900  

 

 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

 

8,500 34 

5 - 9 ก.ค. 61 35,900 8,500 34 
7 - 11 ก.ค. 61 35,900 8,500 34 
14 - 18 ก.ค.61 37,900 8,500 34 
21 - 25 ก.ค. 61 37,900 8,500 34 

28 ก.ค. - 1 ส.ค. 61 37,900 8,500 34 

4 - 8 ส.ค. 61 34,900 8,500 34 

9 - 13 ส.ค. 61 38,900 8,500 34 

18 - 22 ส.ค. 61 33,900 8,500 34 



                

 

25 - 29 ส.ค. 61 34,900 8,500 34 

30 ส.ค. - 3 ก.ย. 61 33,900 8,500 34 

1 - 5 ก.ย. 61 33,900 8,500 34 
8 - 12 ก.ย. 61 32,900 8,500 34 
13 - 17 ก.ย. 61 31,900 8,500 34 
15 - 19 ก.ย. 61 33,900 8,500 34 
22 - 26 ก.ย. 61 32,900 8,500 34 
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 61 32,900 8,500 34 

 

 

 

ไฟล์ทบิน 

Departure DMK – CTS    XJ620 23.55-08.40 

Return       CTS – DMK    XJ621 09.55-16.30 

 

วันที่หน่ึง    กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง  

 
20.30น.  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง  ขาออกช้ัน 3 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X 

(XJ) เคาน์เตอร์ 4  มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอ้านวยความสะดวก  

23.55น.  น้าท่านเดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน THAI AIR  ASIA X  เที่ยวบินที่ 

XJ620  (มบีริการอาหารร้อนและน้้าดื่มบนเคร่ือง )  

 

 

 

 

วันที่สอง    สนามบินนิวชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – จโิกคุดานิ – กระเช้าอุสุซงั – ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ฟาร์มหมีส ี
                 น้้าตาล - จุดชมวิวไซโล – ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น              อาหารกลางวัน,เย็น 
 
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ท่าอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมงกรุณา

ปรับนาฬิกาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ส้าคัญ!!! 
ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น้า อาหารสด จ้าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมี
โทษจับและปรับ รับกระเป๋าเรียบร้อยและท้าภารกิจส่วนตัว น้าท่าน
เดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ  (Noboribetsu) เมืองตากอากาศที่มี
ชื่อเสียงแห่งหน่ึงของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่
งดงามไม่ว่าจะเป็นต้นไม้, ทะเลสาบ, หนองบึงและแหลมรูปร่างแปลก
ตามากมาย จากนั นน้าท่านชม หุบเขานรกจิโกคุดานิ (Jigokudani) 
เกิดจากภูเขาไฟซ่ึงยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน ้าพุร้อนและบ่อโคลนเดือด 
อันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ชั่วกัลป์ น ้าร้อนในล้าธาร
ของหุบเขาแห่งนี มีแร่ธาตุก้ามะถันซ่ึงเป็นแหล่งต้นน ้าของย่านบ่อน ้า
ร้อนโนโบริเบทสึ มองเห็นควันจากน ้าพรุ้อนพุ่งขึ นมาตลอดเวลา ให้ท่าน
ถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) 
บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ โชวะชินซัง ปาร์ค (Showa Shinzan Park) น้าท่านน่ังกระเช้าอุสุซัง 

(Usuzan Ropeway) สู่ ภูเขาไฟอุสึ (Mt. Usuzan) (ขอสงวนไม่ขึ นในกรณีที่อากาศไม่
เอื ออ้านวย) ชม ภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan) เป็นภูเขาไฟที่เกิดขึ นใหม่มี
อายุน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เกิดขึ นจากการเกิดแผ่นดินไหวและก่อตัวขึ นบนพื นที่ราบ
ทุ่งข้าวสาลี สูง 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 สมัยจักรรพรรดิโชวะ ปัจจุบันยังคงมี
ควันก้ามะถันลอยอยู่เหนือปลอ่งภูเขาไฟ ตั งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟอุสุ ปัจจุบันอยู่ในความดูแล
ของรัฐบาลในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ ให้ท่านชมและบันทึกภาพเป็นที่
ระลึก จากนั นอิสระน้าท่านชมแหล่งอนุรักษ์หมีสีน้้าตาลหรือเรียกว่า ฮิกุมะ (รวมค่าเข้าชมแล้ว) เป็นพันธุ์หมีที่
หาได้ยากในปัจจุบัน ซึ่งจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั น ให้ท่านตื่นตา กับ



                

 

ความน่ารักของน้องหมีตวัเลก็ที่มอีายุตั งแต่ 2 ขวบ จนถึงหมีตัวโตอายุ 12 ขวบ และประหลาดใจกับหมีแสนรู้ที่ท้า
ท่าทางตลกๆ ให้ท่านชม เช่น ยกมือไหว้ขอ หรือ นอนยกขารอขอแอ๊ปเปิ้ล หรือกวักมื  อเรียกขอเพื่อแลกกับการ
ได้กินแอปเปิ้ลหรือคุกกี  ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสีน ้าตาล พร้อ  มบันทึกภาพความน่ารัก
ตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถซื อของที่ระลึกของฝากที่ร้านค่าบริเวณโวะซินซังปาร์คได้ตามอัธยาศัย จากนั นน้า
ท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ หรือโทยะโกะ ที่อยู่ในอุทยานชิโกะทสึโทยะ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมีคน
มาเยี่ยมชมปีละ 4 ล้านคน น้าท่านเดินทางไป จุดชมวิวไซโล Sairo View Point เป็นจุดชมวิวทะเลสาบโทยะ
จากมุมสูง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของทะเลสาบโทยะ รวมถึงเกาะนาคาจิมะ เขาอุสุ เขาโชวะชินซัง ย่านโท
ยะโกะออนเซ็นและปากปล่องภูเขาไฟนิชิยามะ นอกจากนี ยงัสามารถมองเห็นเขาโยเทย์ซ่ึงได้รับการขนานนามว่า
เป็นภูเขาฟจูิแห่งเอโซะทางทิศตะวันตก 

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่2)  
หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติแช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะท้าให้
ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย 

ที่พัก: Yutoriro Toyako Hotel หรือระดับใกลเ้คียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)   
 

 
 

 
 

 

 
 

 
วันทีส่าม       โอตาร ุ– คลองโอตารุ – พิพธิภณัฑก์ล่องดนตรี - โรงงานเคร่ืองแก้วโอตาร ุ– โรงงานช็อกโกแลต – 
                    ร้าน Alexander ดิวตีฟ้รี - ท้าเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งซซููกิโนะ 
                    อาหารเช้า,กลางวัน ,เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด และ BBQ Yakiniku ไม่อั้น) 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที ่3) 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขาย
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เมืองท่าเล็กๆที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 
ซ่ึงมีร้านขายของอยู่ตลอดสองข้างทางด้วย
บรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของ
บ้านเรือนนั นส่วนใหญ่ ได้ถูกออกแบบเป็น
ตะวันตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุได้รับ
อิทธิพลมาจากการท้าการค้าระหว่างประเทศ
ญี่ปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ 
น้าท่านเที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ 

คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา 
ด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่ง
คลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั งเดิม คลอง
โอตารุสร้างเพื่อให้เรือเล็กล้าเลียงสินค้าจาก
ท่าเรือเอามาเก็บไว้ในโกดังที่อยู่ตามริมคลอง 
เมื่ อ วิท ยาการเจ ริญ ก้ าวห น้ า เรือ ใหญ่ จึ ง
เปลี่ยนไปเข้าท่าที่ใหญ่และขนส่งเข้าโกดัง ได้
ง่ายขึ น ตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่านี  จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ น้าท่านเที่ยว
ชม ชมเคร่ืองแก้วโอตารุ แหล่งท้าเคร่ืองแก้วที่มีชือ่เสียงที่สดุ ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลก
ของจินตนาการ แหล่งเคร่ืองแก้วชื่อดังของโอตารุ และยังมีเคร่ืองแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซื อได้ 
เมืองนี มีชื่อเสียงในด้านการท้าเคร่ืองแก้วต่างๆ  จากนั นน้าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี Otaru Music Box 
Museum ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ที่แสนอ่อนหวาน ชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่อง
ดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะท้าให้ท่านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม ท่านจะได้ชม
กล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกท้า
กล่องดนตรีแบบที่ท่านต้องการได้ด้วย ท่านสามารถเ  ลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกัน มี
บริการน้าเพลงกล่องดนตรีทั งเพลงญี่ปุ่นและเพลงสากลมาอัดเป็นซีดีโปสการ์ดส่งได้โดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ 
ให้ท่านได้สัมผัสและชื่นชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่านได้ท้ากล่องดนตรีน่ารักๆในแบบที่ท่านชื่นชอบด้วย
ตัวท่านเอง 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที ่4) 
 



                

 

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ซัปโปโร ระหวางทางน้าท่านไปชม โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (ไม่รวมการเข้าชมการผลิตด้าน
ใน) แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ นในสไตล์ยุโรปแวดล้อมไปด้วย
สวนดอกไม้ ให้ท่านได้เลือกซื อเป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนั นน้าท่านไป ร้าน Alexander ดิวตี้ฟรี ให้ท่าน
เลือกซื อของฝากราคาถูก อาทิเช่น เคร่ืองส้าอางค์ เคร่ืองไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากน้้ามันม้า โฟมล้างหน้าถ่าน
หินภูเขาไฟ โฟมล้างหน้าชาเขียวและข้าวญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 4GF 5GF และ6GF หรือวิตามินบ้ารุง
ร่างกายอย่า งNatto สารสกัดจากถั่ว หรือน ้ามันตับปลาฉลามเป็นต้น จากนั นน้าท่านไปชม 
ตึกท้าเนียบรัฐบาลเก่า หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง 
เร่ิมก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจาก
อาคารท้าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจ้านวนมากกว่า 
2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี ใช้เป็นที่ท้าการรัฐบาลฮอกไกโด
ตั งแต่ปี พ.ศ.2429 ซึ่งผู้ว่าราชการคนแรกที่ได้ท้างานในตึก
นี คือ มิจิโตชิ อิวามูระ (Michitoshi Iwamura) แล้วใช้งาน
ต่อเน่ืองยาวนานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ท้าการหลังใหม่
เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั นซ่ึงตั งอยู่ด้านหลังตึก ผ่านชม 
สวนโอโดริ เป็นสวนที่ได้ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลายเป็น

เทศกาลที่ยิ่งใหญ่ สามารถดูดนักท่องเที่ยวท้า
รายได้ให้แก่ฮอกไกโดมากมาย มีหิมะที่งดงามและ
การแกะสลักน ้าแข็งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
จากญี่ปุ่นและทั่วโลกไดม้ากกวา่ 2 ล้านคน และหอ
นาฬิกาซัปโปโรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซ่ึงเป็น
อาคารที่สร้างขึ นจากไม้ตั งอยู่ในเขตจูโอ เมืองซัป
โปะโระ เมืองใหญ่ที่สุดของจังหวัดฮกไกโด ทาง
ตอน เหนือของประเทศญี่ปุ่น ออกแบบด้วยศิลปะ
แบบอเมริกันเป็นที่รู้จักในฐานะสัญลักษณ์ของเมือง และเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั งในและต่างประเทศแทบ
ทุกคนซ่ึงนาฬิกาบนหอยังคงเดินอย่างเที่ยงตรงและมีเสียงระฆังในทุกชั่วโมง  

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ที ่ภัตตาคาร (มื้อที่5) 
 
 พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด พร้อม BBQ เคร่ือมดื่ม เบียร์ ไวน์แบบไม่อั้น 
 
 
 
 
 
 
 

หลังอาหารน้าท่านเดินทางเข้าที่พกัแรมพกัผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถเดินไปช้อปปิ้ง ย่านซูซูกิ
โนะ จากบริเวณรอบ ๆ สถานีรถไฟใต้ดินซูซูกิโนะ อยู่ถัดลงมาทางใต้จากสวนโอโดริ ถือเป็นย่านที่คึกคักมี
ชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในเวลาค่้าคืนที่บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่าง ๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขัน
ประชันสินค้ากัน รอบ ๆ บริเวณนี มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรี ทั งไนต์คลับ บาร์ คาราโอ
เกะ สถานอาบอบนวด รวมกันมากกว่า 4,000 ร้าน ตั งอยู่ในตรอกซอกซอย บางร้านก็ซ่อนอยู่ในตึกต้องขึ นลิฟต์ไป 
แต่ก็มีพนักงานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบริการของร้านตนเองอยู่ริมถนนเต็มไปหมด  

ที่พัก: Premia Cabin Sapporo Hotel  หรือระดับใกลเ้คียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)   

  
วันที่สี ่       ซัปโปโร - ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์ม ทุง่ลาเวนเดอร์ - ฟาร์มชิกิไซโนะโอกะ - เมืองบิเอะ –  

                 Patchwork road – บ่อน้้าสีฟ้า Blue Pond – ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ                       บ่อน้้าสฟี้า Blue Pond – ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ            

                 อาหารเช้า,กลางวัน (Buffet + บุฟเฟ่ต์เมล่อน) 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่ 6) 

น้าท่านเดินทางสู่เมืองฟูราโน่ Furano เมืองที่ขึ นชื่อในเร่ืองการชมดอกไม้ น้าท่านไปชม โทมิตะฟาร์ม (Farm 
Tomita) ฟาร์มลาเวนเดอร์ แห่งแรกของเมืองฟุราโน่ ท่านจะได้พบกกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์สีม่วงแข่งกันส่งกลิ่น
หอมยวนใจและตื่นตาไปกับแปลงดอกที่ตั งใจปลูกดอกไม้ทั งหมด 7สี 7สายพันธุ์เรียงรายเป็นแปลงยาว
เปรียบเสมือนสีของสายรุ้งตัดกับสีของท้องฟ้า แลดูสวยงามละลานตา นอกจากจะเก็บภาพสวยๆของดอกไม้แล้ว 
ที่นี่ยังมีผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์ทั งของใช้จ้าพวกน ้าหอม  สบู่ดอกลาเวนเดอร์แห้งหรือของกินอย่างน ้ากลิ่นลา
เวนเดอร์  พุดดิ งลาเวนเดอร์และที่พลาดไม่ได้ คือไอศครีมลาเวนเดอร์ที่ความหอมหวานจะช่วยดับร้อนได้เป็น
อย่างดี รวมถึงของที่ระลึกอื่นๆที่มีให้เลือกช้อปทั่วทุกจุดในฟาร์ม ให้ท่านอิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

 



                

 

จากน้ันน้าท่านเดินทางสู่ฟาร์มชิกิไซโนะโอกะ (Shikisai No Oka) ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของทุ่งดอกไม้ใด้
ในแบบพาโนรามา ให้ท่านได้  พลิดเพลินกับสีสันและกลิ่นหอมของมวลดอกไมก้ว่า 10 สายพนัธุ์อาทิ ทิวลิป, 
ซัลเวียร์,ดอกทานตะวัน เป็นต้น ที่จะสลับสับเปลี่ยนกันอวดสีสัน บานสะพร่ังตามแต่ฤดูกาล 
หมายเหตุ: ช่วงที่ชมดอกลาเวนเดอร์คอืชว่งเดือนมิถุนายน-กลางเดอืนสิงหาคม และในช่วงเดือนอื่นๆจะมีดอกไม้
นานาชนิดในสวนตามฤดูกาล ทั งนี จะบานหรือโรยขึ นอยู่กับสภาพอากาศในวันเดินทางบริษัทฯไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที7่) เมนู Buffet + บุฟเฟต์่เมล่อน 
บ่าย น้าท่านเดินทางสู่เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ที่ตั งอย่บูริเวณตอนกลางของ

เกาะฮอกไกโด ที่ ได้ชื่อว่า  Small Town Of The Most Beautiful 
Hills เมืองเล็กๆที่มีความสวยงามที่ตั งอยู่บนเนินเขา ตลอดเส้นทางผ่าน
ทางตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมือง ท่านสามารถชม Patchwork road 
เป็นเส้นทางชมทุ่งนา เนินเขาสีทองอร่ามสลับกับสีเขียงและน้่าตาล มีความ
สวยงามราวกับผ้าหลายผืนมาตัดปะวางต่อกันเป็นระยะทางยาว จะสวยเป็น
พิเศษในช่วงฤดูร้อน จุดชมวิวระหว่างทางที่น่าสนใจ คือ ต้นเคน และแมร่ี 

(Ken & Mary Tree) ทิวทัศน์ที่ใช้ใน
ภาพยนตร์โฆษณา “สไกไลน์” ของ
บริษัท นิสสันมอเตอร์ ฉายในยุค
ทศวรรษ 1970 ท้าให้ผู้คนต่างแวะ
เวียนมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ต้นเซเว่น
สตาร์ส (Seven Stars Tree) ชื่อสุด
คูลแบบนี ได้มาเพราะต้นไม้นี ถูกใช้
เป็นภาพบนซองบุหร่ียี่ห้อ SEVEN 

STARS ในปี ค.ศ. 1976 วิวของต้นโอ๊คยักษ์ที่ตั งอยู่บนเนินอย่างสง่างาม 
ต้นพ่อแม่ลูก (Parents and Child Tree) เป็นต้นไม้และเนินเขาที่โด่งดัง
จากภาพยนต์โฆษณาหลายชิ น  สองข้างทางเต็มไปด้วยยทุ่งข้าวบาร์เล่ยสี
เหลืองทองตัดสลับ  กับไร่ข้าวโพดและมันฝร่ังสีเขียวสด เป็นสถานที่ที่
สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปและบันทึกไว้นความทรงจ้า จากนั นน้าท่านไป
ชม บ่อน้้าสีฟ้า Blue Pond หรือสระสีฟ้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่เพิ่งเร่ิมมีชื่อเสียงได้ไม่นานของฮอกไกโด ตั งอยู่ใจกลางเมืองบิ
เอะ ชื่อเสียงที่ท้าให้นักท่องเที่ยวหลายคนสนใจมาเที่ยวชมนั น เป็นเพราะ



                

 

น ้าสีฟ้าที่สดใสเกินกว่าบ่อน ้าตามธรรมชาติทั่วไป และตอไม้สูงจ้านวนมากที่สะท้อนให้เห็นความใสแปลกตาที่
แสนพิเศษของน ้าในบ่อสระสีฟ้านี เกิดขึ นด้วยความบังเอิญหลังการสร้างเข่ือนเพื่อป้องกันการเกิดโคลนถล่มจาก
ภูเขาไฟบริเวณใกล้เคียงที่ได้ระเบิดไปแล้วครั งหน่ึง น ้าส่วนที่ถูกกั นออกจากเข่ือนกักเก็บรวมกันจนเกิดเป็น Blue 
Pond ในทุกวันนี  โดยปัจจุบันยังไม่อาจอธิบายถึงที่มาของสีฟ้าของน ้าได้แน่
ชัด แต่จากการตรวจสอบพบแร่ธาตุอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ในน ้าซ่ึงสะท้อน
ให้เห็นความยาวคลื่นที่สั นกว่าของแสงสีฟ้าเช่นเดียวกับชั นบรรยากาศโลก 
สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่ซัปโปโร อิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านทานุกิ
โกจิ เป็นย่านที่คึกคักมีชีวิตชีวาโดยเฉพาะในเวลาค่้าคืนที่บรรดาป้ายไฟ
โฆษณาบนตึกต่าง ๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากันรอบๆ บริเวณนี มี
ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรี ทั งไนท์คลับ บาร์ คารา
โอเกะ รวมกันมากกว่า 4,000 ร้าน ตั งอยู่ในตรอกซอกซอย บางร้านก็ซ่อนอยู่
ในตึกต้องขึ นลิฟต์ไป แต่ก็มีพนักงานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบริการ
ของร้านตนเองอยู่ริมถนนเต็มไปหมด บริเวณใกล้กันท่านสามารถเดินไปช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะได้ อาหารเย็นอิสระ
ตามอัธยาศัย 

ที่พัก: Premia Cabin Sapporo Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)   

 
วันทีห้่า        ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง                                           

                    อาหารเช้า 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (มื้อที่ 8) 

ได้เวลาอันสมควร น้าทา่นเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะเพื่อเช็คอินเตรียมเดินทางกลบั 
 

09.55 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการAIR ASIA X เที่ยวบินที ่XJ621 
(มีบริการอาหารร้อนและน้้าดื่มบนเคร่ือง ) 
 
 
 
 
 

 
16.30 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

หมายเหตุ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะ
ปรับเปลี่ยนโดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการ
ของรถบัสน้าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราค่าบริการข้างต้นค้านวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30 บาท 
กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงข้ึน บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้น 
ประกาศส้าคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช้าระแบบจ่าย
ช้าระขาด และผู้จัดได้ช้าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช้าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะน้ันหาก
ท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมือง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋ว
เคร่ืองบินให้แก่ท่าน  
 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
- หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง 
    บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.การช้าระค่าบริการช้าระเงินค่าจองทัวร์ ภายใน 2 วันท้าการ และ ส่วนที่เหลือช้าระก่อนการเดินทาง 25วัน  
**ส้าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและ
เข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ้า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**  



                

 

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช้าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก
กรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้า
ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงิน
มัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 

 5.อัตราค่าบริการน้ี  รวม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลับชั นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 
ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบินไม่สามารถเลอืกระบุที่น่ังได ้
การอัพเกรดที่นั่ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat  ส้าหรับที่นั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทวัร์ไม่สามารถอัพที่นั่งได ้ 
 
ที่น่ัง Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีย่ว 
เป็นที่น่ังที่มีพื นที่วา่งที่มากกวา่ที่นั่งมาตรฐาน ดว้ยพื นที่วางขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีื นที่พอที่จะสามารถยืดขาได้อย่างเต็มที ่
 
 
 
 
 
 
 

2. ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเทา่ 
3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน้้าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เคร่ืองที่สายการบิน Thai Air Asia X ก้าหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม 
สัมภาระถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน7กก. และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ  
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื อน ้าหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง10วันเท่านั นพร้อมช้าระค่าน ้าหนัก** 

- ซื อน้าหนักเพิ่ม 5 กก. ช้าระเพิ่ม 600  บาท /เพิ่ม10กก. ช้าระเพิ่ม 1,000 บาท 
- เพิ่ม20กก. ช้าระเพิ่ม 2,000 บาท  

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพ

เพิ่มได้จากบริษัท ประกันทั่วไป 
7. อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าท้าหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเคร่ืองดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น 
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน 
5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

6. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม  
7. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 3,500 เยนต่อทริป ส้าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริการ 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ้านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน 
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง 
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดังต่อไปน้ี 
1.ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 
2.สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ นในระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต 
เป็นต้น) 
3.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 
4.ก้าหนดการเดินทางระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส้าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
 1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู ่ไม่ต่้ากว่า 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท้าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพ้านักระยะสั น 
 3.ในขั นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ้านักไม่เกิน 15 วัน 
 4.เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่ 
    เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอ่นท้าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่าง
ท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือ
ว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ท่าน  



                

 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั งหมด  
7. รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั งหน่ึง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส้าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั งนี ขึ นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการใหค้้าสัญญาใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั น  
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท้าให้เวลาใน
การท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะ
ขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน ้าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเร่ิมในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทางรวมจ้านวน 3 ขวด 
15. การบริการของรถบัสน้าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเช่น เร่ิมงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท้าไว้ส้าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว 
ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านั น  ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช้าระเงินค่าทัวร์   (ท่านสามารถซื อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้  จากบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั น  
18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

 

 

 


