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สบาย เรนโบว ์HOKKAIDO 6DAY 4NIGHT 

โดยสารการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ)   

เดอืน มถินุายน-กรกฎาคม 61 / ราคาเริม่ตน้ 32,791 บาท 

 
ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- เทีย่วเต็มทกุวนั ไมม่วีนัอสิระ 

- ต ืน่ตากบั “เนนิเขาแหง่พระพทุธเจา้” 

- ถา่ยรปูเก๋ๆ  คูก่บั หบุเขานรก “จโิกกดุาน”ิ ทีโ่นโบรเิบตส ึ

- เก็บภาพสวยงาม ชตัเตอรก์นัรวัรวั กบั “คลองโอตาร”ุ  

- เลอืกซือ้กลอ่งดนตรที ีม่เีสยีงเพลงไพเราะมากมายที ่“พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร”ี 

- ชมอาคารนา่รกัสดใส มกีมิมคิ เลอืกซือ้ของฝากที ่“โรงงานช็อคโกแลต อชิยิะ”  

- ชอ้ปป้ิง ดวิต ี ้ฟร ี&  ยา่นทานกู ิโคจ ิและ JR SAPPORO STATION 

- สดุฟิน..อาหารทะเลสดๆทีต่ลาดปลา โจไก 

- อิม่อรอ่ย กบัเมนพูเิศษป้ิงยา่ง+ ขาป ู3 ชนดิ 
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Day 1 สนามบินดอนเมือง 
 20.00 น. นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย 
   (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ 
 23.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น เกาะฮอกไกโด โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620 **  

[บริการอาหารร้อน บนเครื่อง] ** 
   ** ทางเราขอสงวนสิทธิ์การเลือกที่นั่งบนเครื่องบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์  เนื่องจากต้องเป็นไปตามกฏระเบียบ 
   ของสายการบินส าหรับการสุ่มจับที่นั่งว่างบนเครื่องให้กับลูกค้า 

 
 
 
 
 

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิชโิตเสะ (ฮอกไกโด) 
 

    

2 

 (เดอืนมถินุายน-กรกฎาคม61 ) 
โทมติะฟารม์ -สวนดอกไมช้คิไิซโนะโอกะ(ขึน้อยูก่บัสภาพ
อากาศ)  

(ชมลาเวนเดอรเ์ฉพาะเดอืนกรกฎาคมเทา่น ัน้ อยูก่บัสภาพอากาศ) 

(เดอืนสงิหาคม-กนัยายน 61) 
สวนดอกไมช้คิไิซโนะโอกะ(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)-บอ่น า้สฟ้ีา-
น า้ตกชโิรฮเิงะ 
อาซาฮกีาวา่-ออิอนล ์มอลล ์
 

 

  
ASAHIKAWA  

หรอืเทยีบเทา่ 
 

3 

เนนิแหง่พระพทุธเจา้ Hill of the Buddha-โนโบรเิบ็ตส ึ
หบุเขานรกจโิกกดุาน-ิภเูขาโชวะชนิซนั (ไมร่วมคา่ข ึน้
กระเชา้ไฟฟ้า) ทะเลสาบโทยะ 
 

   
LAKE TOYA  
หรอืเทยีบเทา่ 

 

4 
บอ่น า้ฟคุดิาช-ิเมอืงโอตาร ุ–คลองโอตาร–ุพพิธิภณัฑก์ลอ่ง
ดนตร–ีเลอืกซือ้ผลติภณัทข์องฝากจากโรงงานช็อกโกแลต–
ชอ้ปป้ิงทานกู ิโคจ-ิเมนพูเิศษป้ิงยา่ง+ ขาป3ูชนดิ 

   
SAPPORO 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

5 
ซปัโปโร–ตกึรฐับาลเกา่ซปัโปโร–หอนาฬกิา–ตลาดปลาโจไก 
–ดวิตีฟ้ร–ีชอ้ปป้ิง JR STATION 
 

   
SAPPORO 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

6 สนามบนิชนิชโิตเสะ(ฮอกไกโด)-สนามบนิดอนเมอืง    

รายละเอยีดการเดนิทาง 
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Day 2       สนามบินชิโตเสะ-(เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม61 )โทมิตะฟาร์ม -สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ (ชมลาเวนเดอร์เฉพาะ

เดือนกรกฎาคมเท่านั้น อยู่กับสภาพอากาศ)(เดือนสิงหาคม-กันยายน-ตุลาคม61)สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ (ขึ้นอยูกั่บสภาพ

อากาศ)-บ่อน้ าสีฟ้า-น้ าตกชิโรฮิเงะ อาซาฮีกาว่า-อิออน มอลล์ 

 (เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม61 ) 

โทมิตะฟาร์ม -สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  

(ชมลาเวนเดอร์เฉพาะเดือนกรกฎาคมเท่านั้น อยู่กับสภาพอากาศ) 

08.40 น. เดินทางถึง สนามบินชินชิโตเสะ เมืองซัปโปโร เกาะฮอกไกโด น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับ
กระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  

09.30 น. น าท่านดินทางสู่เมือง ฟูราโน่  ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของเกาะฮอกไกโด ได้รับฉายาว่า “เฮะ โซะ โนะ มะ ชิ” 
หรือ “เมืองสะดือ” เที่ยวชม โทมิตะฟาร์ม (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 
2.40 -3.30 ชม) ที่นี่มีดอกไม้หลากสายพันธุ์ให้ชม (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 
แต่ที่มีชื่อเสียงมากก็คงจะเป็นดอกลาเวนเดอร์ นอกจากดอกลาเวนเดอร์จะมี
ความสวยงามแล้ว ยังได้น าดอกไปสกัดเป็นน้ าหอมและได้รับความนิยมมา
ยาวนานถึง 33 ปี  ฟาร์มแห่งนี้ทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความงาม
ดอกลาเวนเดอร์จ านวนมาก ส่วนใหญ่มักจะมาในช่วงที่ดอกไม้ก าลังเบ่งบาน 
นั่นก็คือ ในช่วงประมาณเดือน เมษายนถึงเดือนตุลาคม โดยเดือนมิถุนายน
ถึงเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงที่ดอกลาเวนเดอร์สวยงามและเบ่งบานมากกว่า
เดือนอ่ืนๆ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด 
ที่ได้ชื่อว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills” ความเล็กที่
แสนน่ารักของเมืองนี้อยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาวิวระหว่างสองข้างทางท่ีเต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ย์สี
เหลืองทองตัดสลับกับไร่ข้าวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของท้องฟ้าตัดเป็นฉากหลังสลับเนินเขา  
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สวนชิกิไซโนะโอกะ เนิน 4 ฤดูแห่งดอกไม้หลากสี 
ที่มีโรลคุงและโรลจัง หุ่นฟางขนาดใหญ่ สัญลักษณ์ของสวน ชิกิไซ โนะ โอ
กะคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ชมดอกไม้นานาพันธุ์ รวมถึงดอกลาเวนเดอร์ 
และทุ่งดอกไม้หลากสี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ที่ได้รับค านิยมและค าชมว่า
จัดสวนไล่สีได้สวยงามที่สุด  

 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอาซาฮีคาว่า   ที่ตั้งอยู่กลางเกาะฮอกไกโด พาทุก
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ท่านไปยัง          อิออน มอลล์ อาซาฮีคาว่า ( AEON MALL ASAHIKAWA ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ1 
ชม.) ห้างดังท่ีมีสินค้ามากมายให้เลือกช้อปปิ้ง และ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ขนาดใหญ่   

ค่ า อิสระรับประทานอาหารค่ า  ณ.อิออนมอลล์   
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า 
(เดือนสิงหาคม-กันยายน 61) 
สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-บ่อน้ าสีฟ้า-น้ าตกชิโรฮิเงะ 
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินชินชิโตเสะ เมืองซัปโปโร เกาะฮอกไกโด น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับ

กระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ... 
09.30 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small Town Of 

The Most Beautiful Hills” ความเล็กที่แสนน่ารักของเมืองนี้อยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาวิว
ระหว่างสองข้างทางท่ีเต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ย์สีเหลืองทองตัดสลับกับไร่ข้าวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสดโดยมี
สีฟ้าครามของท้องฟ้าตัดเป็นฉากหลังสลับเนินเขา  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สวนชิกิไซโนะโอกะ (ใช้เวลา
เดินทางโดยประมาณ 2.40 -3.30 ชม) เนิน 4 ฤดูแห่งดอกไม้หลากสี ที่มีโรลคุงและโรลจัง หุ่นฟางขนาดใหญ่ 
สัญลักษณ์ของสวน ชิกิไซ โนะ โอกะคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ชมดอกไม้
นานาพันธุ์ รวมถึงดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้หลากสี (ข้ึนอยู่กับสภาพ
อากาศ) ที่ได้รับค านิยมและค าชมว่าจัดสวนไล่สีได้สวยงามท่ีสุด 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

จากนั้นเดินทางสู่ สระอะโออิเคะ หรือ บ่อน้ าสีฟ้า ตั้งอยู่ฝ่ังซ้ายของ
แม่น้ า Bieigawa ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองบิเอะ ตั้งชื่อตามสี
ของน้ าที่เกิดจากแร่ธาตุตามธรรมชาติ โดยเพิ่งเกิดขึ้นจากการกั้นเขื่อน
เพื่อป้องกันไม่ให้โคลนภูเขาไฟ Tokachi ที่ปะทุข้ึนเมื่อปี 1988 ไหล
เข้าสู่เมือง ไฮไลท์!!! ชมน้ าสีฟ้าที่สดใสเกินกว่าบ่อน้ าตามธรรมชาติ
ทั่วไป และตอไม้สูงจ านวนมากที่สะท้อนให้เห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน้ าในบ่อ จากนั้นน าท่านชม 
น้ าตกชิโรฮิเงะ เป็น 1 ใน 5 ของน้ าตกที่สวยท่ีสุดบนเกาะฮอกไกโด มีความสูงประมาณ 30 เมตร น้ าตกแห่งนี้
มีความพิเศษตรงท่ีน้ าที่ไหลลงมานั้นเป็นน้ าบาดาลที่ออกมาจากรอยแตกของหน้าผาไหลลงสู่แม่น้ าบิเอะ 
นอกจากนั้นยังมีมีความโดดเด่นของสีของแม่น้ าที่เป็นสีฟ้าอมเขียว เกิดขึ้นจากแร่โคบอลต์ ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับความงามและเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอาซาฮีคาว่า   ที่ตั้งอยู่กลาง
เกาะฮอกไกโด พาทุกท่านไปยัง อิออน มอลล์ อาซาฮีคาว่า ( AEON 
MALL ASAHIKAWA ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ1 ชม.)   ห้างดังที่มี
สินค้ามากมายให้เลือกช้อปปิ้ง และ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ขนาดใหญ่   

ค่ า อิสระรับประทานอาหารค่ า  ณ อิออนมอลล์   
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า 
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Day 3 เนินแห่งพระพุทธเจ้า Hill of the Buddha – โนโบริเบต็สึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาโชวะชินซันภูเขาไฟอูสุ  
  (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าไฟฟ้า) – ทะเลสาบโทยะ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ท าการเช็คเอาท์ และตรวจสอบ

สัมภาระออกเดินทางสู่  เนินแห่งพระพุทธเจ้า Hill of the Buddha ตั้งอยู่ท่ี
เมืองซัปโปโรทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นผลงานการสร้างช้ิน
เอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ(Tadao Ando) สถาปนิกชาวญ่ีปุ่น
เจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ที่ถือว่าที่สุดรางวัลของสถาปนิก โดยมีลักษณะเป็น
เนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ าหนัก 
1500 ตัน พื้นที่ท่ีล้อมรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอัน
งดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่จะสามารถเห็นต้นลาเวนเดอร์จ านวนกว่า 
150,000 ต้นล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูป ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมท่ีมนุษย์สร้าง
ขึ้นกับความงดงามจากธรรมชาติ มองดูแล้วประหนึ่งเป็นผลงานศิลปะชั้นเอกที่หาดูได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น  
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ โนโบริเบทสึ เมืองที่เป็นเมืองตากอากาศชื่อดังแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น มีชื่อเสียงด้านออน
เซ็น เป็นเมืองที่เหมาะส าหรับไปพักค้างคืนและเข้าออนเซ็นเป็นอย่างยิ่ง น าท่านชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ หุบ
เขา เป็นหุบเขาที่งดงาม ตั้งอยู่เหนือย่านบ่อน้ าร้อนโนโบริเบทสึ น้ า
ร้อนในล าธารของหุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุก ามะถันซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ า
ของย่านบ่อน้ าร้อนโนโบริเบทสึนั่นเอง เส้นทางตามหุบเขาสามารถ
เดินไต่ขึ้นเนนิไปเรื่อยๆประมาณ 20-30 นาทีจะพบกับบ่อโอยุนุมะ
(Oyunuma) เป็นบ่อน้ าร้อนก ามะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 
ถัดไปเรื่อยๆก็จะเป็นบ่อเล็กๆ บางบ่อมีอุณหภูมิที่ร้อนกว่า และยังมี
บ่อโคลนผสมอยู ่น้ าที่ไหลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็นล าธารเรียกว่า โอยุนุมะกาว่า(Oyunumagawa) ในช่วง
ฤดูใบไม้ร่วงกลางเดือนตุลาคม ก็จะเพิ่มสีสสันให้กับทัศนียภาพให้สวยงามยิ่งขึ้น 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
บ่าย จากนั้นน าทุกท่านเดินทาง ภูเขาไฟโชวะชินซัน(Showa Shinzan) เป็นภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่ มีอายุน้อยที่สุด

ในประเทศญี่ปุ่น เกิดขึ้นโดยการเกิดแผ่นดินไหวและก่อตัวขึ้นบนพื้นที่ราบทุ่งข้าวสาลี สูง 290 เมตร ใน
ระหว่างปี 1943-1945 สมัยจักรรพรรดิโชวะ ปัจจุบันยังคงมีควันก ามะถันลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟ ภูเขาไฟ
แห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟอุสุ ซึ่งสามารถมองเห็นภูเขาไฟได้อย่างชัดเจนจากจุดชมวิวภูเขาไฟอุสุโดยขึ้น
กระเช้าอูสุซัน(Usuzan Ropeway) (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ราคาประมาณ 1500 เยน) 

      **  ท่านสามารถจ่ายเงินเพื่อ นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นไปชมทัศนียภาพบนภูเขาไฟอูสุได้   
  และหากมองจากบนนั้นลงมาท่านจะเห็นวิวของทะเลสาบโตยะ อย่างสวยงามที่สุด **  

 หลังจากนั้น  แวะไปถ่ายรูปกับ  ทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 
40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟอูสุระเบิด ตั้งอยู่ใกล้กับ ทะเลสาบชิโกสึ (Lake Shikotsu) ทะเลสาบ
แห่งนี้มีความพิเศษตรงท่ีน้ าจะไม่แข็งตัวในช่วงฤดูหนาว ในหน้าร้อน อากาศก็เย็นสบาย เหมาะส าหรับเดิน
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เล่น ปั่นจักรยาน หรือล่องเรือชมทิวทัศน์ อันงดงาม กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิ
มะ (Nakajima Island) สามารถลงไปเดินเล่นได้(ยกเว้นฤดูหนาว) และในช่วงไฮท์ซีซั่น ประมาณเดือน
เมษายน-ปลายเดือนตุลาคม จะมีการจุดพลุในเวลา 20:45 น. ของทุกๆคืน . 

ค่ า เดินทางเข้าสู่ที่พัก LAKE TOYA HOTEL หรือเทียบเท่า  
 รับประทานอาหารค่ า ณ.ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นให้ทุกท่านผ่อนคลายกับการแช่น้ าแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่น (ONSEN) 

Day 4  บ่อน้ าฟุคิดาชิ-เมืองโอตารุ –คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี–เลือกซ้ือผลิตภัณท์ของฝากจากโรงงาน 
   ช็อกโกแลต–ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งทานูกิ โคจิ 

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ท าการเช็คเอาท์ .. และตรวจสอบสัมภาระ  
ออกเดินทางสู่  บ่อน้ าฟูคิดะชิ ซึ่งมีน้ าพุธรรมชาติและธารน้ าธรรมชาติ
ที่เกิดจากการละลายของหิมะบนเขาโยเทย์ ก่อให้เกิดน้ าตกขนาดเล็กที่
มีน้ าไหลออกมาถึง 80,000 ตันต่อวัน ซึ่งเป็นน้ าแร่บริสุทธิ์จากภูเขาไฟ
โดยตรง ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางธรรมชาติที่สงบและสวยงามของ
แอ่งน้ าตก สะพานไม้ และสวน โดยมีภูเขาไฟโยเทย์เป็นฉากหลัง 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศ
สุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากใน
อดีตเมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการท าการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป  อิสระให้
ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุ เป็นคลองที่เกิดขึ้น
จากการถมทะเล สร้างเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้า
จากเรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองครึ่งหนึ่งเป็นถนน
ส าหรับนักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็น
สัญลักษณ์ของเมือง และได้ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก
นั่นเอง จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่าน
สามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบท ากล่องดนตรีในสไตล์
ของตัวเองข้ึนมาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากให้คนรักได้อีกด้วย 

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน 

หลังจากนั้นน าเดินทางเลือกซื้อของฝากจาก โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ 
ที่สร้างโดยบริษัท อิชิยะ ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรขนมคุ๊กกี้ที่มีแผ่นคุ๊กกี้เนย
บางๆ สองแผ่นประกบเข้ากับชั้นช๊อคโกแลตขาว จนได้ชื่อว่า Shiroi 
Koibito (แปลว่า คนรักสีขาว) และปัจจุบันนี้ก็เป็นของฝากขึ้นชื่อที่สุด
ของเกาะฮอกไกโดเลยทีเดียว ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสถานที่ด้านนอกที่
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ตกแต่งอย่างน่ารัก  น าท่านไปช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี  DUTY FREE  ต่อจากนั้น ไปที่ 
ย่านทานุกิโคจิ  เป็นย่านช้อปปิ้งโดยสร้างหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน ซึ่งมีความยาว 1 กิโลเมตร (ประมาณ 
7-8 บล็อก) จนถึงแม่น้ า Sosei สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน ขายของที่ระลึก ขนม ของเล่น 
เครื่องส าอาง ช็อคโกแลต เสื้อผ้า ร้านดองกี้โฮเต และร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมาย โดยย่านนี้เป็น
ตลาดเก่าแก่มากกว่า 100 ปี ตั้งแต่ 1873  ปัจจุบันมีการจัดเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทานุกิ ในฤดูร้อน
(กรกฎาคม-สิงหาคม) ก็จะประดับประดาไปด้วยไฟ และตกแต่งอย่างสวยงาม 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ.ร้านอาหาร **เมนูพิเศษ ป้ิงย่าง+ขาปู3ชนิด**   
 
 
 
 
 

เข้าสู่ที่พัก SAPPORO HOTEL   หรือเทียบเท่า   
 

Day 5       ซัปโปโร–ตึกรัฐบาลเก่าซัปโปโร–หอนาฬิกา–ตลาดปลาโจไก-ช้อปปิ้ง JR STATION  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
  น าท่านชมด้านนอกของ ตึกรัฐบาลเก่าซัปโปโรเริ่ม 

ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้
อิฐมากกว่า  2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ท ามาจากหมู่บ้านซิ โรอิชิ
และโทโยชิร่า ตึกนี้ผ่านการใช้งานมายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความ
งดงามที่เห็นนั้นได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้
เมื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งจึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้
เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมส าคัญของชาติเม่ือปีพ.ศ.2512 จากนั้น น าท่านผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร   
เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ และเป็นอีกสัญลักษณ์ที่ส าคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421  
เดิมทีเป็นโรงฝึกงานขอมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลา 
ตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได้ อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมา 
นานจึงได้รับการขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญอีกแห่ง
หนึ่งของญี่ปุ่น น าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาโจไก เป็นจุดศูนย์กลางตลาด
อาหารทะเลสดที่มีร้านค้ากว่า 60 ร้านขายอาหารทะเลสดๆจากทะเลฮอก 
ไกโดมากมาย มีวัตถุดิบสดใหม่คัดสรรมาอย่างดีให้เลือกหาตั้งแต่ 6 โมง
เช้า นอกจากนี้ยังพรั่งพร้อมไปด้วยร้านอาหารทั้งร้านซูชิ  
และร้านอาหารชุดที่ใช้วัตถุดิบจากตลาด ได้ลิ้มรสอาหารของฤดูกาลนั้นๆ 
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ในราคาย่อมเยาว์ ทุกเช้าจะมีผัก  
ผลไม้เก็บมาสดๆ จากหลากหลายแหล่งท่ัวฮอกไกโด และปลาที่จับมาสดๆ จะถูกน ามายังศูนย์กลางตลาดขาย
ส่งเมืองซัปโปโร ตลาดที่ผู้กระจายสินค้าไปซื้ออยู่ถัดไป ส่วนตลาดที่เปิดส าหรับประชาชนทั่วไปคือที่นี่ 

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารต่างๆภายในตลาดปลาโจไก 
จากนั้นได้เวลาอันสมควรพาท่านเดินทางมาถึง   JR SAPPORO STATION  ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเดินเล่นไปกับ
ห้างสรรพสินค้า ที่สะสมอยู่มากมาย เช่น  STELLAR PLACE , APIA , PASEO , DAIMARU , TOKYU  และ  
ESTA  ที่เปิดต้อนรับให้ทุกท่านได้ทดสอบ ความแข็งแรงของแข้งขาในการเดินเล่น หรือเลือกซื้อของฝากติด
มือกลับบ้านกันแบบไม่ยั้ง .. 

ค่ า  อิสระรับประทานอาหารค่ า  ตามอัธยาศัยท่ี JR SAPPORO STATION   
เข้าสู่ที่พัก SAPPORO HOTEL   หรือเทียบเท่า 
  

Day 6  สนามบินชินชิโตเสะ – สนามบินดอนเมือง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (หรือ SETBOX) 
06.00 น. ท าการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง  สนามบินชินชิโตเสะ 
07.00 น. ถึง สนามบินชินชิโตเสะ  .. ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ 
09.00 น. ออกเดินทางสู่  กรุงเทพฯ  โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์   เที่ยวบินที่   XJ 621 
15.10 น. เดินทางถึง  สนามบินดอนเมือง   กรุงเทพฯ   .. โดยสวัสดิภาพ 

**************************************************************** 

สบาย เรนโบว ์HOKKAIDO 6DAY 4NIGHT BY XJ 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัคู ่   

1หอ้ง ทา่นละ 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่1-2 

ทา่น [อาย ุ8-12 ปี] 

ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

[อาย ุ2-7 ปี] 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ทา่นละ 

จอยแลนด ์

(ไมใ่ชต้ ัว๋) 

ทา่นละ 

26มถินุายน-01กรกฎาคม 2561 33,791 33,791 32,791 8,900 25,791 

28มถินุายน-03กรกฎาคม 2561 35,791 35,791 34,791 8,900 25,791 

03-08 กรกฎาคม 2561 33,791 33,791 32,791 8,900 26,791 

05-10 กรกฎาคม 2561 33,791 33,791 32,791 8,900 26,791 

10-15 กรกฎาคม 2561 35,791 35,791 34,791 8,900 28,791 

12-17 กรกฎาคม 2561 35,791 35,791 34,791 8,900 28,791 

17-22 กรกฎาคม 2561 38,791 38,791 37,791 8,900 28,791 

19-24 กรกฎาคม 2561 38,791 38,791 37,791 8,900 28,791 

24-29 กรกฎาคม 2561 38,791 38,791 37,791 8,900 28,791 
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26-31 กรกฎาคม 2561 39,791 39,791 38,791 8,900 29,791 

31กรกฎาคม-05สงิหาคม 2561 35,791 35,791 34,791 8,900 28,791 

 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 7,900 บาท / ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ที ่สนามบนิดอนเมอืง) 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

**ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

1.หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มรีายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิดงันี ้
   Quiet Zone Lagroom Seat   1,800 / เทีย่ว 
   Quiet Zone Seat      600 / เทีย่ว 
   Lagroom Seat       1,700 / เทีย่ว (ทีน่ ัง่แถวที ่15,16,17) 
      Lagroom Seat       1,600 / เทีย่ว (ทีน่ ัง่แถวที ่34,35) 
*** Legroom Seat (บรเิวณ EXIT SEAT)ไมอ่นญุาตให ้เด็กอายกุวา่ 15 ปี, ผูใ้หญอ่าย ุเกนิ 60 ปี, สตรมี ี
ครรภ,์ ผูพ้กิาร น ัง่ 
    Baby Bassinet            1,600/เทีย่ว (ตะกรา้เด็ก) (Legroom Seat)   
  

2.ทางแอรเ์อเชยีมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่กรณุา

แจง้เจา้หนา้ที ่ ณ วนั   จองทัวร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง..  

3.สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่กีย่วกับการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่  สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์ 

 กฬีาเพิม่เตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

 

 

น า้หนกัขาไป /กลบั (ราคาตอ่

เทีย่ว) 

  

5 Kg. 

ราคา [จา่ยเพิม่] 

บาท 

10 Kg. 

 

20 Kg. 

อัตราของสนามบนิ ชโิตเสะ 350.- 550.- 1490.- 

**ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บซือ้น ้าหนักเพิม่หลงัจากท าการจองแลว้  

ถา้ลกูคา้มนี ้าหนักเกนิก าหนดตอ้งจา่ยคา่สมัภาระเพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอัตราทีส่ายการบนิก าหนดคอื...  

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง น ้าหนักเกนิกวา่ก าหนด คดิกโิลกรัมละ 550 บาท / ทา่น / เทีย่ว 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนินารติะ / คันไซ /ชโิตเสะ น ้าหนักเกนิกวา่ก าหนด คดิกโิลกรัมละ 2,000 เยน / ทา่น /เทีย่ว 

 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  
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ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรทั์ง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตี

มัดจ าทีน่ั่งกับสาย การบนิและคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิ

มดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้  ** 

            **ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดย

ผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ที่

เทา่นัน้ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วาม

ชว่ยเหลอืใดๆไดทั้ง้ส ิน้**        

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตร

สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอร์

สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาร

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
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5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออล

นปิปอน 2 ใบ  ใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีก

เก็บ 

6. คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์[ไมค่รอบคลมุประกัน

สขุภาพ] 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับ

ทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้ับคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิส าหรับคนขบัรถ/มัคคเุทศก/์หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 4,000 เยน  ตอ่ทา่น/ทรปิ (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ณ 

สนามบนิ) 

6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 

ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพั่กทาง

บรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้ับลกูทัวร ์แตทั่ง้นีข้ ึน้อยูก่ับการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 
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1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ เงนิสด บัตร

เครดติ เป็นตน้) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

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

การกอ่การจลาจล,  

ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 


