
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SENDAI AOMORI HAKODATE SAPPORO 6D4N 
PREMIUM รอบเกาะ 

กาํหนดการเดนิทางเดือนพฤศจิกายน 2562 - มนีาคม 2563  

 
สายการบนิไทย (TG) 

เปิดประสบการณ์ใหม่ รอบเดยีว เที8ยว 2 ภูมิภาค โทโฮคุ – ฮอกไกโด 
เยี8ยมชมรูปปัAนท่านไดเมียวดาเตะ มาซามูเนะ ณ ซากปราสาทเซนได  

ล่องเรือชม อ่าวมตัซึชิม่า 1 ใน 3 ววิที8สวยที8สุดของประเทศญี8ปุ่น 
เยือนอาโอโมริ นมัสการพระใหญ่ ณ วดัเซอริิวจิ  

พเิศษ !! สนุกสนานกบัการทาํข้าวนกเคะดน ณ ตลาดปลาฟูรุคาวะ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ชมพพิธิภณัฑ์เนบุตะวารัสเซ่ ที8จําลองเทศกาลโคมไฟอนัเลื8องชื8อ 
นั8งกระเช้าชมววิยามคํ8าคืน เมืองฮาโกดาเตะ ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ 

อิ8มใจกับความน่ารักของ หมีภูเขา ณ สวนหมีภูเขาไฟโชวะ 
ซิตีAทวัร์เมืองซัปโปโร เยี8ยมชมหอนาฬิกา ผ่านชมตกึเก่ารัฐบาล 

สักการะสิ8งศักดิRสิทธิR ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด 
Highlight!! นั8งรถไฟชินคนัเซ็น รถไฟความเร็วสูง 

บุฟเฟ่ต์ ขาปู Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ 
วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเดี8ยว อุณหภูม ิ  

28 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562 39,888.- 9,900.- 4°C - 8°C  
04-09 มกราคม 2563 43,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  
07-12 มกราคม 2563 43,888.- 9,900.- -5°C - 1°C  
09-14 มกราคม 2563 39,888.- 9,900.- -5°C - 1°C  
11-16 มกราคม 2563 39,888.- 9,900.- -5°C - 1°C  

16-21 มกราคม 2563 BUS1 39,888.- 9,900.- -5°C - 1°C  
16-21 มกราคม 2563 BUS2 39,888.- 9,900.- -5°C - 1°C  
23-28 มกราคม 2563 BUS1 39,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  
23-28 มกราคม 2563 BUS2 39,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  

30 มกราคม-04 กมุภาพนัธ์ 2563 43,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  
08-13 กมุภาพนัธ์ 2563 43,888.- 9,900.- -10°C - 0°C  
13-18 กมุภาพนัธ์ 2563 39,888.- 9,900.- -10°C - 0°C  
20-25 กมุภาพนัธ์ 2563 39,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  

27 กมุภาพนัธ์-03 มีนาคม 2563 39,888.- 9,900.- -6°C - 1°C  
+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั#ง+ 

 

** ปล. ไม่มรีาคาเดก็ เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ // ราคาเดก็อายตุํ�ากว่า 2 ปี (INFANT) 9,900 บาท/ท่าน** 

ราคานี#ไม่รวมค่าทปิไกด์ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ 
20.00 น.       พร้อมกนัที� สนามบินสุวรรณภูม ิชั�น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร์ C สายการบินไทย มีเจา้หนา้ที�ของบริษทัคอยตอน

รับท่าน 
23.50 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ณ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิไทย เที�ยวบินที� TG626 

(บริการอาหารร้อน พร้อมเครื8องดื8ม บนเครื8อง) 
 

วนัที8สอง สนามบินเซ็นได – ปราสาทอาโอบะ – ท่าเรือชิโกม่า – อ่าวมัตซึชิม่า – วัดโกไดโดะ - วัดซูอิกันจิ – วัดเอนสึอิน – 
หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ – เมืองโมริโอกะ 

07.40 น. เดินทางถึง สนามบินเซ็นได (Sendai Airport) ประเทศญี� ปุ่น ผ่านขั�นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
เรียบร้อยแลว้ (เวลาที8ญี8ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั8วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื�อความสะดวกในการนดัหมาย
เวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี8ปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนืAอสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่า
ฝืนมโีทษปรับและจับ  

 
  นาํท่านเดินทางสู่เดินทางสู่ เมืองเซ็นได (Sendai) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นเมืองหลวงของ จังหวัด

มิยางิ และยงัเป็นเมืองที�มีความเจริญและมีขนาดใหญ่ที�สุดของภูมิภาคโทโฮคุไดรั้บฉายาวา่ เมืองแห่งตน้ไม ้เพราะมี
สวนสาธารณะหลายแห่งทั�วเมืองที�เต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มรื�น เซนไดมีสถานที�ท่องเที�ยวที�สําคญัหลากหลายทั�ง
ปราสาท วดัวาอาราม หา้งสรรพสินคา้ แหล่งชอ้ปปิ� ง และร้านคา้ร้านอาหารต่างๆ อีกมากมาย 

เที8ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1)   
นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรือชิโกม่า (Marine Gate Shiogama) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เพื�อล่องเรือเฟอรรี� เพื�อ
ชม อ่าวมัตซึชิม่า (Matsushima Bay) ที�ติดอนัดบั 1 ใน 3 ววิที�สวยงามที�สุดของประเทศญี�ปุ่น (Nihon Sankei) เป็น
อ่าวที�เตม็ไปดว้ยเกาะหินเลก็ๆกระจายตวักนัมากกวา่ 200 เกาะและบนเกาะเลก็ๆนี�ยงัมีตน้สนญี�ปุ่นขึ�นอยูด่ว้ยทาํให้
เกิดภาพที�แปลกตา ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 30 นาท ี 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

จากนั�น วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นพระอุโบสถขนาดเลก็บนเกาะติดกบัท่าเรือมตัสึชิมะ เนื�องจากตั�งอยูใ่น
ตาํแหน่งที�โดดเด่น ทาํให้วดัแห่งนี� กลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองมตัสึชิมะ ถูกสร้างขึ�นในปี 807 เป็นที�ประดิษฐาน
ของพระพุทธรูป 5 องค ์ซึ�งก่อตั�งโดยพระสงฆที์�ก่อตั�งวดัซูอิกนัจิ โดยรูปปั� นจะถูกนาํมาใหป้ระชาชนไดช้มกนัทุกๆ 
33 ปี  
เดินทางสู่ วดัซูอิกนัจิ (Zuiganji Temple) เป็นวดัเซนที�มีชื�อเสียงที�สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรักปิด
ทองและเพน้ท์สีประตูบานเลื�อนไวอ้ย่างสวยงาม ก่อตั� งครั� งแรกในปี 828 เดิมเป็นวดันิกายเทนได และได้ถูก
ดดัแปลงใหเ้ป็นวดัเซนในช่วงสมยัคามาคูระ วดัแห่งนี� ไดส้ะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมตัสึชิมะได้
เป็นอย่างดี โดยบริเวณทางเขา้ห้องโถงใหญ่สองขา้งทางจะเรียงรายดว้ยไมส้นซีดาร์ และถํ� าต่างๆที� อดีตเคยเป็น
สถานที�ทาํสมาธิ ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยรูปปั� นต่างๆ ไม่ไกลกนันกั  
นําท่านเขา้ชม วัดเอนสึอิน (Entsuin Temple) วดัแห่งนี� รู้จกัคุน้เคยกนัในชื�อ วัดแห่งกุหลาบ มีการวาดรูปดอก
กุหลาบตะวนัตกที�ว่ากนัว่าเก่าแก่ที�สุดในญี�ปุ่นเอาไวด้า้นในบานประตูขวาของตูป้ระดิษฐานพระพุทธรูป วดัสร้าง
ขึ�นในปี 1646 เพื�อไวทุ้กขแ์ละบูชาเทพ Mitsumune เทพแห่งความเมตตาที�เสียชีวิตเมื�ออายเุพียง 19 ปี ทางเขา้วดัมี
สวนมอสและหินตั�งอยู ่และดา้นหลงัวดัเป็นป่าไมส้นซีดาร์สาํหรับนั�งทาํสมาธิ บริเวณพื�นที�วดัเป็นที�ตั�งของหลุมฝัง
ศพ และรูปปั� นของขนุนางดาเตะหนุ่มขี�มา้ขาวลอ้มรอบดว้ยองครั์กษผ์ูภ้กัดีที�ปลิดชีพตายตามไป  
นาํท่านสู่ หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ (Esashi Fujiwara Heritage Park) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั�วโมง) ที�นี�จะ
เป็นหมู่บา้นโบราณในบรรยากาศประวติัศาสตร์สมยัเฮอนั เป็นสถานที�สาํหรับถ่ายภาพยนต ์ละครทีวี มากกว่า 200 
เรื�องดว้ยกนั นอกจากจะเดินชมบรรยากาศสไตลย์อ้นยคุแลว้นั�น ภายในยงัมีกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย เช่น การแต่ง
กายเป็นขุนนางสมยัเฮอนั (มีแบบฟรีและเสียเงินเพิ�มเติม) การแต่งกายแบบซามูไร โดยทดลองสวมเกราะแบบ
ซามูไร การลองฝึกยิงธนู นอกจากนี� ยงัมีโซนถ่ายภาพแบบ ART 3 มิติ อีกดว้ย จากนั�นนาํท่านเขา้สู่ที�พกั (ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชั�วโมง) 

คํ8า อสิระรับประทานอาหารคํ8าตามอธัยาศัย  
ที8พกั Active Resorts Iwate Hachimantai  หรือเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   
 

วนัที8สาม เมืองคะคุโนะดาเตะ – บ้านซามูไรโบราณที8คะคุโนะดาเตะ – ตลาดปลาฟูรุคาวะ – วดัเซอเิรียวจ ิ– พระใหญ่แห่งอาโอ
โมริ – พพิธิภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคะคุโนะดาเตะ (Kakunodate) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.50 ชั�วโมง)ชม บ้านซามูไรโบราณ
ที8คะคุโนะดาเตะ เห็นภาพคฤหาสน์ซามูไร หรือที�เรียกว่า บุเคะยะชิกิ (Bukeyashiki) และบา้นเรือนของพ่อคา้ซึ� ง
ยงัคงไดรั้บการอนุรักษเ์ป็นอยา่งดีแมเ้วลาจะล่วงเลยมาราว 400 ปีแลว้กต็าม ทาํใหที้�นี�ไดรั้บฉายาวา่เป็น เกยีวโตน้อย 
(The Little Kyoto) ปัจจุบนัเหลือบา้นซามูไรที�เปิดใหเ้ขา้ชมเพียง 6 หลงั และหากเดินเล่นจนรู้สึกเมื�อย กส็ามารถนั�ง
รถลากชมเมืองไดด้ว้ย  

 เที8ยง  อสิระรับประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาฟูรุคาวะ เมืองอาโอโมริ 
 เดินทางสู่ ตลาดปลาฟูรุคาวะ (Furukawa Fish Market หรือ Aomori Gyosai Center) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

3.40 ชั�วโมง >>วนันี�ทุกท่านจะไดรั้บประทานอาหารเที�ยงชา้กวา่ปกติ เนื�องจากเดินทางไกล แต่ระหวา่งทางรถบสัจะ
หยดุพกั ณ จุกพกัรถ ลูกคา้สามารถซื�ออาหารรับประทานรองทอ้งก่อนได)้ ตลาดปลาฟูรุคาวะ เป็นตลาดปลาที�ตั�งอยู่
ใจกลางเมืองอาโอโมริ ท่านจะไดลิ้�มรสกบัอาหารทะเลสดๆ จากทอ้งถิ�น ผดัสดผกัดองชนิดต่างๆ ของตลาดปลาแห่ง
นีA คือ ให้นักท่องเที8ยวได้สร้างสรรค์ข้าวดงบูริ (donburi ข้าวราดหน้าต่างๆ) ด้วยตนเอง เรียกว่า นกเคะดน 
(Nokkedon) จากอาหารทะเลตามฤดูกาลประจาํทอ้งถิ�น ที�ขายอยูภ่ายในตลาดเป็นประจาํทุกวนัที�ตลาดเปิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 วิธีการทาํ ข้าวนกเคะดน (Nokkedon) เริ�มตน้ดว้ยการซื�อตัVวแบ่งออกเป็นเซต 5 ราคา 540 เยน กบัเซต 10 ราคา 1,080 
เยน โดยตัVวที�ไดรั้บคุณสามารถนาํไปแลกเปลี�ยนเป็นอาหารทะเลต่างๆไดท้ั�วตลาด(ตัVว 1 ใบสาํหรับถว้ยขนาดปกติ 
และ 2 ใบสําหรับถว้ยขนาดใหญ่) ไม่ว่าจะเป็นปลาดิบ ปู หอย สาหร่ายทะเล ไข่ปลา และสินคา้อื�นๆมากมาย (ตัVว
ชนิดนี�ไม่สามารถใชน้อกตลาดได)้ เมื�อเลือกสรรจนพอใจแลว้ก็นาํไปรับประทานตามโต๊ะที�จดัเตรียมไวใ้ห้ โดยมี
เครื�องปรุงรสใหฟ้รี เช่น วาซาบิ ซอสถั�วเหลือง และขิง พร้อมนํ�าเปล่าหรือนํ�าชาฟรี แต่สาํหรับซุปร้อนมิโซะและผกั
ดองจะตอ้งซื�อดว้ยตัVว                                                                                                            (ขอ้มูลจาก Talon Japan) 
จากนั�นเดินทางสู่ วัดเซอิเรียวจิ (Seiryu Temple) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) สร้างขึ�นเมื�อ ปี ค.ศ.1984 วดั
แห่งนี�กค็รบองคป์ระกอบทั�งสถาปัตยกรรมที�คงความดั�งเดิมของญี�ปุ่น ธรรมชาติที�โอบลอ้ม  
นาํท่านสกัการะ พระใหญ่แห่งอาโอโมริ (Showa Daibutsu) องคพ์ระสมัฤทธิ] ที�ไดชื้�อว่าใหญ่ที�สุดในญี�ปุ่นดว้ยความ
สูงกวา่ 21.35 เมตร ซึ� งมีขนาดใหญ่กวา่ ที�นาราและคามาคุระ  
นาํท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ่ (Nebuta Warasse) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นพิพิธภณัฑที์�จดั
แสดงหรือจาํลองเกี�ยวกบัเทศกาลเนบุตะ หรือเทศกาลแห่โคมไฟแห่งจงัหวดัอะโอโมริ ซึ� งจะจดักนัเป็นประจาํ
ในช่วงตน้เดือนสิงหาคมของทุกปี ภายในจะไดส้ัมผสักบัโคมไฟของจริงที�ใชแ้ห่ในเทศกาลอยา่งใกลชิ้ด จดัแสดง
วิธีการประดิษฐ์โคมไฟอนัละเอียดอ่อน รวมถึงจาํลองบรรยากาศงานแห่ และการแสดงตีกลองอนักึกกอ้ง เสมือนว่า
ไดเ้ขา้ไปร่วมในเทศกาลจริงๆ 

 คํ8า  อสิระรับประทานอาหารคํ8าตามอธัยาศัย  
ที8พกั  Hotel JAL City Aomori หรือเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   
 

วนัที8สี8 สัมผสัความเร็ว โดยการนั8งรถไฟชินคันเซ็น (สถานีรถไฟชินอาโอโมริ - สถานีรถไฟชินฮาโกดาเตะ  โฮคุตะ – โกดงัอฐิ
แดงริมนํAา – ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - กระเช้าชมววิกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
 นาํท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟชินอาโอโมริ (Shin Aomori Station) นาํท่านนั�งรถไฟชินคนัเซน รถไฟความเร็วสูงที�
จะทาํใหท่้านประหยดัเวลาเดินทาง เพื�อนาํท่านไปยงั สถานีรถไฟชินฮาโกดาเตะ  โฮคุตะ (Shin Hakodate Hokuto 
Station) เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) แห่งเกาะฮอกไกโด  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั�วโมง)  
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  เป็นเมืองที�ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของภูมิภาค 
ฮอกไกโด ตั�งอยูป่ลายสุดทางตอนใตข้องเกาะ มีชื�อเสียงดา้นทิวทศันที์�สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเล
สดใหม่ ในอดีตเป็นเมืองหนึ�งที�มีท่าเรือสาํหรับเปิดการคา้ระหวา่งประเทศในช่วงหลงัจากยคุแยกประเทศ เมืองฮาโก
ดาเตะไดรั้บอิทธิพลจากต่างประเทศเป็นอยา่งมาก มียา่นที�อยูอ่าศยัของชาวต่างประเทศ และป้อมสไตลต์ะวนัตก  
นาํท่านสู่ ป้อมโกเรียวคาคุ (Fort Goryokaku) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที) หรือเรียกอีกชื�อหนึ�งวา่ ป้อมดาว 5 
แฉก เพราะบริเวณนั�นเป็นพื�นที�ขนาดใหญ่รูปดาวเนื�องจากตอ้งการเพิ�มพื�นที�ในการวางปืนใหญ่นั�นเอง ซึ� งจะ
มองเห็นไดจ้ากมุมสูง ป้อมสร้างตามสไตล์ตะวนัตก สร้างขึ�นในปีสุดทา้ยของสมยัเอโดะเพื�อป้องกนัเมืองฮาโกดา
เตะจากการคุกคามจกัรวรรดินิยมที� ต่อมาป้อมแห่งนี� กลายเป็นฐานของสงครามกลางเมืองระหว่างกองทพัผูส้าํเร็จ
ราชการ และกองกาํลงัของรัฐบาลเมจิที�จดัตั�งขึ�นใหม่ ปัจจุบนัถูกดดัแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในช่วงปี 1910 
(สะพานข้ามเข้าไปในพืAนที8รูปดาวเปิด 09:00-19:00 ไม่รวมค่าขึAนหอคอยมีค่าใช้จ่ายเพิ8มท่านละ 840 เยน)  

เที8ยง  อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
จากนั�นอิสระใหท่้านเดินเล่น ณ โกดังอฐิแดงริมนํAา (Red Brick Warehouses ไดป้รับปรุงมาจากคลงัสินคา้อิฐสีแดง
ที�เคยใชค้า้ขายในปลายสมยัเอโดะ ตั�งอยูริ่มแม่นํ� าของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนยร์วมแหล่งชอ้ปปิ� ง ร้านอาหาร และสถาน
บนัเทิงที�ใหบ้รรยากาศเก่าๆ นอกจากร้านขายของที�ระลึกที�ทนัสมยั เสื�อผา้แฟชั�น ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบา้น และ
ร้านขนมหวานแลว้ ยงัมีร้านอาหาร ลานเบียร์ โบสถส์าํหรับจดัพิธีแต่งงาน และบริการล่องเรือเพื�อชมวิวทิวทศัน์ของ
อ่าวฮาโกดาเตะอีกดว้ย  
นาํท่านสู่ ท่าเรือเมืองฮาโกดาเตะ หรือ ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ (Motomachi District) เป็นท่าเรือแรกที�เปิดใหมี้การคา้
ระหวา่งประเทศในปี 1854 ในช่วงสิ�นสุดยคุญี�ปุ่นแบ่งแยก ดงันั�นทาํใหมี้ผูค้า้จาํนวนมากจากรัสเซีย จีน และประเทศ
ตะวนัตก ไดย้า้ยถิ�นฐานมาอาศยัอยูใ่นเมืองฮาโกดาเตะบริเวณฐานภูเขาฮาโกดาเตะ ส่งผลใหฮ้าโกดาเตะไดรั้บอิทพล



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ต่างๆมาจาก ชาวตะวนัตก โดย ปัจจุบนัยงัคงมีอาคารสไตล์ต่างประเทศคงเหลืออยู ่สะทอ้นใหเ้ห็นวฒันธรรมของ
เมืองนี�ไดเ้ป็นอยา่งดี  
นาํท่านนั�ง กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate Night View) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 
นาที)  สูง 334 เมตร ตั�งอยูใ่นป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมุทรใกลใ้จกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวนัที�ทอ้งฟ้าโปร่ง
ทั�งกลางวนัและกลางคืน สามารถมองเห็นวิวทิวทศันที์�งดงาม 

คํ8า อสิระรับประทานอาหารคํ8าตามอธัยาศัย  
ที8พกั Hotel La'gent Plaza Hakodatehokuto  หรือเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที8ห้า เมืองฮาโกดาเตะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ดิวตีAฟรี - ที8ทาํการรัฐบาลเก่าฮ
อกไกโด - ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ - ช้อปปิA งถนนทานุกโิคจ ิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)  

 
เดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.10 ชั�วโมง) นาํท่านเขา้ชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน 
(Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานที�เพาะพนัธ์ุหมีสีนํ� าตาล นกัท่องเที�ยวสามารถเยี�ยมชมลูกหมีสีนํ� าตาลได้



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

อยา่งใกลชิ้ดผา่นกระจกใส และมีหมีโตเตม็วยัที�ไม่ดุร้ายโชวลี์ลาออ้นขออาหารจากนกัท่องเที�ยว เป็นภาพที�น่ารักน่า
เอน็ดูทีเดียว หากใครตอ้งการใกลชิ้ดกวา่นี�กส็ามารถเขา้ไปยงัหอ้งสงัเกตการณ์พิเศษ กรงมนุษย ์ซึ� งจะมองเห็นหมีสี
นํ� าตาลเดินผา่นไปมา และไดย้นิเสียงและกลิ�นของหมีผา่นรูระบายอากาศเลก็ๆ นอกจากนี�ยงัยงัขายขนมปัง และแอป
เปิ� ล ใหน้กัท่องเที�ยวไดป้้อนอาหารหมีอีกดว้ย  

 เที8ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (5) 
นาํท่านเดินทางกลบั เมืองซัปโปโร (SAPPORO) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั�วโมง) นาํท่านชม ศาลเจ้าฮอกไกโด 
(Hokkaido Shrine) หรือ เดิมชื�อ ศาลเจา้ซปัโปโร เปลี�ยนเพื�อใหส้มกบัความยิ�งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจา้
ชินโตนี� คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ได้มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน 
อิสระช้อปปิ� ง ดิวตีAฟรี (Duty Free) นําท่านสู่ ที8ทําการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด (Former Hokkaido Government 
Office) เป็นอาคารสีแดงอิฐ สร้างในปี 1888 นบัเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ�งในไม่กี�อาคารของญี�ปุ่ นในสมยันั�น 
ภายในตกแต่งอยา่งหรูหรา ดา้นหนา้มีสญัลกัษณ์ดาวหา้แฉก ธงรูปดาวเจด็แฉก และสวนหยอ่มที�ร่มรื�น เรียงรายดว้ย
ตน้ซากุระ และตน้แปะก๊วย อาคารแห่งนี� เคยเป็นที�ทาํการรัฐบาลทอ้งถิ�นสมยับุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบนัเปิดให้
ประชาชนเขา้ชมหอ้งทาํงานต่างๆ และหอสมุดเก็บบนัทึกทางราชการ ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ (Sapporo Clock 
Tower) ตวัอาคารและหอนาฬิกาสร้างขึ�นจากไม ้ออกแบบและบริจาคใหโ้ดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878 สิบปีหลงัจาก
ที�มีการสร้างเมืองซบัโปโร ตวันาฬิกาถูกติดตั�งในปี 1881 จากบริษทั E. Howard & Co. เมือง Boston  
จากนั�นอิสระชอ้ปปิ� ง ถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื�นที�ทั�งหมด 7 
บลอ็ก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านคา้ต่างๆ อยา่งร้านขายกิโมโน เครื�องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แลว้ 
ยงัมีร้านอาหารมากมาย ทั�งยงัเป็นศูนยร์วมของเหล่าวยัรุ่นดว้ย เนื�องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตูห้นีบตุ๊กตามากมาย 
ร้อนดองกี ร้าน 100 เยน นอกจากนั�นที�นี�ยงัมีการตกแต่งบนหลงัคาดว้ยตุก๊ตาทานุกิขนาดใหญ่ 

คํ8า  รับประทานอาหารคํ8า ณ ภัตตาคาร (6) พเิศษเมนู ชาบู บุฟเฟต์+ขาปู  
ที8พกั  Sapporo Tokyu REI Hotel หรือเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั    
 

วนัที8หก  สนามบินชิโตเสะ  – สนามบินสุวรรณภูม ิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 
สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตะเสะ เมืองฮอกไกโด 

10:30 น.     เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบนิไทย เที�ยวบินที� TG671 
15:30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เปี� ยม 
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โปรแกรมนีAไม่รับจอยแลนด์ 

 
ฤดูหนาวในญี8ปุ่นมีข้อควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี�โมงเยน็กมื็ดแลว้ สถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะ
เวลาใหดี้ และถา้เที�ยวกลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะจะลื�นตอ้งระวงั แวน่ควรจะตอ้งมี เมื�อแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตา
ได ้

* ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 
** ทัAงนีAเพื8อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธิR :   
รายการทวัร์สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ การบริการของรถบสันาํเที�ยวญี�ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชั�วโมง มิอาจเพิ�มเวลาได ้โดย
มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั�นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวน
สิทธิ] ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดินทาง 
อตัราค่าบริการรวม 

✔  ค่าตัVวเครื�องบินไป-กลบัตามรายการที�ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ�ามนั  
✔  ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
✔  โรงแรมที�พกัตามที�ระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
✔  ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ    
✔  ค่าอาหาร ตามรายการที�ระบุ   
✔  ค่าเบี�ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที�ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 
✔  ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3 % 

 
อตัราค่าบริการนีAไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้งและค่า
พาหนะต่างๆ ที�มิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่น กรณีประกาศใหก้ลบัมายื�นร้องขอวซ่ีาอีกครั� ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้การยื�น
วีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทยสาํหรับผูที้�ประสงคพ์าํนกัระยะสั�นในประเทศญี�ปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญี�ปุ่นประกาศใหย้ื�นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สาํหรับการยื�นร้องขอวีซ่า 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มีนํ�าหนกัเกินกวา่ที�สายการบินนั�นๆกาํหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

× ค่าภาษีนํ�ามนั ที�สายการบินเรียกเกบ็เพิ�ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัVวเครื�องบินไปแลว้ 
× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิ�น และหวัหนา้ทวัร์อาํนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× ค่าทปิมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 2,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 

 

เดนิทางขึAนตํ8า 30 ท่าน หากตํ�ากวา่กาํหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มเพื�อใหค้ณะ
เดินทางได ้ทางเรายนิดีที�จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ] ในการงดออกเดินทางและ
เลื�อนการเดินทางไปในวนัอื�นต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  
 

เงื8อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
★  มัดจําท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากที�ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลูกคา้ทาํการจองก่อนวนัเดินทางภายใน 20 วนั ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิ] ในการเกบ็ค่าทวัร์เตม็จาํนวน  
★  ส่วนที�เหลือ ชาํระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
● หากไม่ชาํระมดัจาํตามที�กาํหนด ขออนุญาตตดัที8นั8ง ใหลู้กคา้ท่านอื�นที�รออยู ่
● หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษทัฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเงื�อนไข 
● เมื�อท่านชาํระเงินไม่วา่จะทั�งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัฯถือวา่ท่านไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที�ไดร้ะบุไว้

ทั�งหมดนี�แลว้ 
● หากชําระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื8อพนักงานขายมาทาง E-Mail 
● ส่งรายชื8อสํารองที8นั8ง ผู้เดนิทางต้องส่งสําเนาหนังสือเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื8อพร้อมยืนยนัว่าต้องการเดนิทาง

ท่องเที8ยวทริปใด, วนัที8ใด, ไปกบัใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนังสือเดนิทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิRไม่รับผดิชอบค่าเสียหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื8อ-นามสกลุ และอื8นๆ เพื8อใช้ในการจองตั�ว
เครื8องบินทัAงสิAน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึ#นไป และเหลือหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 หนา้หากไม่
มั�นใจโปรดสอบถาม 
 

เงื8อนไขยกเลกิการจอง : 
● ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั ได้เงนิคืนทัAงหมด 
● ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29-15 วนั ได้เงนิคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทวัร์ทัAงหมด 
● ยกเลกิหลงั 14 วนั ไม่ได้ค่าทัวร์คืน  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

● กรุ๊ปที8เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที8ต้องการันตีมดัจาํกบัสายการบนิ หรือกรุ๊ปที8มกีารการันตีค่ามัดจาํที8พกัโดยตรง หรือ
โดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้ รวมถงึเที8ยวบนิ พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิR ไม่มีการคืนเงนิทุกกรณ ีทัAงมัดจํา หรือค่าทัวร์ทัAงหมด เนื8องจากค่าตั�วเป็นการเหมาจ่าย
ในเที8ยวบินนัAนๆ 

หมายเหตุ กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที�ระบุไว ้ในรายการ
เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ] ที�จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ�น รวมถึง เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช้
บริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธิ]  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณี
ใดๆ ทั�งสิ�น 
 

ข้อมูลเพิ8มเติม เรื8องตั�วเครื8องบิน 
ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้าย
ส่วนต่างที�สายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเกบ็ และการจัดที8นั8งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซึ�งทางบริษทัฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณยีกเลกิการเดนิทาง และไดด้าํเนินการออกตัVวเครื�องบินไปแลว้ (กรณีตัVว REFUND ได)้ ผู ้
เดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นั�น  
 

ข้อมูลเพิ8มเติม เรื8องโรงแรมที8พกั 
⮚ เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�ยว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
⮚ กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ�นมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ]  

ในการปรับเปลี�ยน หรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิ8มเติมเรื8องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 
⮚ สาํหรับนํ�าหนกัของสมัภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื�องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั�น

ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ� าหนกัเพิ�มเป็นสิทธิของสายการบินที�ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้ (ท่าน
ตอ้งชาํระในส่วนที�โดนเรียกเกบ็เพิ�ม) 

⮚ สาํหรับกระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมีนํ�าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+
สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ�ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ�ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ�ว)  

⮚ กรณีที�ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ� าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ�ากว่ามาตรฐานได ้ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บั
ขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ] ไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายที�สัมภาระนํ� าหนกัเกิน (ท่านตอ้ง
ชาํระในส่วนที�โดนเรียกเกบ็เพิ�ม) 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

⮚ ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 
 

หมายเหตุ.. (สําคญัมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดนิทาง) 
1. รายการอาจมีการเปลี8ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ที�พกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ 
ก็ตาม (ซึ8งเป็นเหตุการณ์ที8นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้
เป็นสาํคญั 

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื�องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั 
ทั�งๆ ที�สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที�ท่านเดินทางท่องเที�ยว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิRในการไม่คืนค่าทัวร์ทัAงหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากในวนัเดินทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ] ในการไม่
คืนค่าใช้จ่าย เนื�องจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธิ] ในการไม่คืนค่าทัวร์ทัAงหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงันี�  
⮚ กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมาย หรือสิ�งของหา้มนาํเขา้ประเทศ เอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที�ทางกองตรวจคนเขา้เมืองห้าม
เดินทาง 

⮚ กรณีที�สถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
⮚ กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วที�พาํนกัอยูใ่น

ประเทศไทย 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี8ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที8ประสงค์จะพํานักระยะสัAนในประเทศญี8ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วตัถุประสงค์เพื8อการท่องเที8ยว เยี8ยมญาติ หรือธุรกจิ จะต้องยื8นเอกสารในขัAนตอนการตรวจเข้าเมือง เพื8อยืนยนัการมีคุณสมบัติการเข้า
ประเทศญี8ปุ่น* ดงัต่อไปนีA 

1. ตัVวเครื�องบินขาออกจากประเทศญี�ปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 
2. สิ�งที�ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายที�อาจเกิดขึ�นในระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต 

เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 
4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น (ทางบริษทัฯ จดัการให)้ 

 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี8ปุ่น (สําหรับกรณกีารเข้าประเทศญี8ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที�จะกระทาํในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ�งที�ขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกัระยะสั�น 
3. ในขั�นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูที้�ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้

ข่ายคุณสมบติัที�จะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทัAงหมดก่อนทาํการจอง เพื8อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิRที8จะเลื8อนการเดนิทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึAน ในกรณทีี8มีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ] การเกบ็ค่านํ� ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมีการปรับขึ�นก่อนวนัเดินทาง  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ] ในการเปลี�ยนเที�ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื�องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาํสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  
5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหาย อนัเนื�องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั�งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทั�งหมด  
7. รายการนี� เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครั� งหนึ� ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที�พกัในต่างประเทศ

เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเรื�องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัสาํหรับผูสู้บบุหรี�  / ปลอดบุหรี�

ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนห้องไดต้ามความประสงค์ของผูที้�พกั ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั�นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทั�งสิ�นแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั�น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รายการท่องเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดี�ยว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญี�ปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจทาํใหเ้วลาในการ
ท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ� งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซึ� งอาจจะขอ
ความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั� งที�ตอ้งเร่งรีบ เพื�อใหไ้ดท่้องเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ�าดื�มท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนัเริ�มในวนัที� 2 ของการเดินทาง ถึงวนัที� 4 ของการเดินทาง รวมจํานวน 4 ขวด 
15. การบริการของรถบสันาํเที�ยวญี�ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชั�วโมง ในวนันั�นๆ มิอาจเพิ�ม

เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั�นๆ
เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธิ] ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


