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เทีย่วทกุวนัไมม่อีสิระ เยอืนดนิแดน ใตส้ดุของเกาะฮอกไกโด 

ชมป้อมดาว โกเรยีวคาค ุน ัง่กระเชา้ชมววิยามค า่คนื เมอืงฮาโกดาเตะ 

ชอ้ปป้ิงตลาดเชา้ ฮาโกดาเตะ 

เยอืนหบุเขานรกจโิกกดุาน ิชมหมภีเูขาไฟโชวะ 

สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตาร ุ 

 น ัง่กระเชา้คโุรดาเกะ ชมววิ อทุยานแหง่ชาตไิดเซ็ทสซึงั  

ชอ้ปป้ิงจใุจ ทานุกโิคจ ิและ ออิอนทาวน ์



 
 
 
 

 

เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเร ือ่งฮอกไกโด 

พเิศษ!!! บฟุเฟตข์าป ู++++ Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซส ์

02-07 ตลุาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

05-10 ตลุาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 

09-14 ตลุาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 

12-17 ตลุาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 

16-21 ตลุาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 

19-24 ตลุาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 

23-28 ตลุาคม 2562 32,888.- 8,900.- 34+1 

26-31 ตลุาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 

27 ตลุาคม-01 พฤศจกิายน 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

28 ตลุาคม-02 พฤศจกิายน 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

29 ตลุาคม-03 พฤศจกิายน 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

30 ตลุาคม-04 พฤศจกิายน 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

31 ตลุาคม-05 พฤศจกิายน 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

01-06 พฤศจกิายน 2562 26,888.- 8,900.- 34+1 

02-07 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

03-08 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

04-09 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

05-10 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

06-11 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

07-12 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

08-13 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

09-14 พฤศจกิายน 2562 26,888.- 8,900.- 34+1 

10-15 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

11-16 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

12-17 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

13-18 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

14-19 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

15-20 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

16-21 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

17-22 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

18-23 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

19-24 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

20-25 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

21-26 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

22-27 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

23-28 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

24-29 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

 



 
 
 
 

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // เด็กอายต า่กวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 9,000 บาท // ราคานีไ้มร่วม

คา่ทปิไกด ์1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง 

20.00 น       พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.55 น      ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเช ่เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น เทีย่วบนิที ่XJ620  

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเซะ – อทุยานแหง่ชาตโิอนมุะ – เมอืงฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรยีวคาคุ – 

โกดงัอฐิแดงรมิน า้ - น ัง่กระเชา้ชมววิ ภเูขาฮาโกดาเตะ 

08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากร เรยีบรอ้ย

แลว้ จากนัน้เดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตโิอนุมะ (Onuma Quasi National Park) ตัง้อยูห่่าง

จาก Hakodate ไปทางทศิเหนือเพยีง 20 กโิลเมตร เป็นสถานทีท่ีม่ทีัศนียภาพทีง่ดงามของเกาะ 

ทะเลสาบ และภเูขาไฟโคมะงาตาเกะ ทีต่ัง้ตระหง่านอยู่ พืน้ทีท่ีน่่าสนใจทีสุ่ดของอุทยานแห่งนี้คอื 

ระหวา่งทะเลสาบ  โอนุมะและทะเลสาบโคนุมะ นักทอ่งเทีย่วสามารถเดนิส ารวจพืน้ทีไ่ดท้ัง้หมด ซึง่จะ

มเีสน้ทางการเดนิคาบสมุทรและเกาะแกง่ต่างๆทีเ่ชือ่มต่อดว้ยสะพานเล็กๆ ใชเ้วลาประมาณ 15-60 

นาท ีหรอือาจจะเชา่จักรยาน (มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 เยน/ช ัว่โมง 1,000 เยน/วนั) ส าหรับป่ัน

ไปรอบๆ ทะเลสาบโอนุมะ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

เดนิทางสู่ เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมภิาค ฮอกไกโด 

ตัง้อยู่ปลายสุดทางตอนใตข้องเกาะ มีชือ่เสยีงดา้นทวิทัศน์ที่สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และ

อาหารทะเลสดใหม ่ในอดตีเป็นเมอืงหนึง่ทีม่ทีา่เรอืส าหรับเปิดการคา้ระหว่างประเทศในชว่งหลังจาก

ยคุแยกประเทศ เมอืงฮาโกดาเตะไดรั้บอทิธพิลจากต่างประเทศเป็นอยา่งมาก มยีา่นทีอ่ยูอ่าศัยของ

ชาวต่างประเทศ และป้อมสไตลต์ะวันตก น าท่านสู ่ป้อมโกเรยีวคาคุ (Fort Goryokaku) หรอื

เรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า ป้อมดาว 5 แฉก เพราะบรเิวณนัน้เป็นพืน้ทีข่นาดใหญ่รูปดาวเนื่องจากตอ้งการ

เพิม่พืน้ทีใ่นการวางปืนใหญน่ั่นเอง ซึง่จะมองเห็นไดจ้ากมมุสงู ป้อมสรา้งตามสไตลต์ะวันตก สรา้งขึน้

ในปีสดุทา้ยของสมัยเอโดะเพือ่ป้องกันเมอืงฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดนิยิมที ่ต่อมาป้อม

แหง่นีก้ลายเป็นฐานของสงครามกลางเมอืงระหวา่งกองทัพผูส้ าเร็จราชการ และกองก าลังของรัฐบาล

เมจทิีจ่ัดตัง้ขึน้ใหม ่ปัจจุบันถูกดัดแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในชว่งปี 1910 (สะพานขา้มเขา้

ไปในพืน้ทีรู่ปดาวเปิด 9:00-19:00 ไมร่วมคา่ขึน้หอคอยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 840 เยน) 

จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิเล่น ณ โกดงัอฐิแดงรมิน า้ (Red Brick Warehouses) ไดป้รับปรุงมา

จากคลังสนิคา้อฐิสแีดงทีเ่คยใชค้า้ขายในปลายสมัยเอโดะ ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนย์

รวมแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร และสถานบันเทงิทีใ่หบ้รรยากาศเก่าๆ นอกจากรา้นขายของทีร่ะลกึที่

ทันสมยั เสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นขายอปุกรณ์ตกแต่งบา้น และรา้นขนมหวานแลว้ ยังมรีา้นอาหาร ลานเบยีร ์

โบสถส์ าหรับจัดพธิแีต่งงาน และบรกิารล่องเรอืเพือ่ชมววิทวิทัศน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอกีดว้ย หลัง



 
 
 
 

 

อาหารน าท่านน่ัง กระเชา้ชมววิกลางคนื ณ  ภูเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) สูง 334 

เมตร ตัง้อยูใ่นป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมทุรใกลใ้จกลางเมอืงฮาโกดาเตะ ในวันทีท่อ้งฟ้าโปร่ง

ทัง้กลางวันและกลางคนื สามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์ีง่ดงาม 

เย็น     อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  SMILE HAKODATE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ- โนโบรเิบทส ึ– หุบเขานรกจโิกกดุา

น ิ– ภเูขาไฟโชวะ – สวนหมภีเูขาไฟโชวะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าทา่นสู ่ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มพีืน้ทีป่ระมาณ 4 ชว่งตกึ เปิด

เปิดเป็นประจ าทกุวัน ตัง้แตต่อนเชา้ตหีา้ถงึเทีย่งตรง ในตลาดจะจ าหน่ายอาหารทะเลสด เชน่ ปคูาน ิ

ไขป่ลาแซลมอ่น และหอยเมน่ทะเล พรอ้มทัง้ผลไมต้า่งๆ บรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นอาหารหลายรา้น เมนู

ทีน่ยิมทีส่ดุคอื Uni-Ikura Domburi (ขา้วเสริฟ์พรอ้มหอยเมน่ทะเลและไขป่ลาแซลมอ่น) 

น าท่านสู ่ทา่เรอืเมอืงฮาโกดาเตะ หรอื ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ(Motomachi District) เป็น

ท่าเรอืแรกทีเ่ปิดใหม้กีารคา้ระหว่างประเทศในปี 1854 ในชว่งสิน้สดุยคุญีปุ่่ นแบง่แยก ดังนัน้ท าใหม้ี

ผูค้า้จ านวนมากจากรัสเซยี จนี และประเทศตะวันตก ไดย้า้ยถิน่ฐานมาอาศัยอยูใ่นเมอืงฮาโกดาเตะ

บรเิวณฐานภเูขาฮาโกดาเตะ สง่ผลใหฮ้าโกดาเตะไดรั้บอทิพลตา่งๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปัจจบุนั

ยงัคงมอีาคารสไตลต์า่งประเทศคงเหลอือยู ่สะทอ้นใหเ้ห็นวัฒนธรรมของเมอืงนีไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

น าทา่นสู ่หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ(Jigokudani หรอื Hell Valley) เป็นหบุเขาทีง่ดงาม น ้ารอ้นใน

ล าธารของหุบเขาแห่งนี้มแีร่ธาตุก ามะถันซึง่เป็นแหล่งตน้น ้าของย่านบ่อน ้ารอ้นโนโบรเิบทสน่ัึนเอง 

เสน้ทางตามหุบเขาสามารถเดนิไต่ขึน้เนินไปเรื่อยๆประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกับบ่อโอยุนุมะ 

(Oyunuma) เป็นบอ่น ้ารอ้นก ามะถนั อณุหภมู ิ50 องศาเซลเซยีส ถัดไปเรือ่ยๆก็จะเป็นบอ่เล็กๆ บาง

บอ่มอีณุหภมูทิีร่อ้นกวา่ และยงัมบีอ่โคลนอกีดว้ย น ้าทีไ่หลออกจากบอ่โอยนุุมะ เป็นล าธารเรยีกวา่ โอ

ยุนุมะกาวา่ (Oyunumagawa) สามารถเพลดิเพลนิไปกับการแชเ่ทา้พรอ้มชมทวิทัศน์ทีง่ดงาม 



 
 
 
 

 

เดนิทางสู ่ภเูขาไฟโชวะ ชนิซงั น าทา่นเขา้ชม สวนหมภีเูขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan 

Bear Park) เป็นสถานทีเ่พาะพันธุห์มสีนี ้าตาล นักทอ่งเทีย่วสามารถเยีย่มชมลกูหมสีนี ้าตาลไดอ้ยา่ง

ใกลช้ดิผา่นกระจกใส และมหีมโีตเต็มวัยทีไ่มดุ่รา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักท่องเทีย่ว เป็นภาพ

ทีน่่ารักน่าเอ็นดทูเีดยีว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกวา่นีก้็สามารถเขา้ไปยังหอ้งสังเกตการณ์พเิศษ กรง

มนุษย ์ซ ึง่จะมองเห็นหมสีนี ้าตาลเดนิผ่านไปมา และไดย้นิเสยีงและกลิน่ของหมผี่านรูระบายอากาศ

เล็กๆ นอกจากนี้ยังยังขายขนมปัง และแอปเป้ิล ใหนั้กท่องเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย เดนิทาง

กลับสู ่เมอืงซปัโปโร   

เย็น     อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั    

ทีพ่กั  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงบเิอะ – บอ่น า้สฟ้ีา – หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ - อทุยานแหง่ชาต ิไดเซ็ตสซึงั - น า้ตก

กงิกะ น า้ตกรวิเซย ์- กระเชา้ครุดาเกะ - ออิอน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 น าท่านสู ่เมอืงบเิอะ (Biei) เมอืงเล็ก ๆ ลอ้มรอบดว้ยภมูทิัศน์ทีง่ดงามของภเูขาและทุ่งนาอันกวา้ง

ใหญ ่เดนิทางสู ่สระอะโออเิคะ (Aoiike) หรอื บอ่น า้สฟ้ีา (Blue Pond) ตัง้อยูฝ่ั่งซา้ยของแมน่ ้า 

Bieigawa ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ ตัง้ชือ่ตามสขีองน ้าทีเ่กดิจากแรธ่าตตุามธรรมชาต ิ

โดยเพิง่เกดิขึน้จากการกัน้เขือ่นเพือ่ป้องกนัไมใ่หโ้คลนภเูขาไฟ Tokachi ทีป่ะทุขึน้เมือ่ปี 1988 ไหล

เขา้สูเ่มอืง ไฮไลท!์!! ชมน ้าสฟ้ีาทีส่ดใสเกนิกวา่บอ่น ้าตามธรรมชาตทิั่วไป และตอไมส้งูจ านวนมากที่

สะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาทีแ่สนพเิศษของน ้าในบอ่ ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางกลับสู ่เมอืงอา

ซาฮคิาวา่ จากน าท่านสู่ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ ทีร่าเมนของทีน่ี่มรีสชาตอิันเป็นเอกลักษณ์

และไดรั้บการกลา่วขานถงึความอรอ่ยมายาวนานกวา่ทศวรรษ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ไดถ้อืก าเนดิ

ขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดังของเมอืงอาซาฮคิาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยูร่วมกันเป็นอาคาร

หลังคาเดยีว ไฮไลท!์!! หมูบ่า้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดงัข ัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว และยังมหีอ้งเล็กๆที่

จัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาขอหมูบ่า้นแหง่นีใ้หส้ าหรับผูท้ีส่นใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย ทุกๆ รา้นจะสรา้ง

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเองขึน้มาเพื่อดงึดูดความสนใจของลูกคา้ เช่น รา้น Asahikawa 

Ramen Aoba ทีแ่สนภาคภมูใิจในความเป็นราเมนเจา้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในอาซาฮคิาว่า หรอืจะเป็นรา้น 

Ramen Shop Tenkin ทีเ่ชือ่มั่นในน ้าซปุของตัวเองว่าเป็นหนึง่ไม่แพใ้ครทีส่ าคัญ ราเมง ถอืเป็น

อาหารเมนูยอดนยิมของคนญีปุ่่ น เพราะดว้ยความทีก่นิง่ายและมรีสชาตทิีห่ลากหลายจึงเป็นทีถู่กใจ

ของคนญีปุ่่ นทกุเพศทกุวัย 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ หมูบ่า้นราเมน 

เดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาต ิไดเซ็ตสซึงั (Daisetsuzan National Park) อทุยานทีม่ใีหญ่ทีส่ดุใน



 
 
 
 

 

ญีปุ่่ น ตืน่ตาตืน่ใจกับฤดูใบไมเ้ปลีย่นส ีทีท่ั่วทัง้อทุยานจะเต็มไปดว้ยสสีันของใบไมท้ีพ่ากันเปลีย่นสี

อวดความสวยงามของธรรมชาต  ิ (ใบไมเ้ปลีย่นสทีีฮ่ฮกไกโด โดยปกตจิะอยูใ่นช่วงประมาณ

ปลายเดอืนกนัยายนถงึกลางเดอืนตลุาคม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) ชม น า้ตกรวิเซยแ์ละ

น า้ตกกงิกะ ใหท้่านไดส้ัมผัสความงามของน ้าตกแห่งนี้ในชว่งหนา้หนาว ทีบ่รเิวณน ้าตกจะเต็มไป

ดว้ยหมิะขาวโพลน แลว้สายน ้าบางจดุก็จะกลายเป็นน ้าแข็ง ซึง่ดสูวยและแปลกตาไปอกีแบบนงึ โดย 

น า้ตกกงิกะ ถอืเป็นตัวแทนของสตรเีพศ เพราะ สายธารทีไ่หลลงมานัน้สวยงาม ออ่นชอ้ย มจีังหวะ

จะโคน ประหนึง่การแสดงของเกอชิาในชนชัน้สงู และ น า้ตกรวิเซโนะทาค ิคอืตัวแทนของบรุุษเพศ 

เด็ดเดีย่ว รนุแรง เทีย่งตรง แตง่ดงาม ประหนึง่สะเก็ดดาวตกจากคนืรัตตกิาลอนัมดืมดิ จากนัน้น าท่าน 

น าท่านขึน่ กระเชา้คุโรดาเกะ ทีใ่หบ้รกิารนักท่องเทีย่วขึน้ชมววิบนภูเขาคโุรดาเกะ ตัง้อยูบ่รเิวณ

ชมุชนออนเซน็ถอืวา่เป็นจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุทีห่นึง่ของโซอนุเคยีว ตัวกระเชา้เป็นกระเชา้ขนาดใหญ่

สามารถบรรทกุผูโ้ดยสารมากถงึ 101 ทีน่ั่งและใชเ้วลาประมาณ 7 นาทถีงึจุดชมววิ นอกจากนี้ ในฤดู

หนาวดา้นบนยังเป็นสกรีสีอรต์ส าหรับนักสกแีละสโนวบอรด์มาคน้หาความทา้ทายดา้นบน โดยมวีวิ

ภเูขารอบดา้นเป็นจดุเดน่ของทีน่ี่ เดนิทางกลับสู ่เมอืงอาซาฮาวา่  

เย็น      อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  CRESCENT ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ ออิอน มอลล ์หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องฮาซาฮกิาว่า อสิระใหท้่านได ้

เลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกัน อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ น อย่าง คิ

ทแคท สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ีเ่ชน่กนั 

วนัทีห่า้ เนนิพระพุทธเจา้ - เมอืงโอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอิ

ช ิ- รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้– ดวิตีฟ้ร ี- รา้นสนิคา้มอืสอง - ถนนทานกุโิคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากนัน้เดนิทางสู ่เนนิพระพุทธเจา้ (HILL OF BUDDHA) ตัง้อยูท่างเหนือของซัปโปโร เป็น

ผลงานชิน้เอกอกีช ิน้หนึง่ของทาดาโอะ อนัโดะ (Tadao Ando) สถาปนกิชาวญีปุ่่ นเจา้ของรางวัลพ

รติซเ์กอร ์โดยมลีักษณะเป็นเนนิเขาลอ้มรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมคีวามสูงมากถงึ 13.5 เมตรและมี

น ้าหนัก 1500 ตัน พืน้ทีท่ีล่อ้มรอบจะมคี่อยๆลาดลง อกีทัง้รายลอ้มดว้ยธรรมชาตอิันงดงาม สามารถ

ชมในววิทวิทัศนท์ีแ่ตกตา่งกนัทกุๆฤดู ไมว่า่จะเป็นชว่งฤดใูบไมผ้ลทิีจ่ะเต็มไปดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจแีลดู

ร่มรื่นร่มเย็น ช่วงฤดูรอ้นที่จะแวดลอ้มไดส้มี่วงของตน้ลาเวนเดอร์ และช่วงฤดูหนาวที่เหมือนอยู่

ทา่มกลางความขาวสะอาดของหมิะทีข่าวโพลน อสิระใหท้่านชืน่ชมความงามของสถานทีแ่ห่งนี้และ

สมัผัสพทุธศาสนาในมมุมองทีต่า่งจากเดมิ !!!ไฮไลท ์Unseen Hokkaido ทีเ่มือ่เดนิไปจนถงึจุดที่

ประดษิฐานพระพทุธรปูทีอ่ยูบ่รเิวณปลายทางของอโุมงคแ์ลว้มองยอ้นขึน้ไป จะมองเห็นเหมอืนมแีสง

สะทอ้นอยูร่อบๆองคพ์ระพทุธรปูเปรยีบเสมอืนรัศมแีสงแหง่ฟ้า น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ โอตารุ

เป็นเมอืงท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยู่บนทีล่าดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซ ึง่เป็น

แหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวทีม่ชี ือ่เสยีง คลองโอตารุ หรอื โอตารุอุนงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร 

ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่

ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิคลองแห่งนี้สรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถม

ทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถม

คลองครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนน

เรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 



 
 
 
 

 

 

น าทา่นเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรโีอตารเุป็น!!!ไฮไลท ์หนึง่ในรา้นคา้ที่

ใหญท่ีส่ดุของพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึง่

ในสถานที่ส าคัญทางประวัตศิาสตร์เมอืง ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิตัง้อยู่ในเมอืงโอตารุ เมอืงที่มี

ชือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนัน้จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุ่นให ้

เรอื แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คิ

ตาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง โดยกอ่ตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่า

แกว้ทีม่อียู่มากมาย และผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ดของโรงงานแห่งนี้ก็คอืโคมไฟ

แกว้และลูกบอลแกว้น่ันเอง นอกจากนี้ยังมสีอนวธิีการเป่าแกว้ใหก้ับนักท่องเทีย่ว

ดว้ย เดนิทางสู ่รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้ เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัว

การต์ูนแมวชือ่ดัง คติตี ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และถ่ายรูปตามอัธยาศัย อสิระชอ้ปป้ิง ดวิตีฟ้ร ีให ้

ท่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น ้าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย อัธยาศัย น าท่านชอ้ปป้ิง ณ 

รา้นสนิคา้มอืสอง ภายในรา้นจะมจี าหน่ายสนิคา้สภาพด ีอาท ิกระเป๋า นาฬกิา รองเทา้ และขา้วของ

เครือ่งใชต้่างๆ ภายในบา้น เครือ่งจามชาม ชดุกาแฟ ซึง่ส่วนใหญ่ เป็นสนิคา้ทีผ่ลติและจ าหน่ายใน

ประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ถนนทานุกโิคจ ิเป็นยา่นการคา้เกา่แก่ของเมอืงซปัโปโร โดยมี

พืน้ที่ทัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน 

เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ัง้ยงัเป็นศนูยร์วมของเหลา่

วยัรุน่ดว้ย เนือ่งจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุ๊กตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน 

นอกจากนัน้ทีน่ีย่งัมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ ่ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (6) พเิศษ!!! เมน ูชาบ ู+ ขาป ู 

ทีพ่กั  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

10.00 น.    เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่XJ621 

15.50 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเป่ียม 

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

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 7,000 บาท 
 

ฤดูหนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็ว 

1 ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมือ่

แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  



 
 
 
 

 

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัข ึน้ไป คนืเงนิท ัง้หมด 

2. ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่มดัจ าท ัง้หมด 

3. กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจ า

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได้ รวมถงึ

เทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้



 
 
 
 

 

มดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนนิการออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรมั (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่น

ไมอ่าจปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม

กวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได  ้ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีส่มัภาระน ้าหนัก

เกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อคัคภีัย หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 

โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อคัคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่

เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคน

เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื่องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วที่

พ านักอยูใ่นประเทศไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 



 
 
 
 

 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท

ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้

เวลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 

4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 



 
 
 
 

 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
 

 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


