
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ 
TG670 23.55-08.20+1 

   - 

2 ชโิทเซ-่โนโบรเิบ็ตส-ึหบุเขานรกจโิกกดุาน ิ
เมอืงฮาโกดาเตะ-ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาจ-ิโกดงัอฐิแดง 
น ั�งกระเชา้ชมววิ ณ ภเูขาฮาโกดาเตะ 

   HAKODATE HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่  

BUFFET นานาชาต+ิOnsen 
3 ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ-ป้อมโงเรยีวคาค-ุภเูขาไฟ 

โชวะชงิซงั-กระเชา้ไฟฟ้าอซุุซงั-ศนูยอ์นรุกัษห์ม ี
ทะเลสาบโทยะ 

   TOYA HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

BUFFET ขาป+ูOnsen 

บนเครื�อง 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซืQอต ัRวเครื�องบนิภายในประเทศ เพื�อบนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เที�ยวบนิเพื�อยนืยนักบัทางเจา้หนา้ที�กอ่นทําการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซืQอต ัRวเครื�องบนิประเภทที�สามารถ
เลื�อนวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนื�องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ
เที�ยวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง ซึ�ง สายการบนิ
พจิารณาสถานการณแ์ลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเป็น
เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัQนเหตุผลเหล่านีQ อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิWท ี�จะไม่
รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัQงส ิQน อนึ�ง บรษิทัฯ จะคอน  เฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั
ในความไมส่ะดวก 
 

วนัที� 1 กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ
20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัQน4 สนามบนิสวุรรณภมูปิระตทูางเขา้

หมายเลข 2 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทรอใหก้ารตอ้งรับ พรอ้ม

ทั �งแจกเอกสารในการเดนิทางและอํานวยความสะดวก 
23.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเซ ่โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG670  

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ช ั�วโมง)  
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที� 2 ชโิทเซ-่โนโบรเิบ็ตส-ึหบุเขานรกจโิกกดุาน-ิเมอืงฮาโกดาเตะ-ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาจ-ิ
โกดงัอฐิแดง-น ั�งกระเชา้ชมววิ ณ เมา้ทฮ์าโกดาเตะ 

08.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิชโิทเซ ่เกาะฮอกไกโด หลงัผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ (เวลาที�ญี�ปุ่ น เร็ว
กวา่เมอืงไทย 2 ช ั�วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***
สําคัญมาก!! ประเทศญี�ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื�อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ 
หากฝ่าฝืนมโีทษปรับและจับ *** 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบ็ตส ึสถานตากอากาศและนํ�าแรท่ี�มชีื�อเสยีงที�สดุของเกาะ ฮอกไก
โด ซึ�งมนํี�ารอ้นที�แตกต่างกัน 11 ชนิด นับเป็นนํ�ารอ้นที�ดแีละมีประสทิธภิาพมากที�สุดของญี�ปุ่ น 
ภายในเมอืงแหง่นี�เต็มไปดว้ยโรงแรมและที�พักสไตลญ์ี�ปุ่ นเรยีวกังมากมาย นําทา่นชม จโิกกุดาน ิ
หรอื หุบเขานรก ซึ�งเกดิจากภูเขาไฟที�ยังไม่ดับ ถูกปกคลุมไปดว้ยหมอกควันและกลิ�นของ
กํามะถนั ชมบอ่นํ�าพรุอ้นและบอ่โคลนเดอืดอนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี�ยงัคงอยู ่

เที�ยง รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร (1) 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate) เมอืงที�ใหญเ่ป็นอันดับ 3 ของภมูภิาค ฮอกไก
โด ตั �งอยูป่ลายสดุทางตอนใตข้องเกาะ มชีื�อเสยีงดา้นทวิทัศนท์ี�สวยงามของภเูขาฮาโกดาเตะ และ

4 โรงงานช็อคโกแลต-คลองโอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี
โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิรา้นกาแฟ ฮลัโหลคดิตีQ รา้น LETAO JTC 
ดวิตีQฟร-ีเนนิพระพทุธเจา้-ถนนทานุกโิคจ ิ

   SAPPORO HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 5 ศาลาวา่การ-หอนาฬกิา-สวนโอโดร-ิตลาดปลาโจไก 
มติซุย เอา้ทเ์ลท 

   SAPPORO HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 6 ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  
TG671 10.00-15.50 
 

    

บนเครื�อง 

20 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

อาหารทะเลสดใหม่ ในอดีตเป็นเมืองหนึ�งที�มีท่าเรือสําหรับเปิดการคา้ระหว่างประเทศในช่วง
หลังจากยคุแยกประเทศ เมอืงฮาโกดาเตะไดรั้บอทิธพิลจากตา่งประเทศเป็นอยา่งมาก มยีา่นที�อยู่
อาศัยของชาวตา่งประเทศ และป้อมสไตลต์ะวันตก แลว้นําทา่นเดนิชมเมอืงที� ยา่นเมอืงเกา่โมโต
มาจ ิ(Motomachi District) แต่ก่อนบริเวณท่าเรือเมืองฮาโกดาเตะ เป็นท่าเรือแรกที�เปิดใหม้ี
การคา้ระหวา่งประเทศในปี 1854 ในชว่งสิ�นสดุยคุญี�ปุ่ นแบง่แยก ดังนั�นทําใหม้ผีูค้า้จํานวนมากจาก
รัสเซยี จนี และชาตติะวันตก ไดย้า้ยถิ�นฐานมาอาศัยอยูใ่นเมอืงฮาโกดาเตะแหง่นี� ซึ�งปัจจบุันยังคง
มีอาคารสไตล์ตะวันตกและสิ�งก่อสรา้งที�มีชื�อเสียง ไดแ้ก่ หอ้งโถงอนุสรณ์สไตล์จีน (Chinese 
Memorial Hall), ศาลาประชาคมฮาโกดาเตะ (Old Hakodate Public Hall), โบสถรั์สเซยีออโธด็
อกซ์ (Rusian Orthodox Church), สถานกงสุลอังกฤษเก่า (Old British Consulate), บา้นเก่า
ตระกูลโซมะ (Old Soma Residence), วัดฮงิาชฮิอนงันจิ สาขาเมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate 
Higashi Honganji), โบสถ์อิปิสโคปัล (Episcopal Church),โบสถ์โมโตมาจิโรมันคาธอลิค 
(Motomachi Roman Catholic Church) จากน ัQนใหท้า่นเดนิชมโกดงัอฐิแดงรมินํ Qา (Red Brick 
Warehouses) ไดป้รับปรุงมาจากคลังสนิคา้อฐิสแีดงที�เคยใชค้า้ขายในปลายสมัยเอโดะ ตั �งอยูร่มิ
แมนํ่�าของอา่วฮาโกดาเตะ ศนูยร์วมแหลง่ชอ้ปปิ�ง รา้นอาหาร และสถานบันเทงิที�ใหบ้รรยากาศเกา่ 
ๆ นอกจากรา้นขายของที�ระลกึที�ทันสมัย เสื�อผา้แฟชั�น รา้นขายอปุกรณ์ตกแต่งบา้น และรา้นขนม
หวานแลว้ ยังมีรา้นอาหาร ลานเบียร์ โบสถสํ์าหรับจัดพธิแีต่งงาน และบรกิารล่องเรือเพื�อชมววิ
ทวิทัศน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอีกดว้ย แลว้นําท่านเดนิทางไปยังยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mount 
Hakodate) มคีวามสงู 334 เมตร ตั �งอยูใ่นป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมทุรใกลใ้จกลางเมอืงฮา
โกดาเตะ ในวนัที�ทอ้งฟ้าโปรง่ทั �งกลางวนัและกลางคนื สามารถมองเห็นววิทวิทศันท์ี�งดงาม นับเป็น
จดุชมววิตดิอันดัน 1 ใน 3 สถานที�ที�ดทีี�สดุของญี�ปุ่ น ร่วมกับภเูขาอนิาซะ (Mount Inasa) ที�นางา
ซาก ิ(Nagasaki) และภูเขารอคโค (Mount Rokko) ที�โกเบ (Kobe) บนยอดเขามจีุดชมววิมรีา้น
กาแฟ รา้นจําหน่ายของที�ระลกึ   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม (2) 
พกัที�  HAKODATE HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั ใหท้า่นอาบนํ Qาแรร่วมแบบญี�ปุ่ น (ออนเซน)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัที� 3 ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ-ป้อมโงเรยีวคาค-ุภเูขาไฟโชวะชนิซนั-กระเชา้ไฟฟ้าอสุซุงั-
ศนูยอ์นุรกัษห์ม ีทะเลสาบโทยะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 
นําท่านไปยัง ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มพีื�นที�ประมาณ 4 ชว่งตกึ 
เปิดเป็นประจําทกุวัน ตั �งแตต่อนเชา้ตหีา้ถงึเที�ยงตรง ในตลาดจะจําหน่ายอาหารทะเลสด เชน่ ปอู
ลาสกา้ ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล พรอ้มทั �งผลไมต้ามฤดูกาล บริเวณใกลเ้คียงมี
รา้นอาหารหลายรา้น เมนูที�นยิมที�สุดคอื Uni-Ikura Domburi (ขา้วเสริฟ์พรอ้มหอยเม่น
ทะเลและไขป่ลาแซลมอ่น) นําทา่นถา่ยรปูและชมป้อมโงเรยีวคาค ุหรอื ป้อมดาว 5 แฉก เป็น
บรเิวณที�มีพื�นที�ขนาดใหญ่รูปดาว ซึ�งสามารถมองเห็นไดจ้ากมุมสูง ลักษณะป้อมจะเป็นสไตล์
ตะวันตก บรเิวณสวนเขา้ชมฟร ีหากทา่นจะขึQนหอคอยชมววิ มคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิประมาณ 
840 เยน 

เที�ยง  รบัประทานอาหารเที�ยงแบบ JAPANESE SET (4) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

นําทา่นชม ภเูขาไฟโชวะชนิซนั (Showa Shinzan) เป็นภเูขาไฟที�เกดิขึ�นใหม ่มอีายนุอ้ยที�สดุใน
ประเทศญี�ปุ่ น เกดิขึ�นโดยการเกดิแผ่นดนิไหวและก่อตัวขึ�นบนพื�นที�ราบทุ่งขา้วสาล ีมคีวามชสูง 
290 เมตร ในระหวา่งปี 1943-1945 สมยัจักรรพรรดโิชวะ ปัจจบุันยังคงมคีวนักํามะถันลอยอยูเ่หนอื
ปลอ่งภเูขาไฟ ภเูขาไฟแหง่นี�ตั �งอยูใ่กลก้บัภเูขาไฟอสุ ุจากนั�นนําทา่น น ั�งกระเชา้ไฟฟ้าขึQนสูย่อด
เขาอุสุ เพื�อชมทวิทัศน์แบบพาโนรามา่ จากจุดชมววิดา้นบน ทา่นสามารถมองเห็นทัศนียภาพอัน
งดงามของทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) และภเูขาโชวะชนิซนั(Showa Shinzan) และจดุชมววิอกี
แหง่หนึ�งก็จะเห็นววิของมหาสมทุรและหลมุขนาดใหญท่ี�เกดิจากการปะทขุองภเูขาไฟอสุใุนปี 1977 
ซึ�งระเบดิปะทุตดิต่อกันนานถงึ 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาโชวะดังที�เห็นอยู่ในปัจจุบัน ภูเขาไฟอุสุ 
(Usuzan) เป็นภเูขาไฟที�ยงัไมด่บัสนทิ มคีวามสงู 733 เมตรเหนอืระดบันํ�าทะเล ในรอบรอ้ยปีที�ผา่น
มาเกดิการปะทขุึ�น 4 ครั �ง คอื ปี ค.ศ. 1910,1944-45, 1977 และปี 2000 ซึ�งทําใหเ้ถา้ถา่นจํานวน
มากพุง่ออกมาเป็นระยะทางไกลทําลายอาคารตา่งๆ จากนั�น.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่นชม ศนูยอ์นุรกัษห์มสีนํี Qาตาล (BearPark) เป็นสถานที�เพาะพันธุห์มสีนํี�าตาล นักทอ่งเที�ยว
สามารถเยี�ยมชมลกูหมสีนํี�าตาลไดอ้ยา่งใกลช้ดิผา่นกระจกใส และมหีมโีตเต็มวัยที�ไมด่รุา้ยโชวล์ลีา
ออ้นขออาหารจากนักท่องเที�ยว เป็นภาพที�น่ารักน่าเอ็นดูทเีดยีว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกว่านี�ก็
สามารถเขา้ไปยังหอ้งสังเกตการณ์พเิศษ ”กรงมนุษย”์ ซึ�งจะมองเห็นหมสีนํี�าตาลเดนิผ่านไปมา 
และไดย้นิเสยีงและกลิ�นของหมผีา่นรรูะบายอากาศเล็ก ๆ นอกจากนี�ยังยังขายขนมปังและแอปเปิ�ล 
ใหนั้กท่องเที�ยวไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย จากนั�นนําท่านเดนิทางไปยัง ทะเลสาบโทยะ (Lake 
Toya) วนอทุยานแห่งชาตชิโิกทส ุเป็นทะเลสาบที�เกดิจากแอง่ปากปล่องภูเขาไฟที�มขีนาดใหญ่
อันดับสามของญี�ปุ่ น  และผลจากการระเบดิของภเูขาไฟทําใหม้ลีาวาทับถมจนปิดกั �นทางนํ�าไหล
ไมใ่หอ้อกจากทะเลสาบได ้ดา้นหลังมภีเูขาอสุแุละภเูขาโชวะชนิซงั สว่นดา้นหนา้มภีเูขาโยเทอจิงึ
เป็นภาพทวิทัศนท์ี�สวยงามอยา่งยิ�ง จนไดช้ื�อวา่เป็นววิที�งดงามที�สดุอันดับสามของเกาะฮอกไกโด
เลยทเีดยีว  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม (5) 
 พ ักที�  TOYA HOTEL หรือระด ับ เ ดียวก ัน  อ ิสร ะให้ท่านอาบ นํ Qาแร่ร วมแบบญี�ปุ่ น  

(ออนเซน)  
 

วนัที� 4 โรงงานชอคโกแลต-คลองโอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร-ีโรงเป่าแกว้คติาอชิ-ิรา้น
กาแฟฮลัโหลคติตีQ - JTC ดวิตีQฟร-ีเนนิพระพทุธเจา้-ถนนทานกุโิคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 
เชา้นี�นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานชอคโกแลต ISHIYA เป็นโรงงานที�ผลติชอคโกแลตที�ขึ�นชื�อของ
เมอืงซปัโปโร โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไสช้อคโกแลตขาวที�เป็นที�นยิมทั�วทั �งเกาะ 
ฮอกไกโด (อสิระใหท้า่นถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอก ไมร่วมต ัRวคา่เขา้ชมภายใน) จากนั�นนําทา่น
เดนิทางสูเ่มอืงโอตารุ  เมอืงท่าที�เจรญิรุ่งเรอืงในฐานะที�เป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที� 
19 ถงึ 20  และยังเป็นเมอืงมชีื�อเสยีงเกี�ยวกับการทําเครื�องแกว้ที�สวยงาม และมสีไตลร์ูปทรงอัน
เป็นเอกลกัษณ์  
 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 
นําท่านชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุที�ไดรั้บความนิยมถ่ายภาพ มฉีากหลังเป็น
หลังคาอาคารกอ่อฐิแดง โดยคลองโอตารุสรา้งเสร็จในปี 1923 ถอืว่าเป็นคลองที�เกดิจากการถม
ทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถ่าย สนิคา้จากเรือใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่าย แลว้นําสนิคา้มาเก็บไวภ้ายใน
โกดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลองครึ�งหนึ�งทําเป็นถนนหลวงสาย 17 สว่นที�เหลอืไวค้รึ�งหนึ�ง
ก็ไดทํ้าการปรับปรุงเป็นสถานที�ทอ่งเที�ยว ทั �งยังปรับปรุงทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระให ้
ท่านรูปเป็นที�ระลกึ อสิระใหท้่านรูปเป็นที�ระลกึ จากนั�นอสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเมืองโอตารุตาม
อัธยาศัย เชน่ พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครื�องแกว้ ที�รวบรวมกล่องดนตรีและเครื�องแกว้อัน
งดงามและหายากไวม้ากมาย ทา่นสามารถเลอืกซื�อและเลอืกชมสนิคา้พื�นเมอืงงานฝีมอืตา่ง ๆ อาทิ
เชน่ ตุก๊ตาแกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกบัรา้นขายกลอ่งดนตร ี ซึ�งมกีลอ่งดนตรขีนาดเล็ก
ไปจนถงึขนาดใหญ่ โดยทา่นสามารถเลอืกเพลงตา่ง ๆ ไดด้ว้ยตัวของทา่นเอง รา้นขายเครื�องแกว้ 
ที�มตีั �งแต่กระดิ�งแกว้อันจิxวไปจนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนมอบตา่งๆ ที�ท่านสามารถชมิตามใจชอบ
โดยเฉพาะรา้น KITAKARO ซึ�งมีขนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหม่ๆ ใหอ้ร่อยจนลืมอว้นกันเลย
ทเีดยีว และเหมาะที�จะซื�อของฝากเป็นอยา่งด ี และยังมอีกีหนึ�งรา้นที�ทา่นตอ้งมเีวลากับรา้นนี� คอื
รา้น LeTAO  รา้นชสีเคก้แสนอร่อย ดว้ยบรรยากาศในรา้นตกแต่งดว้ยไมท้ี�แสนอบอุน่ ขับกล่อม
ดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบอ๊กซ ์

เที�ยง รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร (7) 
 
 
 
 
 

นําท่านสู่ JTC DUTY FREE อสิระใหท้่านเลือกซื�อสนิคา้ปลอดภาษี เช่น เสื�อผา้ นํ�าหอม ตาม
อัธยาศัย เมื�อถงึเวลาอันสมควร จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ UNSEEN OF SAPPORO ไฮไลท!์!! 
Hill of the Buddha หรอืเนนิเขาพระพุทธเจา้  ที�เป็นฝีมือการออกแบบและสรา้งสรรโดย
สถาปนกิชื�อดังของญี�ปุ่ น ทะดะโอะ อันโดะ (Tadao Ando) มจีดุประสงคเ์พื�อเป็นสถานที�สวดมนต์
ภาวนา ในรูปแบบที�แปลกตาและน่าแปลกใจสําหรับบุคคลทั�วไป ทะดะโอะไดส้รา้งภเูขาคอนกรตี
ลอ้มรอบองคพ์ระเหลอืเพยีงแตเ่ศยีร คอนเซ็ปการออกแบบของทะดะโอะตอ้งการใหผู้เ้ขา้สักการะ
คอ่ยๆ เห็นองคพ์ระพุทธรูปทลีะนอ้ยๆ จากจุดเริ�มตน้ภายนอกที�เราเห็นเพยีงเศยีรของพระพุทธรูป
เทา่นั�น เมื�อเดนิเขา้มาใกลข้ึ�นเรื�อยๆ องคพ์ระก็จะคอ่ยๆ ปรากฏใหเ้ห็นมากขึ�น จนเมื�อสดุทาง เมื�อผู ้
มาสักการะแหงนหนา้มองขึ�นไป ก็จะเห็นพระพุทธรูปครบทั �งองค ์ ในแตล่ะฤดูกาลก็จะใหอ้ารมณ์
แตกตา่งกันออกไป ฤดใูบไมผ้ลก็ิจะรูส้กึไดถ้งึความเขยีวจ ีชว่งซมัเมอรก็์จะเห็นเป็นทุง่ลาเวนเดอร์
สีม่วงอ่อนๆ ฤดูหนาวที�หมิะตกก็จะเห็นเนินเป็นพรมสีขาว เรียกไดว้่าเป็นศลิปะที�รังสรรค์ดว้ย
ธรรมชาตอิยา่งแทจ้รงิ และในบรเิวณใกลเ้คยีงทา่นจะไดพ้บกบั รปูปั�นหนิโมไอ กลุม่หนิสโตนเฮนจ ์
(Stonehenge)  ใหท้า่นไดส้กัการะและอสิระกบัการถา่ยรปูตามอธัยาศยั  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั�นอสิระใหท้่านชอ้ปปิ� งที�ย่าน ถนนทานูกโิคจ ิแหล่งชอ้ปปิ� งเก่าแก่ที�สบืทอดมาตั �งแต่ยุค
บกุเบกิ เหมาะสําหรับจับจ่ายซื�อหาของฝากจากฮอกไกโด เป็นชมุชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นคา้ 
ทอดยาวกวา่ 1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมอืงซัปโปโร เชื�อมต่อกัน
ดว้ยหลังคาโครงสรา้งที�รองรับทุกสภาพอากาศ จงึสามารถใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งกังวลถงึฝนหรือ
หมิะแสงแดดเป็นแหลง่ชอ้ปปิ�งที�เต็มไปดว้ยความคกึคักมชีวีติชวีา หรอืจะเดนิเลน่ชมเมอืงที� ยา่น
ซูซูกโินะ (Susukino) ที�ยา่นกนิดื�มที�ใหญ่ที�สดุของเมอืงซัปโปโร  มั�งคั�งดว้ยรา้นคา้และแวดลอ้ม
ไปดว้ยรา้นอาหารแยะเต็มไปหมด แตสํ่าหรับราเมน แนะนําตอ้งไปที�ซอยนี�คอื “Ramen Yokocho” 
เป็นซอยราเมน สามารถเลอืกรา้นตามความชอบ ทั �งชนดิเสน้ราเมนนํ�าซปุรสชาตแิละเครื�องเคยีง
ตา่ง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพื�อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิQ ง 
พกัที� SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (ที�พกัอยูใ่นเมอืงใกลแ้หลง่ชอ้ปปิQ ง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที� 5  อดตีศาลาวา่การฮอกไกโด-หอนาฬกิา-ตลาดปลาโจไก-มติซุย OUTLET 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (8) 
 นําทา่นชม อดตีศาลาที�วา่การของฮอกไกโด (ตกึอฐิ

แดง) เป็นตึกสไตล์นีโอบารอค มีลักษณะพิเศษที�มี
หลังคายอดแหลมและกรอบหนา้ต่างเป็นเอกลักษณ์ 
เปรียบเสมือนอนุสาวรีย์การบุกเบิกของฮอกไกโด 
ปัจจุบันไดรั้บการขึ�นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติ จากนั�นนําท่านชมหอนาฬกิาประจําเมอืง 
(CLOCK TOWER) เป็นหอนาฬกิาที�ดํารงอยู่ในฐานะ
สัญลักษณ์ของซัปโปโร มหีนา้ปัดนาฬกิาทั �งสี�ดา้นที�ทํา
จากอเมรกิา ปัจจบุันถอืเป็นหอนาฬกิาที�เกา่แกท่ี�สดุของ
ญี�ปุ่ น และเป็นสถานที�นักทอ่งเที�ยวทั�วโลกรูจั้ก และนยิม
ถ่ายรูปเป็นที�ระลึก จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ ตลาด
ปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ย
รา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อก
ขึ�นไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร เป็นหนึ�งในตลาดที�
ใหญ่ที�สุดของเมอืง รา้นคา้ต่างๆ จําหน่ายอาหารทะเล 
เชน่ ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมกึ และ
หอยเชลล์ ผลผลิตอื�น ๆ ในทอ้งถิ�น เช่น ขา้วโพด 
แตงโม และมันฝรั�งตามฤดกูาล ราคาก็เหมาะสม อาหาร
ทอ้งถิ�นที�ข ึ�นชื�อคอื  Donburi 

เที�ยง  อสิระอาหารเที�ยงตามอธัยาศยั 
จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่  MITSUI OUTLET PARK 
เ อ า้ท์ เ ลทซึ�ง เ ปิ ดตั ว เ ป็ นค รั �ง แ รก ในฮอกไกโด 
เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทุกคนตั �งแต่แบรนดช์ั �นนํา
จากต่างประเทศ สนิคา้แฟชั�นหญงิชาย และเด็ก จนถงึ
อุปกรณ์กีฬาและกิจกรรมกลางแจง้และสินคา้ทั�วไป 
ประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 130 แบรนด ์ซึ�งในบรรดาแบรนดด์ังเหลา่นี� จะมถีงึ 58 แบรนดท์ี�เป็นแบ
รนดท์ี�เพิ�งเปิดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนดท์ี�เปิดตัวเป็นครั �งแรกในประเทศญี�ปุ่ น นอกจากนี�
ภายในหา้งยงัมศีนูยอ์าหารขนาดใหญท่ี�จไุด ้650 ที�นั�ง เชน่เดยีวกบั Hokkaido Roko Farm Bridge 
ซี�งเป็นพื�นที�ที�มสีนิคา้ทอ้งถิ�นและสนิคา้จากฟารม์ เอาทเ์ลทที�นี�จงึเต็มไปดว้ยสรรพสิ�งใหช้าวฮอก
ไกโดและนักทอ่งเที�ยวจากตา่งชาตไิดส้มัผัส 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพื�อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิQ ง 
พกัที� SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (ที�พกัอยูใ่นเมอืงใกลแ้หลง่ชอ้ปปิQ ง) 

 

วนัที� 6  ซปัโปโร (ชโิทเซ)่-กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (9)  

(กรณีทางโรงแรมไมส่ามารถจดัอาหารเชา้ใหท้า่นได ้ทางบรษิทัจะจดัอาหารเชา้เป็น SET BOX) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิทเซ่ เพื�อเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

ออกเดนิทางจากเมอืงซปัโปโร กลบักรงุเทพฯ โดยสายบนิไทย เที�ยวบนิที� TG671 (ใชร้ะยะเวลา
ในการเดนิทางประมาณ 7.30 ชั�วโมง)  

 *บรกิารอาหารรอ้น และเครื�องดื�มบนเครื�อง 
10.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิทเซ ่ 
15.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

-------------------------------------------------- 
*** ขอความกรณุาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ัQงหมดกอ่นการจอง  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจที�ตรงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์
วนัเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ  

2-3 ทา่น  ทา่นละ 
ราคาไมร่วมต ัRว

ทา่นละ 
พกัเดี�ยว 

เพิ�มทา่นละ 
26 NOV-01 DEC 19 39,999 29,999 12,900 
27 NOV-02 DEC 19 39,999 29,999 12,900 
28 NOV-03 DEC 19 39,999 29,999 12,900 
30 NOV-05 DEC 19 41,999 31,999 12,900 
01-06 DEC 19 42,999 32,999 12,900 
02-07 DEC 19 43,999 33,999 12,900 
03-08 DEC 19 44,999 34,999 12,900 
08-13 DEC 19 42,999 31,999 12,900 
09-14 DEC 19 42,999 32,999 12,900 
11-16 DEC 19 42,999 31,999 12,900 
13-18 DEC 19 42,999 31,999 12,900 
15-20 DEC 19 42,999 31,999 12,900 
01-06 JAN 20 48,999 38,999 14,900 
10-15 JAN 20 42,999 31,999 12,900 
15-20 JAN 20 41,999 30,999 12,900 
19-24 JAN 20 41,999 31,999 12,900 
24-29 JAN 20 42,999 32,999 12,900 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

29-03 FEB 20 43,999 33,999 12,900 
05-10 FEB 20 53,999 43,999 16,900 
14-19 FEB 20 43,999 33,999 12,900 
21-26 FEB 20 42,999 30,999 12,900 
04-09 MAR 20 42,999 32,999 12,900 
13-18 MAR 20 42,999 32,999 12,900 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ **  
ราคา INFANT ทา่นละ 12,900 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น (ถา้ม)ี  
ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ  (ชําระที�สนามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัxวเครื�องบนิโดยสารชั �นประหยดั รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชื�อเพลงิ 
� คา่ที�พักหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดงัที�ระบใุนรายการหรอืระดบัเดยีวกนั 
� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่อาหาร ดงัที�ระบใุนรายการ 
� คา่เขา้ชม ดงัที�ระบใุนรายการ 
� คา่รถนําเที�ยว ดงัที�ระบใุนรายการ 
� คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีQไมร่วม 

� คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม        คา่ซกั
รดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

� คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

� หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับ
การยื�นรอ้งขอวซีา่ 

� คา่ธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

� คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัxวเครื�องบนิไปแลว้ 
� คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.) 
� คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิ�น(ถา้ม)ี ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ ชําระที�สนามบนิในวันเช็คอนิ (คา่ทปิ

หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
� ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากบัภาษี) 

 
 
เง ื�อนไขการสํารองที�น ั�ง 

� กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 20,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากทําการจองแลว้ 

� การชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่
ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที�พักและตัxวเครื�องบนิ 
มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� หากทา่นที�ตอ้งการออกตัxวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที� กอ่นออกบัตร
โดยสารทุกครั �ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�น 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

� หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั �งหมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

� ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น และขอเก็บเงนิทั �งหมด (แตส่ามารถเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางได ้
ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิWยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนีQบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัQงหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ื�นใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิWท ี�จะ
เปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ีQ เมื�อเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆ
ในกรณีที�สญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับาง
ประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 
 
 
ขอ้มลูเพิ�มเตมิ เร ื�องต ัRวเครื�องบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื�อนวนัเดนิทางกลบั ทา่น
จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งที�สายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บ และการจัดที�นั�งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ
บนิเป็นผูกํ้าหนด ซึ�งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน 
ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั �นตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 

1. ตัxวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ 

เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานัก

ระยะสั �น 
3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี�ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัQงหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
� ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวนัเดนิทาง  
� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

� บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

� เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด 

� กรณีที�ทา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษ 
� รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
� การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� 

/ ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

� กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

� มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

� ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

� กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

� สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถใน
การบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเร่งรีบ เพื�อใหไ้ดท้่องเที�ยวตาม
โปรแกรม 

� เนื�องจากการเดนิทางทอ่งเที�ยวในครั �งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทาง
บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ� ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดส่วนหนึ�งที�ท่านไม่ตอ้งการ
ไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานที�ทอ่งเที�ยวใดที�ไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�งใหท้า่น เนื�องจากทางบรษัิทไดทํ้าการ
จองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทั �งหมดแลว้ 

� บรกิารนํ�าดื�มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริ�มในวันที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มิ
อาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

� กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิี�ตอ้งการเดนิทางไปกบัทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนนิการเชค็เรื�องการทําวซีา่ในการเขา้
ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนั�นๆ ซึ�งหากวนัเดนิทางผู ้
เดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

� กรณีที�ทา่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�จะเกดิขึ�นตามมา 
และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ี�ทา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง 

� หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ที�สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
(พาสปอรต์) ของทา่นชํารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกนํ�า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ�ง มหีนา้ใดหนา้หนึ�งหายไป 
มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ�งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ทั �งสิ�น ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ที�ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ�ไมอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไป
ได ้ดังนั�นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง 
กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพื�อทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับ
เก่าไปอา้งองิ และ ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที�บรษัิทเร็วที�สุด เพื�อยืนยันการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลหนังสอื
เดินทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที�บริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที�ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถ
เปลี�ยนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตัxวเครื�องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�
ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ�งโดยสว่นใหญต่ัxวเครื�องบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทาง
ประมาณ 14-20 วนั ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บักระบวนการและขั �นตอนของแตล่ะคณะ 

� กรณีที�ทา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�น ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิ�ในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึ�งทั �งสิ�น 

 

*เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ื�อนไขขอ้ตกลงท ัQงหมดนีQแลว้* 
 

 
 

 

 

 
บรกิารเพิ�มเตมิ เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


