
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

HOKKAIDO HAKODATE SKI KAMAKURA 6D4N 
ซุปตาร ์บา้นหมิะ  นา่หมํ!า 

กาํหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 2562 - มนีาคม 2563 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
เยอืน หมูบ่า้นมคัคะร ิหมูบ่า้นชนบทที!สรา้งบา้นหมิะไวห้ลบหนาว 

ไฮไลท!์! รบัประทานอาหารภายในบา้นหมิะ 
สมัผสั Powder Snow ณ ลานสกคีโิรโระ  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

น ั!งกระเชา้ชมววิยามคํ!าคนื เมอืงฮาโกดาเตะ  
ชมป้อมดาว โกเรยีวคาค ุและ โกดงัอฐิแดงรมินํ Mา 

ชอ้ปปิM งตลาดเชา้ ฮาโกดาเตะ เดนิรบัลม ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ
เยอืนหบุเขานรกจโิกกดุาน ิชมหมภีเูขาไฟโชวะ 

เพลดิเพลนิใจ ในบรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตาร ุ 
ชอ้ปปิM งยา่นเต็มอิ!ม ณ ทานกุโิคจ ิและ ซูซูกโินะ 

เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเร ื!องฮอกไกโด 

พเิศษ!!! บฟุเฟ่ตข์าป ูFree!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี!ยว อณุหภมู ิ  

25-30 ธนัวาคม 2562 BUS1 28,888.- 9,900.- -8°C - 1°C 
 

25-30 ธนัวาคม 2562 BUS2 28,888.- 9,900.- -8°C - 1°C 
 

01-06 มกราคม 2563 BUS1 28,888.- 9,900.- -8°C - 1°C 
 

01-06 มกราคม 2563 BUS2 28,888.- 9,900.- -8°C - 1°C 
 

08-13 มกราคม 2563 BUS1 28,888.- 9,900.- -7°C - 0°C 
 

08-13 มกราคม 2563 BUS2 28,888.- 9,900.- -7°C - 0°C 
 

15-20 มกราคม 2563 BUS1 28,888.- 9,900.- -8°C - 1°C 
 

15-20 มกราคม 2563 BUS2 28,888.- 9,900.- -8°C - 1°C 
 

22-27 มกราคม 2563 BUS1 28,888.- 9,900.- -10°C – (-2)°C 
 

22-27 มกราคม 2563 BUS2 28,888.- 9,900.- -10°C – (-2)°C 
 

12-17 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 28,888.- 9,900.- -8°C - 1°C 
 

12-17 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 28,888.- 9,900.- -8°C - 1°C 
 

19-24 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 28,888.- 9,900.- -8°C - 1°C 
 

19-24 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 28,888.- 9,900.- -8°C - 1°C 
 

26 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2563 BUS1 28,888.- 9,900.- -7°C - 0°C 
 

26 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2563 BUS2 28,888.- 9,900.- -7°C - 0°C 
 

11-16 มนีาคม 2563 BUS1 29,888.- 9,900.- -5°C -0°C 
 

11-16 มนีาคม 2563 BUS2 29,888.- 9,900.- -5°C -0°C 
 

 
+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลี!ยนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัMง+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื!องจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํ!ากวา่ 2 ปี ราคา 8,900.-** 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 ราคานีMไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิชโิตเสะ เมอืงฮอกไกโด ประเทศญี!ปุ่ น - เมอืงซปัโปโร – ชอ้ป 
 ปิM งซูซูกโินะ 

05.30 น. พรอ้มกนัที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์ สายการบนิ 
AIR ASIA X เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

08.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเช ่เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี�ปุ่ น เที�ยวบนิที� XJ622  

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครื�องดื�ม บนเครื�อง) 

17.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น หลังจากผา่นขั �นตอนศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 
จากนั�นนําทา่นสู ่ ยา่นซูซูกโินะ (Susukino) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั�วโมง) ยา่นกนิดื�ม เที�ยว
กลางคนืที�ใหญท่ี�สดุของภาคเหนอืในประเทศญี�ปุ่ น และถอืเป็นยา่นที�คกึคักและมชีวีติชวีาที�สดุของเมอืงซปั
โปโรอกีดว้ย โดยอยูถั่ดลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดรริาวๆ 500 เมตรและอยูร่อบๆ สถานรีถไฟใตด้นิ Susukino 
ในเวลาคํ�าคนืบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่งๆในยา่นนี�จะเปิดไฟประชนักนั สสีนัละลานตาดงึดดูลกูคา้กนั
เต็มที� รอบๆบรเิวณนี�มรีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบนัเทงิเรงิรมยย์ามราตร ี ทั �งไนตค์ลับ บาร ์ คาราโอเกะ 
สถานอาบอบนวด รวมกนัมากกวา่ 4,000 รา้น ตั �งอยูใ่นตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึ�นลฟิตไ์ป 
แตก่็มพีนักงานออกมาเรยีกลกูคา้เสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารคํ!าตามอธัยาศยั ณ ซูซูกโินะ 

ที!พกั  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที!สอง เมอืงโอตาร ุ – คลองโอโตร ุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี – โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ - รา้นกาแฟ ฮลัโหล 
คติตีM - ลานสกคีโิรโระ รสีอรท์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 นําทา่นสู ่เมอืงโอตาร ุ(Otaru) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี โอตารเุป็นเมอืงทา่สําคัญสําหรับซปัโป
โร และบางสว่นของเมอืงตั �งอยูบ่นที�ลาดตํ�าของภเูขาเท็งง ุ ซึ�งเป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวที�มชีื�อเสยีง 
คลองโอตาร ุหรอื โอตารอุนุงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอตาร ุโดยมโีกดัง
เกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่ไฮไลท!์!! บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คลองแหง่
นี�สรา้งเมื�อปี 1923 โดยสรา้งขึ�นจากการถมทะเล เพื�อใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ี�
โกดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึ�งหนึ�งเพื�อทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึ�งหนึ�งไวเ้ป็น
สถานที�ทอ่งเที�ยว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตรนําทา่นเดนิชม 
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี (Music Box) พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรโีอตารเุป็น!!!ไฮไลท ์หนึ�งในรา้นคา้ที�ใหญ่
ที�สดุของพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรใีนญี�ปุ่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึ�งในสถานที�



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

สําคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ (Kitaishi Glass) ตั �งอยูใ่นเมอืงโอตาร ุเมอืงที�มี
ชื�อเสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนั�นจดุประสงคข์องการเป่าแกว้เพื�อใชเ้ป็นทุน่ใหเ้รอื แต่
ปัจจบุนันี�เป้าหมายของการเป่าแกว้เพื�อใชเ้ป็นของใชห้รอืของที�ระลกึแทน ซึ�งโรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงาน
ที�มชีื�อเสยีงและเกา่แกท่ี�สดุของเมอืง โดยกอ่ตั �งขึ�นตั �งแตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ที�มอียูม่ากมาย และ
ผลงานที�มชีื�อเสยีงมากที�สดุของโรงงานแหง่นี�ก็คอืโคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้นั�นเอง นอกจากนี�ยังมสีอน
วธิกีารเป่าแกว้ใหก้บันักทอ่งเที�ยวดว้ย เดนิทางสู ่รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตีM (Kitty Café) เพลดิเพลนิกบั
บรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์นูแมวชื�อดัง คติตี� ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้และถา่ยรปูตามอธัยาศัย นําทา่นช ้
อปปิ�ง ณ รา้นสนิคา้มอืสอง ภายในรา้นจะมจํีาหน่ายสนิคา้สภาพด ีอาท ิกระเป๋า นาฬกิา รองเทา้ และขา้ว
ของเครื�องใชต้า่งๆ ภายในบา้น เครื�องจามชาม ชดุกาแฟ ซึ�งสว่นใหญ ่เป็นสนิคา้ที�ผลติและจําหน่ายใน
ประเทศญี�ปุ่ น  

เที!ยง     อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ลานสกคีโิรโระ (Kiroro Ski Resort) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี ลาน
สกยีอดนยิม ที�ข ึ�นชื�อเรื�องความหนานุ่มของหมิะ จนถกูขนานนามวา่ Powder Snow ทา่นสามารถ
สนุกสนานไปกบักจิกรรมบนลานสก ี ทั �ง Snow Mobile และคอรส์สกใีหเ้ลอืกถงึ 21 คอรส์ เหมาะสําหรับนัก
สกมีอือาชพีและมอืสมัครเลน่ นอกจากนี�ยังมโีรงเรยีนสอนสก ี- สโนวบ์อรด์สกสํีาหรับเด็กที�มอีายตุั �งแต ่3 ปี
ขึ�นไป มกีจิกรรมในรม่และรา้นอาหารที�สามารถรองรับกลุม่นักทอ่งเที�ยวอยา่งหลากหลาย อสิระใหท้า่น
เพลดิเพลนิตามอธัยาศัย จนกระทั �งไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงซปัโปโร (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.20 ชั�วโมง) 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารคํ!าตามอธัยาศยั 

ที!พกั  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที!สาม หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ- อทุยานแหง่ชาตโิอนมุะ - เมอืงฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรยีวคาค ุ– โกดงัอฐิ
แดงรมินํ Mา – น ั!งกระเชา้ชมววิกลางคนื ณ ภเูขาฮาโกดาเตะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 นําทา่นสู ่ หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ (Jigokudani หรอื Hell Valley) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 
ชั�วโมง) เป็นหบุเขาที�งดงาม นํ�ารอ้นในลําธารของหบุเขาแหง่นี�มแีรธ่าตกุํามะถันซึ�งเป็นแหลง่ตน้นํ�าของยา่น
บอ่นํ�ารอ้นโนโบรเิบทสนัึ�นเอง เสน้ทางตามหบุเขาสามารถเดนิไตข่ึ�นเนนิไปเรื�อยๆประมาณ 20 -30 นาทจีะ
พบกบับอ่โอยนุมุะ (Oyunuma) เป็นบอ่นํ�ารอ้นกํามะถัน อณุหภมู ิ50 องศาเซลเซยีส ถัดไปเรื�อยๆก็จะเป็น
บอ่เล็กๆ บางบอ่มอีณุหภมูทิี�รอ้นกวา่ และยังมบีอ่โคลนอกีดว้ย นํ�าที�ไหลออกจากบอ่โอยนุุมะ เป็นลําธาร
เรยีกวา่ โอยนุมุะกาวา่ (Oyunumagawa) สามารถเพลดิเพลนิไปกบัการแชเ่ทา้พรอ้มชมทวิทัศนท์ี�งดงาม 
จากนั�นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตโิอนมุะ (Onuma Quasi National Park) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
2.30 ชั�วโมง) เป็นสถานที�ที�มทัีศนยีภาพที�งดงามของเกาะ ทะเลสาบ และภเูขาไฟโคมะงาตาเกะ ที�ตั �ง
ตระหงา่นอยู ่ พื�นที�ที�น่าสนใจที�สดุของอทุยานแหง่นี�คอื ระหวา่งทะเลสาบ  โอนุมะและทะเลสาบโคนุมะ 
นักทอ่งเที�ยวสามารถเดนิสํารวจพื�นที�ไดทั้ �งหมด ซึ�งจะมเีสน้ทางการเดนิคาบสมทุรและเกาะแกง่ตา่งๆที�



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เชื�อมตอ่ดว้ยสะพานเล็กๆ ใชเ้วลาประมาณ 15-60 นาท ีหรอือาจจะเชา่จักรยาน (มคีา่ใชจ้า่ยเพิ!มเตมิ 500 
เยน/ช ั!วโมง 1,000 เยน/วนั) สําหรับปั�นไปรอบๆ ทะเลสาบโอนุมะ  

เที!ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 เดนิทางสู ่เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เป็นเมอืงที�ใหญเ่ป็นอนัดับ 
3 ของภมูภิาค ฮอกไกโด ตั �งอยูป่ลายสดุทางตอนใตข้องเกาะ มชีื�อเสยีงดา้นทวิทัศนท์ี�สวยงามของภเูขาฮา
โกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม ่ ในอดตีเป็นเมอืงหนึ�งที�มทีา่เรอืสําหรับเปิดการคา้ระหวา่งประเทศในชว่ง
หลังจากยคุแยกประเทศ เมอืงฮาโกดาเตะไดรั้บอทิธพิลจากตา่งประเทศเป็นอยา่งมาก มยีา่นที�อยูอ่าศัยของ
ชาวตา่งประเทศ และป้อมสไตลต์ะวันตก นําทา่นสู ่ป้อมโกเรยีวคาค ุ(Fort Goryokaku) หรอืเรยีกอกีชื�อ
หนึ�งวา่ ป้อมดาว 5 แฉก เพราะบรเิวณนั�นเป็นพื�นที�ขนาดใหญร่ปูดาวเนื�องจากตอ้งการเพิ�มพื�นที�ในการวาง
ปืนใหญนั่�นเอง ซึ�งจะมองเห็นไดจ้ากมมุสงู ป้อมสรา้งตามสไตลต์ะวันตก สรา้งขึ�นในปีสดุทา้ยของสมัยเอโดะ
เพื�อป้องกนัเมอืงฮาโกดาเตะจากการคกุคามจักรวรรดนิยิมที� ตอ่มาป้อมแหง่นี�กลายเป็นฐานของสงคราม
กลางเมอืงระหวา่งกองทัพผูสํ้าเร็จราชการ และกองกําลังของรัฐบาลเมจทิี�จัดตั �งขึ�นใหม ่ปัจจบุนัถกูดัดแปลง
ใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในชว่งปี 1910 (สะพานขา้มเขา้ไปในพืMนที!รปูดาวเปิด 9:00-19:00 ไมร่วม
คา่ขึMนหอคอยมคีา่ใชจ้า่ยเพิ!มทา่นละ 840 เยน) จากนั�นอสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ณ โกดงัอฐิแดงรมินํ Mา 
(Red Brick Warehouses) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี  ไดป้รับปรงุมาจากคลังสนิคา้อฐิสแีดงที�
เคยใชค้า้ขายในปลายสมัยเอโดะ ตั �งอยูร่มิแมนํ่�าของอา่วฮาโกดาเตะ ศนูยร์วมแหลง่ชอ้ปปิ�ง รา้นอาหาร และ
สถานบนัเทงิที�ใหบ้รรยากาศเกา่ๆ นอกจากรา้นขายของที�ระลกึที�ทันสมัย เสื�อผา้แฟชั�น รา้นขายอปุกรณ์
ตกแตง่บา้น และรา้นขนมหวานแลว้ ยังมรีา้นอาหาร ลานเบยีร ์ โบสถสํ์าหรับจัดพธิแีตง่งาน และบรกิาร
ลอ่งเรอืเพื�อชมววิทวิทัศนข์องอา่วฮาโกดาเตะอกีดว้ย หลังอาหารนําทา่นนั�ง กระเชา้ชมววิกลางคนื ณ  
ภเูขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 นาท)ี สงู 334 เมตร ตั �งอยูใ่นป่าทาง
ตอนใตข้องปลายคาบสมทุรใกลใ้จกลางเมอืงฮาโกดาเตะ ในวันที�ทอ้งฟ้าโปรง่ทั �งกลางวันและกลางคนื 
สามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์ี�งดงาม 

คํ!า  อสิระรบัประทานอาหารคํ!าตามอธัยาศยั  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ที!พกั  SMILE HOTEL HAKODATE หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที!ส ี! ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ - ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ - 
ภเูขาไฟโชวะ ชนิซงั (ไมร่วมกระเชา้) + สวนหมภีเูขาไฟโชวะชนิซนั - ทะเลสาบโทยะ – บา้นหมิะ 
ณ หมูบ่า้นมคัคะร ิ- เมอืงซปัโปโร 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําทา่นสู ่ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี มี
พื�นที�ประมาณ 4 ชว่งตกึ เปิดเปิดเป็นประจําทกุวัน ตั �งแตต่อนเชา้ตหีา้ถงึเที�ยงตรง ในตลาดจะจําหน่ายอาหาร
ทะเลสด เชน่ ปคูาน ิไขป่ลาแซลมอ่น และหอยเมน่ทะเล พรอ้มทั �งผลไมต้า่งๆ บรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นอาหาร
หลายรา้น เมนูที�นยิมที�สดุคอื Uni-Ikura Domburi (ขา้วเสริฟ์พรอ้มหอยเมน่ทะเลและไขป่ลาแซลมอ่น) นํา
ทา่นสู ่ ทา่เรอืเมอืงฮาโกดาเตะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ีหรอื ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ
(Motomachi District) เป็นทา่เรอืแรกที�เปิดใหม้กีารคา้ระหวา่งประเทศในปี 1854 ในชว่งสิ�นสดุยคุญี�ปุ่ น
แบง่แยก ดังนั�นทําใหม้ผีูค้า้จํานวนมากจากรัสเซยี จนี และประเทศตะวันตก ไดย้า้ยถิ�นฐานมาอาศัยอยูใ่น
เมอืงฮาโกดาเตะบรเิวณฐานภเูขาฮาโกดาเตะ สง่ผลใหฮ้าโกดาเตะไดรั้บอทิพลตา่งๆมาจาก ชาวตะวันตก 
โดย ปัจจบุนัยังคงมอีาคารสไตลต์า่งประเทศคงเหลอือยู ่สะทอ้นใหเ้ห็นวัฒนธรรมของเมอืงนี�ไดเ้ป็นอยา่งด ี 

เที!ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

 เดนิทางสู ่ภเูขาไฟโชวะ ชนิซงั นําทา่นเขา้ชม สวนหมภีเูขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan Bear 
Park) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.40 ชั�วโมง) เป็นสถานที�เพาะพันธุห์มสีนํี�าตาล นักทอ่งเที�ยวสามารถ
เยี�ยมชมลกูหมสีนํี�าตาลไดอ้ยา่งใกลช้ดิผา่นกระจกใส และมหีมโีตเต็มวัยที�ไมด่รุา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหาร
จากนักทอ่งเที�ยว เป็นภาพที�น่ารักน่าเอ็นดทูเีดยีว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกวา่นี�ก็สามารถเขา้ไปยังหอ้ง
สงัเกตการณ์พเิศษ กรงมนษุย ์ซ ึ�งจะมองเห็นหมสีนํี�าตาลเดนิผา่นไปมา และไดย้นิเสยีงและกลิ�นของหมผีา่น
รรูะบายอากาศเล็กๆ นอกจากนี�ยังยังขายขนมปัง และแอปเปิ�ล ใหนั้กทอ่งเที�ยวไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย  

เดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นทะเลสาบขนาดใหญร่ปู
วงกลม มเีสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิจากปากปลอ่งภเูขาไฟ ตั �งอยูใ่กลก้บัทะเลสาบชโิกส ึ
(Lake Shikotsu) ทะเลสาบแหง่นี�มคีวามพเิศษตรงที�นํ�าจะไมแ่ข็งตัวในชว่งฤดหูนาว ในหนา้รอ้น อากาศก็
เย็นสบาย เหมาะสําหรับเดนิเลน่ ปั�นจักรยาน หรอืลอ่งเรอืชมทวิทัศน ์(มคีา่ใชจ้า่ยเพิ!มเตมิทา่นละ ผูใ้หญ ่
1,420 เยน เด็ก 710 เยน) 

จากนั�นนําทา่น หมูบ่า้นมคัคะร ิ (Makkari) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั�วโมง)  ตั �งอยูท่างตอนใตข้อง
ภเูขา Yotei เมอืงนเิซโกะ เป็นหมูบ่า้นในชนบท เนน้การเกษตรเป็นอตุสาหกรรมหลัก พชืผลหลักคอืมัน
ฝรั�ง, หัวไชเทา้,แครอทและรากลลิลี� ในชว่งฤดหูนาวเนื�องจากอากาศหนาวเย็น ชาวบา้นนยิมทํากระทอ่มหมิะ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

หรอืภาษาญี�ปุ่ นเรยีกวา่ คามาครุะ (Kamakura) ไฮไลท!์!! ใหท้า่นไดห้ลบอากาศหนาว ทํารา่งกายให ้
อบอุน่ภายในกระทอ่มหมิะ พรอ้มกบัรับประทานอาหารเย็น  

เย็น      รบัประทานอาหารเย็น ณ บา้นหมิะ (6)  

ที!พกั  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที!หา้ ศาลเจา้ฮอกไกโด - 
ชอ้ปปิM งดวิตีMฟร ี - ช้
อปปิM งทานกุโิคจ ิ - 
สนามบนิชโิตเสะ 
เมอืงฮอกไกโด 
ประเทศญี!ปุ่ น 

เชา้ รบัประทานอาหาร
เชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นําทา่นชม ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรอื เดมิชื�อ ศาลเจา้ซปัโปโร เปลี�ยนเพื�อใหส้มกบั
ความยิ�งใหญข่องเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี�คอยปกปักษ์รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวาม
สงบสขุถงึแมจ้ะไมไ่ดม้ปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนาน อสิระชอ้ปปิ�ง ดวิตีMฟร ีใหท้า่นเลอืกซื�อสนิคา้ปลอดภาษี ทั �ง 
เสื�อผา้ นํ�าหอม ตา่งๆ ตามอธัยาศัย 

เที!ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) เมนู ชาบ ูบฟุเฟต+์ขาป ู 

จากนั�นอสิระชอ้ปปิ�ง ถนนทานุกโิคจ ิ (Tanukikoji) เป็นยา่นการคา้เกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร โดยมพีื�นที�
ทั �งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ตา่งๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เครื!องดนตร ี
วดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ัMงยงัเป็นศนูยร์วมของเหลา่วยัรุน่ดว้ย เนื!องจาก
มเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุก๊ตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนั�นที�นี�ยังมกีารตกแตง่บน
หลังคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ ่ 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารคํ!าตามอธัยาศยั  

  ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเสะ เมอืงฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น 

18.20 น.    เหริฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เที�ยวบนิที� XJ623 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครื�องดื�ม บนเครื�อง) 
 

วนัที!หก สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

00.15 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเปี�ยม 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นที!ไมเ่อาต ั�วเครื!องบนิ   หกัคา่ต ั�วออก 7,000 บาท 
 

ฤดหูนาวในญี!ปุ่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สี�โมงเย็นก็มดืแลว้ สถานที�ทอ่งเที�ยวตา่งๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 
เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ี และถา้เที�ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลื�นตอ้งระวงั แวน่ควรจะตอ้งม ีเมื�อแสงแดดกระทบ
หมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัMน*  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

** ท ัMงนีMหากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเที!ยวบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบเฉพาะสายการบนิ
ภายในประเทศที!เป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่นทาํการ

ซืMอต ั�วภายในประเทศ  เพื!อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ�  รายการทัวรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิาร
วันละ 10 ชั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้ โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพ
การจราจรในวนัเดนิทางนั�นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิjในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
✔  คา่ตัkวเครื�องบนิไป-กลบัตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามนั  

✔  คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✔  โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✔  คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

✔  คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

✔  คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

✔  ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีณ ที�จา่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีMไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและ

คา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การ
ยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�นรอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัkวเครื�องบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

 
 

เดนิทางขึMนตํ!า 34 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชาํระคา่บรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิjในการ
งดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
 

เง ื!อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

★ มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลงัจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 
20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิjในการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

★ สว่นที�เหลอื ชําระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

● หากไมช่ําระมดัจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตดัที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

● หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงื�อนไข 

● เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ไดร้ะบไุว ้
ทั �งหมดนี�แลว้ 

● หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื!อพนกังานขายมาทางอเีมล ์ 

● สง่รายชื!อสํารองที!น ั!ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื!อพรอ้มยนืยนัวา่
ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที!ยวทรปิใด, วนัที!ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง
(Passport) มาให ้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการ
สะกดชื!อ-นามสกลุ และอื!นๆ เพื!อใชใ้นการจองต ั�วเครื!องบนิท ัMงส ิMน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 
หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ื!อนไขยกเลกิการจอง 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึMนไป คนืเงนิท ัMงหมด 

2. ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่มดัจาํท ัMงหมด 

3. กรุป๊ที!เดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลที!ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ี!มกีารการนัตคีา่มดัจําที!พกั
โดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที!ยวบนิ พเิศษเชน่ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ� ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัMงมดัจาํ หรอืคา่ทวัรท์ ัMงหมด 
เนื!องจากคา่ต ั�วเป็นการเหมาจา่ยในเที!ยวบนิน ัMนๆ 

 

ขอ้มลูเพิ!มเตมิ เร ื!องต ั�วเครื!องบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื�อนวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งที�สายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บ และการจดัที!น ั!งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึ�งทาง
บรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออกตัkวเครื�องบนิไปแลว้ (กรณีตัkว 
REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นั�น  
 

ขอ้มลูเพิ!มเตมิ เร ื!องโรงแรมที!พกั 
⮚  เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) และหอ้งคู ่

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

⮚  กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิj ในการปรับเปลี�ยน หรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพิ!มเตมิเร ื!องสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

⮚  สําหรับนํ�าหนักของสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื�องบนิ คอื 20 กโิลกรมั (สําหรับผูโ้ดยสารชั �น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางนํ�าหนักเพิ�มเป็นสทิธขิองสายการบนิที�ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้
(ทา่นตอ้งชําระในสว่นที�โดนเรยีกเก็บเพิ�ม) 

⮚  สําหรับกระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึ�นเครื�องได ้ ตอ้งมนํี�าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง+
ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ�ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ�ว) x 46 เซนตเิมตร (18 นิ�ว)  

⮚  กรณีที�ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้�ากวา่มาตรฐานได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บั
ขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิjไมรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยที�สมัภาระนํ�าหนักเกนิ (ทา่นตอ้ง
ชําระในสว่นที�โดนเรยีกเก็บเพิ�ม) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลี!ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที�พัก การจราจร 
เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุตัเิหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไมว่า่จะ
ดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึ!งเป็นเหตกุารณ์ที!นอกเหนอืการควบคมุจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึ
ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคญั 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์ เนื�องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิ วาตภยั 
อคัคภียั ทั �งๆ ที�สายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศที�ทา่นเดนิทางทอ่งเที�ยว ยงัคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิ
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัMงหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวนัเดนิทาง สถานที�ทอ่งเที�ยวใดที�ไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิjในการไม่
คนืคา่ใชจ้า่ย เนื�องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิjในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัMงหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดงันี� 

⮚  กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื�องจากมสี ิ�งผดิกฎหมาย หรอืสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามที�ทางกองตรวจคนเขา้เมอืง
หา้มเดนิทาง 

⮚  กรณีที�สถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

⮚  กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิ หรอื คนตา่งดา้วที�พํานักอยู่
ในประเทศไทย 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี!ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี!ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัMนในประเทศญี!ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื!อการทอ่งเที!ยว เยี!ยมญาต ิ หรอืธุรกจิ จะตอ้งยื!นเอกสารในข ัMนตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพื!อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี!ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีM 

1. ตัkวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�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�ขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้
ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัMงหมดกอ่นทําการจอง เพื!อความถกูตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี!จะเลื!อนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึMน ในกรณีที!มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 34 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิjการเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิjในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน
, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�
ได ้ โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์ กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศ
ในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์ รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์ และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริ�มในวนัที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที� 4 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวนันั�นๆ มอิาจเพิ�ม
เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนั�นๆ
เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิjในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชทั้ �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื!อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื!อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

ลาํดบั ชื!อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื!อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    
2    
3    
4    



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

5    
6    
7    
8    
9    

10    

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ◻ ไมท่านเนื�อวัว ◻ ไมท่านเนื�อหม ู ◻ ไมท่านสตัวปี์ก ◻ ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอื�นๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื!อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื!อ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


