
 

 

รหัสทัวร  TTN1900622 
ทัวรญี่ปุ�น  ฮอกไกโด  6 วัน 4 คืน (XJ) 
ชมป�อมดาวโกเรียวคาคุ  น่ังกระเชาชมวิวยามค่ําคืนเมืองฮาโกดาเตะ 
ชอปปم�งตลาดเชาฮาโกดาเตะ  สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ  
อิสระเลนสกี ณ ลาน NEW FURANO SKI ทามกลางหิมะขาวโพลน 
ชมหมูบานเทพนิยาย นิงเกิล้เทอเรส   สักการะพระพุธรูปองคใหญ ณ เนิน
พระพุทธเจา   ชอปปم�งจุใจ อิออน มอลล ทานุกิโคจ ิและ มิตซุยเอาทเลท 

 



 

 

โดยสายการบินแอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) 
เดินทางกับคนรูจริงเรื่องฮอกไกโด 

พิเศษ!!! บฟุเฟตขาป ู++++ Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเดี่ยว บัส 34+1 

25-30 พฤศจิกายน 2562 25,888.- 8,900.- 1 
26 พฤศจกิายน-01 ธนัวาคม 2562 29,888.- 8,900.- 1 
27 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2562 29,888.- 8,900.- 1 
28 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2562 29,888.- 8,900.- 1 
29 พฤศจกิายน-04 ธันวาคม 2562 29,888.- 8,900.- 1 
30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 1 

01-06 ธนัวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2 
02-07 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2 
03-08 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2 
04-09 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2 
05-10 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2 
06-11 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2 
07-12 ธนัวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2 
08-13 ธนัวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2 
09-14 ธนัวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2 
10-15 ธันวาคม 2562 32,888.- 8,900.- 2 
11-16 ธนัวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2 
12-17 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2 
13-18 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2 
14-19 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2 
15-20 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2 
16-21 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2 
17-22 ธนัวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2 
18-23 ธนัวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2 
19-24 ธนัวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2 
20-25 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2 
21-26 ธนัวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 1 



 

 

22-27 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 1 
23-28 ธันวาคม 2562 33,888.- 8,900.- 2 
24-29 ธันวาคม 2562 33,888.- 8,900.- 2 
25-30 ธันวาคม 2562 35,888.- 8,900.- 2 
26-31 ธนัวาคม 2562 35,888.- 8,900.- 2 

27 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 39,888.- 8,900.- 1 
28 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63 39,888.- 8,900.- 1 
29 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63 39,888.- 8,900.- 1 
29 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63  42,888.- 8,900.- 1 
30 ธันวาคม 62-04 มกราคม 63 39,888.- 8,900.- 1 
30 ธันวาคม 62-04 มกราคม 63 42,888.- 8,900.- 1 
31 ธันวาคม 62-05 มกราคม 63 35,888.- 8,900.- 2 

*29 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63 และ 
วันที่ 30 ธันวาคม 62-04 มกราคม 63 ราคาบสั 1 กับ 2 ไมเทากัน* 

** ปล. ไมมรีาคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ // เดก็อายตํ่ากวา 2 ป (Infant) 
 ราคา 9,000 บาท // ราคานีไ้มรวมคาทิปไกด 1,500 บาท/ทาน/ทรปิ 

วันแรก สนามบินดอนเมือง 
20.00 น    พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.55 น     ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเช เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ�น เที่ยวบินที่ XJ620  
(บริการอาหารรอน พรอมเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 

 



 

 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  (นํ้าหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อนํ้าหนักเพิ่ม 
ตองเสียคาใชจาย)  

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ – อุทยานแหงชาตโิอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ – ป�อมโกเรียว

คาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ํา – น่ังกระเชาชมวิวกลางคืน ณข ภูเขาฮาโกดาเตะ 

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอน
ศุลกากร  เรียบรอยแลว จากนั้นเดินทางสู อุทยานแหงชาติโอนุมะ (Onuma 
Quasi National Park) ตั้งอยูหางจาก Hakodate ไปทางทิศเหนือเพียง 20 
กิโลเมตร เปนสถานที่ที่มีทัศนียภาพที่งดงามของเกาะ ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะ
งาตาเกะ ที่ตั ้งตระหงานอยู พื้นที่ที ่นาสนใจที่สุดของอุทยานแหงนี้คือ ระหวาง
ทะเลสาบ  โอนุมะและทะเลสาบโคนุมะ นักทองเที่ยวสามารถเดินสํารวจพื้นที่ได
ทั ้งหมด ซึ่งจะมีเสนทางการเดินคาบสมุทรและเกาะแกงตางๆที่เชื ่อมตอดวย
สะพานเล็กๆ ใชเวลาประมาณ 15-60 นาที หรืออาจจะเชาจักรยาน (มีคาใชจาย
เพ่ิมเติม 500 เยน/ช่ัวโมง 1,000 เยน/วัน) สําหรับปم�นไปรอบๆ ทะเลสาบโอนุ
มะ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
 เดินทางสู เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 3 ของ

ภูมิภาค ฮอกไกโด ตั้งอยูปลายสุดทางตอนใตของเกาะ มีชื่อเสียงดานทิวทัศนที่
สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม ในอดีตเปนเมืองหนึ่งที่มี
ทาเรือสําหรับเปดการคาระหวางประเทศในชวงหลังจากยุคแยกประเทศ เมืองฮา



 

 

โกดาเตะไดรับอิทธิพลจากตางประเทศเปนอยางมาก มียานที่อยูอาศัยของชาว
ตางประเทศ และป�อมสไตลตะวันตก นําทานสู ป�อมโกเร ียวคาคุ (Fort 
Goryokaku) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา ป�อมดาว 5 แฉก เพราะบริเวณนั้นเปน
พื้นที่ขนาดใหญรูปดาวเน่ืองจากตองการเพิ่มพื้นที่ในการวางปนใหญน่ันเอง ซึ่งจะ
มองเห็นไดจากมุมสูง ป�อมสรางตามสไตลตะวันตก สรางขึ้นในปสุดทายของสมัย
เอโดะเพื่อป�องกันเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดินิยมที่ ตอมาป�อมแหง
นี้กลายเปนฐานของสงครามกลางเมืองระหวางกองทัพผูสําเร็จราชการ และกอง
กําลงัของรัฐบาลเมจิที่จัดต้ังขึน้ใหม ปจจุบันถูกดัดแปลงใหกลายเปนสวนสาธารณะ
ในชวงป 1910 (สะพานขามเขาไปในพื้นที่รูปดาวเปด 9:00-19:00 ไมรวม
คาขึ้นหอคอยมคีาใชจายเพ่ิมทานละ 840 เยน) จากน้ันอิสระใหทานเดินเลน ณ 
โกดังอิฐแดงริมนํ้า (Red Brick Warehouses) ไดปรับปรุงมาจากคลังสินคา
อิฐสีแดงที่เคยใชคาขายในปลายสมัยเอโดะ ตั้งอยูริมแมนํ้าของอาวฮาโกดาเตะ 
ศูนยรวมแหลงชอปปم�ง รานอาหาร และสถานบันเทิงที่ใหบรรยากาศเกาๆ นอกจาก
รานขายของที่ระลึกที่ทันสมัย เส้ือผาแฟช่ัน รานขายอุปกรณตกแตงบาน และราน
ขนมหวานแลว ยังมีรานอาหาร ลานเบียร โบสถสําหรับจัดพิธีแตงงาน และบริการ
ลองเรือเพื ่อชมวิวทิวทัศนของอาวฮาโกดาเตะอีกดวย หลังอาหารนําทานน่ัง 
กระเชาชมวิวกลางคืน ณ  ภูเขาฮาโกดาเตะ Mount Hakodate สูง 334 
เมตร ตั้งอยูในป�าทางตอนใตของปลายคาบสมุทรใกลใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ ใน
วันที่ทองฟ�าโปรงทั้งกลางวันและกลางคืน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนที่งดงาม 

 
เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  



 

 

ที่พัก SMILE HAKODATE HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่สาม ตลาดเชาฮาโกดาเตะ - ยานเมืองเกาโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไมรวม

กระเชา) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซัปโป
โร - มิตซุยเอาทเลท 

เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
นําทานสู  ตลาดเชาฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มีพื ้นที่
ประมาณ 4 ชวงตึก เปดเปดเปนประจําทุกวัน ตั้งแตตอนเชาตีหาถึงเที่ยงตรง ใน
ตลาดจะจําหนายอาหารทะเลสด เชน ปูคานิ ไขปลาแซลมอน และหอยเมนทะเล 
พรอมทั้งผลไมตางๆ บริเวณใกลเคียงมีรานอาหารหลายราน เมนูที่นิยมที่สุดคือ 
Uni-Ikura Domburi (ขาวเสิรฟพรอมหอยเมนทะเลและไขปลาแซลมอน) 
นําทานสู ทาเรือเมืองฮาโกดาเตะ หรือ ยานเมืองเกาโมโตมาชิ (Motomachi 
District) เปนทาเรือแรกที่เปดใหมีการคาระหวางประเทศในป 1854 ในชวง
สิ้นสุดยุคญี่ปุ�นแบงแยก ดังนั้นทําใหมผีูคาจํานวนมากจากรัสเซีย จีน และประเทศ
ตะวันตก ไดยายถิ่นฐานมาอาศัยอยูในเมืองฮาโกดาเตะบริเวณฐานภูเขาฮาโกดา
เตะ สงผลใหฮาโกดาเตะไดรับอิทพลตางๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปจจุบันยังคง
มีอาคารสไตลตางประเทศคงเหลืออยู สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมของเมืองนี้ไดเปน
อยางดี  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (3) 
เดินทางสู  ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง นําทานเขาชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน 
(Showa-Shinzan Bear Park)  เป  นสถานท ี ่ เพาะพันธ ุ  หม ี ส ี น ํ ้ าตาล 
นักทองเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีนํ้าตาลไดอยางใกลชิดผานกระจกใส และมี



 

 

หมีโตเต็มวัยที่ไมดุรายโชวลีลาออนขออาหารจากนักทองเที่ยว เปนภาพที่นารักนา
เอ็นดูทีเดียว หากใครตองการใกลชิดกวานี้ก็สามารถเขาไปยังหองสังเกตการณ
พิเศษ กรงมนุษย ซึ่งจะมองเห็นหมสีีน้ําตาลเดินผานไปมา และไดยินเสียงและกลิน่
ของหมีผานรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากนี้ยังยังขายขนมปง และแอปเปم�ล ให
นักทองเที่ยวไดป�อนอาหารหมีอีกดวย จากนั้นนําทานสู หุบเขานรกจิโกกุดานิ 
(Jigokudani หรือ Hell Valley) เปนหุบเขาที่  งดงาม นํ้ารอนในลําธารของ
หุบเขาแหงนี้มีแรธาตุกํามะถันซึ่งเปนแหลงตนนํ้าของยานบอนํ้ารอนโนโบริเบทสึ
น่ันเอง เสนทางตามหบุเขาสามารถเดินไตขึ้นเนินไปเร่ือยๆประมาณ 20 -30 นาที
จะพบกับบอโอยุนุมะ (Oyunuma) เปนบอนํ้ารอนกํามะถัน อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส ถัดไปเรื่อยๆก็จะเปนบอเล็กๆ บางบอมีอุณหภูมิที่รอนกวา และยังมีบอ
โคลนอีกดวย นํ้าที่ไหลออกจากบอโอยุนุมะ เปนลําธารเรียกวา โอยุนุมะกาวา 
(Oyunumagawa) สามารถเพลิดเพลินไปกับการแชเทาพรอมชมทิวทัศนที่
งดงาม นําทานเดินทางกลับ เมืองซัปโปโร จากน้ันสู มิตชุยเอาทเลท เปนแหลงช
อปปم�งที่มีพื้นที่ขนาดใหญแหงแรกของฮอกไกโด มีสินคาแบรนดตางๆ จําหนาย
เส้ือผาผูหญิง ผูชาย เด็ก กระเป�า รองเทา และมีรานอาหารใหเลือกมากมาย  

เย็น      อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
ที่พัก   SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรือเทียบเทา  
วันที่สี่ เมืองบิเอะ – บอน้ําสีฟ�า - เมืองอาซาฮิคาวา – หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา - 

เมืองฟุราโน - อิสระ ณ ลานสกี New Furano Ski - หมูบานเทพนิยาย นิง
เก้ิลเทอเรส - อิออน มอลล 

 เชา  รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

 



 

 

 นําทานสู เมืองบิเอะ (Biei) เมืองเล็ก ๆ ลอมรอบดวยภูมิทัศนที่งดงามของภูเขา
และทุงนาอันกวางใหญ เดินทางสู สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ บอนํ้าสีฟ�า 
(Blue Pond) ต้ังอยูฝم�งซายของแมน้ํา Bieigawa ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของ
เมืองบิเอะ ตั้งชื่อตามสีของนํ้าที่เกิดจากแรธาตุตามธรรมชาติ โดยเพิ่งเกิดขึ้นจาก
การกั้นเขื่อนเพื่อป�องกันไมใหโคลนภูเขาไฟ Tokachi ที่ปะทุขึ้นเมื่อป 1988 ไหล
เขาสูเมือง ไฮไลท!!! ชมน้ําสีฟ�าที่สดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติทั่วไป และตอ
ไมสูงจํานวนมากที่สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของนํ้าในบอ ได
เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู เมืองอาซาฮิคาวา จากนําทานสู หมูบานราเมนอา
ซาฮิคาวา ที่ราเมนของที่นี่มีรสชาติอันเปนเอกลักษณและไดรับการกลาวขานถึง
ความอรอยมายาวนานกวาทศวรรษ หมูบานราเมนอาซาฮิคาวาไดถือกําเนิดขึ้นใน
ป 1996 โดยรวบรวมรานราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาวาทั้ง 8 รานมาอยู
รวมกันเปนอาคารหลังคาเดียว ไฮไลท!!! หมูบานราเมนที่รวบรวมรานดงัขั้นเทพ
ไวในที่เดียว และยังมีหองเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเปนมาขอหมูบานแหงน้ีให
สําหรับผูที่สนใจไดมาศึกษาอีกดวย ทุกๆ รานจะสรางเอกลักษณเฉพาะตัวของราน
ตนเองขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา เชน ราน Asahikawa Ramen 
Aoba ที่แสนภาคภูมิใจในความเปนราเมนเจาที่เกาแกที่สุดในอาซาฮิคาวา หรือจะ
เปนราน Ramen Shop Tenkin ที่เชื่อมั่นในนํ้าซุปของตัวเองวาเปนหนึ่งไมแพ
ใครที่สําคัญ ราเมง ถือเปนอาหารเมนูยอดนิยมของคนญ่ีปุ�น เพราะดวยความที่กิน
งายและมีรสชาติที่หลากหลายจึงเปนที่ถูกใจของคนญี่ปุ�นทุกเพศทุกวัย 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมูบานราเมง  
จากนั้นเดินทางสู เมืองฟุราโน (Furano) เมืองเล็กๆ ที่มีอากาศเย็นและแหง
ประกอบกับดินแถบนั้นเปนดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแกการเพาะปลูกผลิตผลทางการ
เกษตร โดยเฉพาะดอกไม แตในชวงเวลาที่เปนหิมะ ก็จะเปนลานหิมะขนาดใหญ
สุดลูกหูลูกตา เดินทางสู New Furano Ski ลานสกีขนาดใหญ ตั้งอยูภายใน
โรงแรม New Furano Prince Hotel ลานสก ีแห งน ี ้ม ี กิจกรรมมากมายที่
สามารถเลนไดทั้งเด็กและผูใหญ ทั้ง Snow mobile , Banana Boat  หรือจะ
เปนถาดเลื่อนเล็กๆ และลานสําหรับปم�นตุกตาหิมะ ก็สามารถสนุกสนานไดตาม
อัธยาศัย (หมายเหตุ ราคาไมรวมคาเลนกิจกรรมตางๆ คาเชาชุดและอุปกรณ



 

 

สกี กรณลีานสกีปด บริษัทสงวนสิทธิ์ นําลูกคาไปลานสกีอื่นแทนไดตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ) จากน้ัน เดินทางสู หมูบานเทพนิยาย นิงเก้ิลเทอเรส 
(Ningle Terrace) เปนหมูบานงานฝมือและทางเดินไมในป�าที่เหมือนกับศิลปะ
ในเทพนิยาย ซึ่งประกอบดวยรานคา 15 ราน (บาน 15 หลัง) ที่จําหนายสินคาแบบ
ออรินัลของทองถิ่น โดยมีรานกาแฟ Chu Chu no Ie ตั้งอยูใจกลางของหมูบาน 
รานคาตางๆ จะอยูไมไกลกันมาก ทําใหดูเหมือนเปนหมูบานซึ่งอยูทามกลางป�า 
คลายบานในเทพนิยาย หนาหนาวเชนนี้ก็จะไดบรรยากาศหิมะแบบขาวโพลน แต
ในฤดูรอนก็จะไดบรรยากาศของป�าสนเขียวขจีกับบานไมในป�าสน อิสระตาม
อัธยาศัย 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ อิออน 
จากนั้นนําทานชอปปم�ง ณ อิออน มอลล หางสรรพสินคาขนาดใหญของฮาซาฮิกา
วา อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม 
และขนมขึ้นช่ือของญี่ปุ�น อยาง คิทแคท สามารถหาซื้อไดที่น่ีเชนกัน 

ที่พัก  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่หา เนินพระพุทธเจา - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – 

โรงเป�าแกวคิตาอิชิ - รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ดิวตี้ฟรี - รานสินคามือสอง 
- ถนนทานุกิโคจ ิ

เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
จากน้ันเดินทางสู เนินพระพุทธเจา (HILL OF BUDDHA) ต้ังอยูทาง  เหนือของ
ซัปโปโร เปนผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando) 
สถาปนิกชาวญี่ปุ�นเจาของรางวัลพริตซเกอร โดยมีลักษณะเปนเนินเขาลอมรอบรูป



 

 

ปم�นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีนํ ้าหนัก 1500 ตัน พื้นที่ที่
ลอมรอบจะมีคอยๆลาดลง อีกทั้งรายลอมดวยธรรมชาติอันงดงาม สามารถชมใน
วิวทิวทัศนที่แตกตางกันทุกๆฤดู ไมวาจะเปนชวงฤดูใบไมผลิที่จะเต็มไปดวยตนไม
เขียวขจีแลดูรมร่ืนรมเย็น ชวงฤดูรอนทีจ่ะแวดลอมไดสีมวงของตนลาเวนเดอร และ
ชวงฤดูหนาวที่เหมือนอยูทามกลางความขาวสะอาดของหิมะที่ขาวโพลน อิสระให
ทานชื่นชมความงามของสถานที่แหงนี้และสัมผัสพุทธศาสนาในมุมมองที่ตางจาก
เดิม ! ! !ไฮไลท Unseen Hokkaido ท ี ่ เม ื ่อเดินไปจนถึงจ ุดที ่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปที่อยูบริเวณปลายทางของอุโมงคแลวมองยอนขึ้นไป จะมองเห็น
เหมือนมีแสงสะทอนอยูรอบๆองคพระพุทธรูปเปรียบเสมือนรัศมีแสงแหงฟ�า นํา
ทานเดินทางสู เมืองโอตารุ โอตารุเปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสวน
ของเมืองตั้งอยูบนที่ลาดตํ่าของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเปนแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มี
ชื ่อเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปน
สัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเปนรานอาหาร
เรียงรายอยู ไฮไลท!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกคลองแหงนี้สรางเมื ่อป 
1923 โดยสรางขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใชสําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคา
มาเก็บไวที่โกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองคร่ึงหน่ึงเพื่อทําถนนหลวง
สาย 17 แลวเหลืออีครึ่งหนึ่งไวเปนสถานที่ทองเที่ยว มีการสรางถนนเรียบคลอง
ดวยอิฐแดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตร 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
นําทานเดินชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเปน!!!ไฮไลท 
หน่ึงในรานคาที่ใหญที่สุดของพิพิธภัณฑกลองดนตรีในญี่ปุ�น โดยตัวอาคารมีความ
เกาแกสวยงาม และถือเปนอีกหนึ่งในสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรเมือง ชม 
โรงเป�าแกวคิตาอิชิ ต้ังอยูในเมืองโอตารุ เมืองที่มีช่ือเสียงทางดานการเป�าแกวมา
ยาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงคของการเป�าแกวเพื่อใชเปนทุ นใหเรือ แต
ปจจุบันนี้เป�าหมายของการเป�าแกวเพื่อใชเปนของใชหรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรง
เป�าแกวคิตาอิชิเปนโรงงานทีม่ช่ืีอเสียงและเกาแกที่สุดของเมือง โดยกอตั้งขึ้นต้ังแต
ป 1901 ทามกลางโรงเป�าแกวที่มีอยูมากมาย และผลงานที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของ
โรงงานแหงน้ีก็คือโคมไฟแกวและลูกบอลแกวน่ันเอง นอกจากน้ียังมีสอนวิธกีารเป�า



 

 

แกวใหกับนักทองเที่ยวดวย เดินทางสู รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับ
บรรยากาศนารักๆ ของตัวการตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ใหทานไดเลือกซื้อสินคาและ
ถายรูปตามอัธยาศัย อิสระชอปปم�ง ดิวตี้ฟรี ใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ทั้ง 
เสื ้อผา นํ้าหอม ตางๆ นําทานชอปปم�ง ณ รานสินคามือสอง ภายในรานจะมี
จําหนายสินคาสภาพดี อาทิ กระเป�า นาฬิกา รองเทา และขาวของเครื่องใชตางๆ 
ภายในบาน เคร่ืองจามชาม ชุดกาแฟ ซึ่งสวนใหญ เปนสินคาที่ผลิตและจําหนายใน
ประเทศญี่ปุ �น จากนั้นอิสระชอปปم�ง ถนนทานุกิโคจิ เปนยานการคาเกาแกของ
เมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเปนแหลงรวม
รานคาตางๆ อยางรานขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตรแลว ยังมี
รานอาหารมากมาย ทั้งยังเปนศูนยรวมของเหลาวัยรุนดวย เนื่องจากมีเกม
เซ็นเตอร และตูหนีบตุกตามากมาย รอนดองกี ราน 100 เยน นอกจากน้ันที่น่ี
ยังมีการตกแตงบนหลังคาดวยตุกตาทานุกิขนาดใหญ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (6) พิเศษ!!! เมนู ชาบู + ขาป ู 
ที่พัก   SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่หก สนามบินชิโตเซ – กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน 
10.00 น   เหินฟ�าสู เมืองไทย โดยสายการบินแอรเอเซีย เที่ยวบินที่ XJ621 

(บริการอาหารรอน พรอมเครื่องดื่ม บนเครื่อง) 
15.50 น เดินทางถึงเมืองไทย พรอมกับความประทับใจเต็มเปم�ยม 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
สําหรับลูกคาทานทีไ่มเอาตั๋วเครื่องบิน   หักคาตัว๋ออก 7,000 บาท 

ฤดูหนาวในญี่ปุ�นมีขอควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแลว สถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ จะปดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะเวลาใหดี และถาเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะจะลื่น
ตองระวัง แวนควรจะตองมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตาได 

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบรษัิทฯทราบในวนัจองทวัร * 
** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตวัทานเอง ** 



 

 

บรษัิทขอสงวนสิทธิ ์:  รายการทวัรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของ
รถบัสนําเที่ยวญีปุ่�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจ
เพิ่มเวลาได โดยมคัคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกบั
สภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลกั จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเทีย่ว
ตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
  คารถโคชปรับอากาศ  
  โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
  คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
  คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
  คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ �น กรณีประกาศใหกลับมายื ่นรองขอวีซาอีกคร้ัง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื ่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 
 



 

 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความ

พึงพอใจของทาน 
 

เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดนิทางได หากผูเดินทางทกุทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

  มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทาํ
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

  สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
  หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
  หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิดยไม

มีเงื่อนไข 
  เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
  หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ  
  สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเทีย่วทรปิใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง
, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด
ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 



 

 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 
2. ยกเลิกการเดินทางไมถึง 30 วัน กอนการเดินทาง เก็บคามัดจําทั้งหมด 
3. กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่

ม ีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT 
และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคา
ทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุ ป เปนไปโดยสายการบินเปนผู กําหนด ซึ ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว (กรณี
ต๋ัว REFUND ได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน  
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมที่พัก 

  เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก
แบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน 



 

 

  กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก และ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเป�า (Porter) 

  สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเคร่ืองบิน คือ 20 
กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียก
คาระวางนํ้าหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระใน
สวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

  สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีนํ้าหนักไมเกิน 
7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร 
(9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

  กรณีที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป�าอาจจะถูกกําหนดให
ต่ํากวามาตรฐานได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียก
เก็บเพิ่ม) 

  ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ
ผูโดยสารทุกกรณี 

หมายเหตุ.. (สําคญัมาก!!! ผูโดยสารควรรบัทราบ  กอนการเดินทาง) 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการ

บิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล 
อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 
(ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัทจะ
คํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 

2. หากทานยกเลิกทัวร เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการบริการทาง
ประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน 



 

 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจาย เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูก
เก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวน
ใหกับทาน ในกรณีดังน้ี 
  กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ

สิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

  กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
  กรณีที ่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข าเมือง ใหกับ

ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

 
คุณสมบตัิการเขาประเทศญีปุ่�น  
(สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวซีา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 



 

 

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการขึ้น ในกรณีที่มี
ผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับ
ขึ้นกอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก
บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อ ุ บัติ เหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่ง
อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงค
ของผูที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  



 

 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้น
แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง 
ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว 
อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมี
หอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 
หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสาร
อาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  
โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
รวมมือจากผูเดินทางในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพือ่ใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเร่ิมในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 
3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 4 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ �น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ �น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปน
หลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดินทาง 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทัวร.์................................................................................. วนัเดนิทาง........................................ 

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

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุตํ�ากวา่ 12 ปี..............ท่าน) 

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

 



 

 

รายชื�อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื�อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ท่านตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื�อววั  ไม่ทานเนื�อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

ขา้พเจา้รบัทราบเง ื�อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื�อ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ลําดบั ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื�อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    


