
 

 

รหัสทัวร TTN1901799 
ทั วรญี่ ปุ� น  ฮอกไก โด  ฮาโกดาเตะ PREMIUM FUYU IN HOK 
5 วัน 3 คืน [TG] 
ชมป�อมดาว โกเรียวคาคุ น่ังกระเชาชมวิวยามค่ําคืน เมืองฮาโกดาเตะ 
อิสระเลนสกี ณ ลานสกี ซัปโปโร ชอปปم�ง ตลาดเชา ผานชม ยานโมโตมาชิ  
เมืองฮาโกดาเตะ น่ังกระเชาอุสึ ซัง พรอมชมความนารัก หมีภูเขา ณ สวนหมี
ภูเขาไฟโชวะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ  
ชอปปم�งจุใจ ทานุกิโคจิ  
 

 



 

 

วันเดินทาง อุณหภูมิ  ราคาผูใหญ พักเด่ียว กรุปไซต 
08-12 ธันวาคม 

2562 
-3°C - 

5°C 
 35,888.- 8,900.- 30+1 

11-15 ธันวาคม 
2562 

-4°C - 
4°C 

 35,888.- 8,900.- 30+1 
13-17 ธันวาคม 

2562 
-5°C - 

3°C 
 35,888.- 8,900.- 30+1 

18-22 ธันวาคม 
2562 

-5°C - 
3°C 

 35,888.- 8,900.- 30+1 
19-23 ธันวาคม 

2562 
-5°C - 

3°C 
 35,888.- 8,900.- 30+1 

+สภาพอากาศเปนเพยีงการพยากรณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ควรเช็คในใบนัด
หมายอีกครั้ง+ 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ // ราคาเด็กต่ํากวา 2 ป (Infant) 9,000 

บาท/ทาน** 
**ราคานี้ไมรวมคาทิปไกด 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 

 
วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  
20.00 น       พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโดยสารขาออก เคานเตอร D สาย

การบนิไทย มีเจาหนาที่ของบริษัทคอยตอนรับทาน 
23.45 น      ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเช เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการ

บินไทย เท่ียวบินที ่TG670  (บริการอาหารรอน พรอมเครื่องด่ืม บนเครื่อง) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ – อุทยานแหงชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ – ป�อมโก
เรียวคาค ุ– นั่งกระเชาชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ 

08.30 น.  
เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอน
ศุลกากรเรียบรอยแลว จากน้ันเดินทางสู อุทยานแหงชาติโอนุมะ (Onuma 
Quasi National Park) ตั้งอยูหางจาก Hakodate ไปทางทิศเหนือเพียง 20 
กิโลเมตร เปนสถานที่ท่ีมีทัศนียภาพที่งดงามของเกาะ ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะ
งาตาเกะ ที่ตั้งตระหงานอยู พื้นที่ที่นาสนใจที่สุดของอุทยานแหงน้ีคือ ระหวาง
ทะเลสาบ  โอนุมะและทะเลสาบโคนุมะ นักทองเที่ยวสามารถเดินสํารวจพื้นที่ได
ทั้งหมด ซึ่งจะมีเสนทางการเดินคาบสมุทรและเกาะแกงตางๆท่ีเชื่อมตอดวย
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 ในอดีตเปนเมืองหน่ึงที่มี
ทาเรือสําหรับเปดการคาระหวางประเทศในชวงหลังจากยุคแยกประเทศ เมืองฮา
โกดาเตะไดรับอิทธิพลจากตางประเทศเปนอยางมาก มียานที่อยูอาศัยของชาว
ตางประเทศ และป�อมสไตล จากน้ันอิสระใหทานเดินเลน ณ โกดังอิฐแดงริมนํ้า 
(Red Brick Warehouses) ไดปรับปรุงมาจากคลังสินคาอิฐสีแดงที่เคยใช



 

 

คาขายในปลายสมัยเอโดะ ตั้งอยูริมแมน้ําของอาวฮาโกดาเตะ ศูนยรวมแหลงชอป
ปم�ง รานอาหาร และสถานบันเทิงที่ใหบรรยากาศเกาๆ นอกจากรานขายของที่
ระลึกที่ทันสมัย เสื้อผาแฟชั่น รานขายอุปกรณตกแตงบาน และรานขนมหวานแลว 
ยังมีรานอาหาร ลานเบียร โบสถสําหรับจัดพิธีแตงงาน และบริการลองเรือเพื่อชม
วิวทิวทัศนของอาวฮาโกดาเตะอีกดวย นําทานสู  ป�อมโกเรียวคาคุ  (Fort 
Goryokaku) หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา ป�อมดาว 5 แฉก เพราะบริเวณน้ันเปนพื้นที่
ขนาดใหญรูปดาวเน่ืองจากตองการเพิ่มพื้นที่ในการวางปนใหญน่ันเอง ซึ่งจะ
มองเห็นไดจากมุมสูง ป�อมสรางตามสไตลตะวันตก สรางขึ้นในปสุดทายของสมัยเอ
โดะเพื่อป�องกันเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดินิยมที่ ตอมาป�อมแหงน้ี
กลายเปนฐานของสงครามกลางเมืองระหวางกองทัพผูสําเร็จราชการ และกอง
กําลังของรัฐบาลเมจิที่จัดตั้งขึ้นใหม ปจจุบันถูกดัดแปลงใหกลายเปนสวนสาธารณะ
ในชวงป 1910 (สะพานขามเขาไปในพ้ืนที่รูปดาวเปด 09:00-19:00 ไมรวม
คาขึ้นหอคอยมีคาใชจายเพ่ิมทานละ 840 เยน) นําทานน่ัง กระเชาชมวิว
กลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ Mount Hakodate Night View สูง 334 
เมตร ตั้งอยูในป�าทางตอนใตของปลายคาบสมุทรใกลใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ ใน
วันที่ทองฟ�าโปรงทั้งกลางวันและกลางคืน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนที่งดงาม 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร (2) 
ที่พัก  LAGENT HAKODATE HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

 



 

 

วันที่สาม ตลาดเชาฮาโกดาเตะ – ยานเมืองเกาโมโตมาชิ - โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิ
โกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - ซัปโปโร 

เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
นําทานสู  ตลาดเชาฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มีพื้นที่
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 ดังน้ันทําใหมีผูคาจํานวนมากจากรัสเซีย จีน และประเทศ
ตะวันตก ไดยายถิ่นฐานมาอาศัยอยูในเมืองฮาโกดาเตะบริเวณฐานภูเขาฮาโกดา
เตะ สงผลใหฮาโกดาเตะไดรับอิทพลตางๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปจจุบันยังคง
มีอาคารสไตลตางประเทศคงเหลืออยู สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมของเมืองน้ีไดเปน
อยางด ี

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
นําทานสู หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani หรือ Hell Valley) เปนหุบเขา
ที่งดงาม น้ํารอนในลําธารของหุบเขาแหงน้ีมีแรธาตุกํามะถันซึ่งเปนแหลงตนน้ําของ
ยานบอน้ํารอนโนโบริเบทสึน่ันเอง เสนทางตามหุบเขาสามารถเดินไตขึ้นเนินไป
เรื่อยๆประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกับบอโอยุนุมะ (Oyunuma) เปนบอน้ํา
รอนกํามะถัน อุณหภูม ิ50 องศาเซลเซียส ถัดไปเรื่อยๆก็จะเปนบอเล็กๆ บางบอมี
อุณหภูมิที่รอนกวา และยังมีบอโคลนอีกดวย น้ําท่ีไหลออกจากบอโอยุนุมะ เปนลํา



 

 

ธารเรียกวา โอยุนุมะกาวา (Oyunumagawa) สามารถเพลิดเพลินไปกับการแช
เทาพรอมชมทิวทัศนที่งดงาม เดินทางสู ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง นําทานขึ้น กระเชา
อุสุซัง Usuzan Ropeway ใหทานชื่นชมทัศนียภาพ ของภูเขาไฟโชวะ และ 
ทะเลสาบโทยะ ไดพรอมๆ รวมไปถึง วิวของมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญที่เกิด
จากการปะทุของภูเขาไฟอุสุในป ค.ศ. 1977 นําทานเขาชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะ
ชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เปนสถานที่ เพาะพันธุหมีสี น้ําตาล 
นักทองเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ําตาลไดอยางใกลชิดผานกระจกใส และมี
หมีโตเต็มวัยที่ไมดุรายโชวลีลาออนขออาหารจากนักทองเท่ียว เปนภาพที่นารักนา
เอ็นดูทีเดียว หากใครตองการใกลชิดกวาน้ีก็สามารถเขาไปยังหองสังเกตการณ
พิเศษ กรงมนุษย ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ําตาลเดินผานไปมา และไดยินเสียงและกลิ่น
ของหมีผานรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากน้ียังยังขายขนมปง และแอปเปم�ล ให
นักทองเที่ยวไดป�อนอาหารหมีอีกดวย  

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม (5) เมนูบุฟเฟ�ต นานาชาติ  
ที่พัก  TOYA SUN PALACE HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแช
น้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันที่สี่ เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – โรงเป�าแกวคิตาอิชิ - 
รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร - รานสินคามือสอง – 
รานดิวตี้ฟร ี- ถนนทานุกิโคจ ิ

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ (Otaru) โอตารุเปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร 
และบางสวนของเมืองตั้งอยูบนที่ลาดตํ่าของภูเขาเท็งงุ ซ่ึงเปนแหลงสกีและกีฬาฤดู
หนาวที่มีชื่อเสียง คลองโอตารุ (Otaru Canal) หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 
1.5 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเกาบริเวณโดยรอบ
ปรับปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยู ไฮไลท!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติ
กคลองแหงน้ีสรางเมื่อป 1923 โดยสรางขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใชสําหรับเปน
เสนทางการขนถายสินคามาเก็บไวที่โกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลอง
ครึ่งหน่ึงเพื่อทําถนนหลวงสาย 17 แลวเหลืออีครึ่งหน่ึงไวเปนสถานที่ทองเที่ยว มี
การสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตรนํา
ทานเดินชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี (Music box Museum) พิพิธภัณฑกลอง
ดนตรีโอตารุเปน!!!ไฮไลท หน่ึงในรานคาที่ใหญที่สุดของพิพิธภัณฑกลองดนตรีใน
ญี่ปุ�น โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม และถือเปนอีกหน่ึงในสถานที่สําคัญ
ทางประวัติศาสตรเมือง ชม โรงเป�าแกวคิตาอิจิ (Kitaichi Glass) ตั้งอยูใน
เมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางดานการเป�าแกวมายาวนาน โดยในอดีตน้ัน



 

 

จุดประสงคของการเป�าแกวเพื่อใชเปนทุนใหเรือ แตปจจุบันน้ีเป�าหมายของการเป�า
แกวเพื่อใชเปนของใชหรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป�าแกวคิตาอิชิเปนโรงงานที่มี
ชื่อเสียงและเกาแกที่สุดของเมือง โดยกอตั้งขึ้นตั้งแตป 1901 ทามกลางโรงเป�า
แกวที่มีอยูมากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแหงน้ีก็คือโคมไฟ
แกวและลูกบอลแกวน่ันเอง นอกจากน้ียังมีสอนวิธีการเป�าแกวใหกับนักทองเที่ยว
ดวย เดินทางสู รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ (Hello Kitty Café)
เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ ของตัวการตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ใหทานไดเลือก
ซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) พิเศษเมนู ชาบู บุฟเฟต+ขาป ู 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ลานสกี ซัปโปโร Kokusai Ski Sapporo ลานสกีที่มี
ชื่อเสียงอีกแหงหน่ึง ต้ังอยูไมไกลจากเมืองซัปโปโร ภายในลานสกีมีกิจกรรมตางๆ 
มากมาย อาทิ สกี สโนวบอรด รานอาหาร โรงเรียนสําหรับสอนเลนสกี ใหทานได
เลนสกีและสัมผัสหิมะขาวโพลน โดยหิมะที่ฮอกไกโดน้ันไดชื่อวาเปนหิมะที่มีความ
ปุยและนุมมากแตกตางจากที่อ่ืนๆ อิสระตามอัธยาศัย (ราคาไมรวมคาเชาชุด
และอุปกรณสก ี https://www.sapporo-kokusai.jp/en/rental.html) 
หมายเหตุ ลานสกีอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ
และการจราจรในวันนั้นๆ นําทานชอปปم�ง ณ รานสินคามือสอง (Monococo) 
ภายในรานจะมีจําหนายสินคาสภาพดี อาทิ กระเป�า นาฬิกา รองเทา และขาวของ
เครื่องใชตางๆ ภายในบาน เครื่องจามชาม ชุดกาแฟ ซ่ึงสวนใหญ เปนสินคาท่ีผลิต
และจําหนายในประเทศญี่ปุ�น อิสระชอปปم�ง ดิวตี้ฟรี (Duty Free) ใหทานเลือก
ซื้อสินคาปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผา น้ําหอม ตางๆ ตามอัธยาศัย อัธยาศัย จากน้ัน
อิสระชอปปم�ง ถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เปนยานการคาเกาแกของเมืองซัป
โปโร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเปนแหลงรวมรานคา
ตางๆ อยางรานขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตรแลว ยังมี
รานอาหารมากมาย ทั้งยังเปนศูนยรวมของเหลาวัยรุนดวย เนื่องจากมีเกม
เซ็นเตอร และตูหนีบตุกตามากมาย รอนดองกี ราน 100 เยน นอกจากน้ันที่น่ี
ยังมีการตกแตงบนหลังคาดวยตุกตาทานุกิขนาดใหญ 

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ทานุกิโคจ ิ



 

 

ที่พัก   SAPPORO TOKYU HOTEL หรือเทียบเทา 
วนัที่หา สนามบินชิโตเซ – กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน 
10:30 น.     เหินฟ�าสู เมืองไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG671 
15:30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พรอมกับความประทับใจเต็มเปم�ยม 

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

 



 

 

 
รายการทัวรนี้ไมรับจอยแลนด 

 

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

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :   
รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตาม
กฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรใน
วันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 

อัตราคาบริการรวม 

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

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 

(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

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

พึงพอใจของทาน 
 
เดินทางขึ้นตํ่า 30 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบรษิัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

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

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่ง ใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 



 

 

 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดย
ไมมีเงื่อนไข 

 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน
ขายมาทาง E-Mail 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใคร
บาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป 
และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนทั้งหมด 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทั้งหมด 

 ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน  

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่
มีการการันตีคามัดจําที่ พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT 
และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคา
ทัวรทั้งหมด เนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ 



 

 

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงิน
มัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องต๋ัวเครื่องบิน 

ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณี
ตั๋ว REFUND ได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน  
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรือ่งโรงแรมที่พัก 

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

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

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเป�า (Porter) 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 20 
กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคา
ระวางน้ําหนักเพ่ิมเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระในสวนที่
โดนเรียกเก็บเพ่ิม) 



 

 

 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 
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 น้ําหนักของกระเป�าอาจจะถูกกําหนดให
ตํ่ากวามาตรฐานได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียก
เก็บเพ่ิม) 

 ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ
ผูโดยสารทุกกรณี 

 
หมายเหตุ.. (สําคัญมาก!!! ผูโดยสารควรรับทราบ  กอนการเดินทาง) 

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

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

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูก
เก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวน
ใหกับทาน ในกรณีดังน้ี 



 

 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
สิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับ

ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

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

 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

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

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

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 



 

 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการขึ้น ในกรณีที่มี
ผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับ
ขึ้นกอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  

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

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติ เหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง  

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงือ่นไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึง
อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงค
ของผูท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้น
แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 



 

 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง 
ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว 
อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย 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 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสาร
อาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  
โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
รวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเร่ิมในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 
4 ของการเดินทาง รวมจํานวน 4 ขวด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร................................................................................ วันเดินทาง........................................ 

ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป..............

ทาน) 

จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / 

TRIPLE.............) 

รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียง
ตามหองพัก) 

 

ลํ า ดั
บ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกิด (ว/ด/

ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    



 

 

หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสา

วิรัต 

รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูจอง 
 

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


