
 

 

รหัสทัวร TTN1900621  
ทัวรฮอกไกโด เทีย่วรอบเกาะ 6 วัน 4 คืน (XJ)  
ชมป�อมดาวโกเรียวคาคุ น่ังกระเชาชมววิเมืองฮาโกดาเตะ  ชอปปم�งงตลาดเชา  ฮาโกดาเตะ  
เยือนหุบเขานรกจิโกกดุานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ สัมผัสบรรยากาศ แสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ 
น่ังกระเชาคุโรดาเกะ ชมวิว อุทยานแหงชาติได เซ็ทสึซัง ชอปปم�งจุใจ ทานุกิโคจิและ อิออนทาวน 
 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก สนามบินดอนเมือง 
20.00 น    พรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.55 น     ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเช เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ�น เที่ยวบินท่ี XJ620  
(บริการอาหารรอน พรอมเครื่องดืม่ บนเครื่อง) 

วันทีส่อง สนามบินชิโตเซะ – อุทยานแหงชาติโอนุมะ – เมืองฮาโกดาเตะ – ป�อมโกเรียวคาคุ 
โกดังอิฐแดงริมน้ํา - น่ังกระเชาชมววิ ภูเขาฮาโกดาเตะ 

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานข้ันตอน
ศุลกากร เรียบรอยแลว จากน้ันเดินทางสู อุทยานแหงชาติโอนุมะ (Onuma 
Quasi National Park) ต้ังอยูหางจาก Hakodate ไปทางทิศเหนือเพียง 20 
กิโลเมตร เปนสถานทีท่ี่มีทัศนียภาพที่งดงามของเกาะ ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะ
งาตาเกะ ที่ต้ังตระหงานอยู พื้นท่ีที่นาสนใจท่ีสุดของอุทยานแหงน้ีคือ ระหวาง
ทะเลสาบ  โอนุมะและทะเลสาบโคนุมะ นักทองเท่ียวสามารถเดินสํารวจพื้นท่ีได
ทั้งหมด ซึ่งจะมีเสนทางการเดินคาบสมุทรและเกาะแกงตางๆท่ีเช่ือมตอดวย
สะพานเล็กๆ ใชเวลาประมาณ 15-60 นาท ีหรืออาจจะเชาจักรยาน (มีคาใชจาย
เพ่ิมเติม 500 เยน/ช่ัวโมง 1,000 เยน/วัน) สําหรับปم�นไปรอบๆ ทะเลสาบโอนุมะ  
หมายเหตุ ต้ังแตวนัท่ี 26-31 ตุลาคม ถึง 24-29 พฤศจิกายน 2562 
ตัดสวนโอนุมะออก เพ่ือจะเดินทางไปเที่ยวฮาโกดาเตะ และนอนพักท่ีโรงแรมฮาโก
ดาเตะไดทัน 



 

 

วันแรก สนามบินดอนเมือง 
23.00 น       พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผูโดยสารระหวาง

ประเทศ เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 
***หมายเหตุ ตัง้แตวันเดินทางที่ 27 ตุลาคม 2562 เปนตนไป ไฟลทเปลี่ยนตาม
ฤดูกาล  
***สงผลใหตัดโปรแกรมสวนโอนุมะออก เพื่อท่ีจะทําใหเดินทางไปนอนที่ฮาโกดาเตะ
ไดทันเวลา*** 
>>ขาไป XJ620 DMK CTS 02:10-10:40  
มีผลต้ังแตพีเรียด 26-31 ตุลาคม ถึง 24-29 พฤศจิกายน 2562 
>>ขากลับ XJ621 CTS DMK 11:55-18:00  
มีผลต้ังแตพีเรียด 23-28 ตุลาคม ถงึ 24-29 พฤศจิกายน 2562 (23-28 
ตุลาคม มีผลเฉพาะขากลับ) 

วันทีส่อง สนามบินชิโตเซะ – เมอืงฮาโกดาเตะ – ป�อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ํา - 
น่ังกระเชาชมววิ ภูเขาฮาโกดาเตะ 

02.10 น.     ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเช เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ�น เที่ยวบินท่ี XJ620  
(บริการอาหารรอน พรอมเครื่องดืม่ บนเครื่อง) 

10.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานข้ันตอน
ศุลกากร เรียบรอยแลว จากน้ันเดินทางสู เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate) เปน
เมืองที่ใหญเปนอันดับ 3 ของภูมิภาค ฮอกไกโด ต้ังอยูปลายสุดทางตอนใตของ
เกาะ มีช่ือเสียงดานทิวทัศนที่สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสด
ใหม ในอดีตเปนเมืองหน่ึงท่ีมีทาเรือสําหรับเปดการคาระหวางประเทศในชวง
หลังจากยุคแยกประเทศ เมืองฮาโกดาเตะไดรบัอิทธิพลจากตางประเทศเปนอยาง
มาก มียานที่อยูอาศัยของชาวตางประเทศ และป�อมสไตลตะวันตก ระหวางทางนํา
ทานแวะรับประทานอาหารกลางวัน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 



 

 

นําทานสู ป�อมโกเรียวคาคุ (Fort Goryokaku) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา ป�อมดาว 
5 แฉก เพราะบริเวณน้ันเปนพ้ืนที่ขนาดใหญรูปดาวเน่ืองจากตองการเพ่ิมพ้ืนที่ใน
การวางปนใหญน่ันเอง ซึ่งจะมองเห็นไดจากมมุสูง ป�อมสรางตามสไตลตะวันตก 
สรางขึ้นในปสุดทายของสมัยเอโดะเพื่อป�องกันเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคาม
จักรวรรดินิยมที ่ตอมาป�อมแหงน้ีกลายเปนฐานของสงครามกลางเมอืงระหวาง
กองทัพผูสําเร็จราชการ และกองกําลังของรัฐบาลเมจิที่จัดตั้งขึ้นใหม ปจจุบันถูก
ดัดแปลงใหกลายเปนสวนสาธารณะในชวงป 1910 (สะพานขามเขาไปในพ้ืนที่รูป
ดาวเปด 9:00-19:00 ไมรวมคาข้ึนหอคอยมีคาใชจายเพ่ิมทานละ 840 เยน) 
จากน้ันอิสระใหทานเดินเลน ณ โกดังอิฐแดงรมิน้ํา (Red Brick Warehouses) 
ไดปรับปรุงมาจากคลังสินคาอิฐสีแดงที่เคยใชคาขายในปลายสมัยเอโดะ ต้ังอยูริม
แมน้ําของอาวฮาโกดาเตะ ศูนยรวมแหลงชอปปم�ง รานอาหาร และสถานบันเทิงที่
ใหบรรยากาศเกาๆ นอกจากรานขายของที่ระลึกที่ทันสมัย เส้ือผาแฟช่ัน รานขาย
อุปกรณตกแตงบาน และรานขนมหวานแลว ยังมีรานอาหาร ลานเบยีร โบสถ
สําหรับจัดพิธีแตงงาน และบริการลองเรือเพ่ือชมวิวทิวทัศนของอาวฮาโกดาเตะอีก
ดวย หลังอาหารนําทานน่ัง กระเชาชมวิวกลางคืน ณ  ภูเขาฮาโกดาเตะ (Mount 
Hakodate) สูง 334 เมตร ต้ังอยูในป�าทางตอนใตของปลายคาบสมุทรใกลใจ
กลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวันท่ีทองฟ�าโปรงทั้งกลางวันและกลางคืน สามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศนที่งดงาม 

เย็น     อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
ท่ีพัก  SMILE HAKODATE HOTEL หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่สาม ตลาดเชาฮาโกดาเตะ – ยานเมืองเกาโมโตมาชิ - โนโบริเบทสึ – หบุเขานรกจิโก
กุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ 

เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
นําทานสู ตลาดเชาฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มีพื้นท่ี
ประมาณ 4 ชวงตึก เปดเปดเปนประจําทุกวัน ต้ังแตตอนเชาตีหาถึงเที่ยงตรง ใน
ตลาดจะจําหนายอาหารทะเลสด เชน ปคูานิ ไขปลาแซลมอน และหอยเมนทะเล 
พรอมทั้งผลไมตางๆ บริเวณใกลเคียงมรีานอาหารหลายราน เมนูท่ีนิยมท่ีสุดคือ 
Uni-Ikura Domburi (ขาวเสิรฟพรอมหอยเมนทะเลและไขปลาแซลมอน) 
นําทานสู ทาเรือเมืองฮาโกดาเตะ หรือ ยานเมอืงเกาโมโตมาชิ (Motomachi 
District) เปนทาเรือแรกท่ีเปดใหมกีารคาระหวางประเทศในป 1854 ในชวง
ส้ินสุดยุคญี่ปุ�นแบงแยก ดังน้ันทําใหมีผูคาจํานวนมากจากรัสเซีย จนี และประเทศ
ตะวันตก ไดยายถิ่นฐานมาอาศัยอยูในเมืองฮาโกดาเตะบริเวณฐานภูเขาฮาโกดา
เตะ สงผลใหฮาโกดาเตะไดรับอิทพลตางๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปจจุบนัยังคง
มีอาคารสไตลตางประเทศคงเหลืออยู สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมของเมืองนี้ไดเปน
อยางดี  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (3) 
นําทานสู หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani หรือ Hell Valley) เปนหุบเขาที่
งดงาม น้ํารอนในลําธารของหุบเขาแหงน้ีมีแรธาตุกํามะถันซึ่งเปนแหลงตนนํ้าของ
ยานบอน้ํารอนโนโบริเบทสึน่ันเอง เสนทางตามหุบเขาสามารถเดินไตขึ้นเนินไป
เร่ือยๆประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกับบอโอยุนุมะ (Oyunuma) เปนบอน้ํารอน
กํามะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ถัดไปเรื่อยๆก็จะเปนบอเล็กๆ บางบอมี
อุณหภูมิที่รอนกวา และยังมีบอโคลนอีกดวย น้ําท่ีไหลออกจากบอโอยุนุมะ เปนลํา



 

 

ธารเรียกวา โอยุนุมะกาวา (Oyunumagawa) สามารถเพลิดเพลินไปกับการแช
เทาพรอมชมทิวทัศนที่งดงาม เดินทางสู ภูเขาไฟโชวะ ชินซงั นําทานเขาชม สวน
หมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เปนสถานที่เพาะพันธุ
หมีสีน้ําตาล นักทองเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ําตาลไดอยางใกลชิดผาน
กระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยท่ีไมดุรายโชวลีลาออนขออาหารจากนักทองเที่ยว 
เปนภาพที่นารักนาเอ็นดูทีเดียว หากใครตองการใกลชดิกวาน้ีก็สามารถเขาไปยัง
หองสังเกตการณพิเศษ กรงมนุษย ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ําตาลเดินผานไปมา และได
ยินเสียงและกลิ่นของหมีผานรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากน้ียังยงัขายขนมปง 
และแอปเปم�ล ใหนักทองเท่ียวไดป�อนอาหารหมีอีกดวย เดินทางกลับสู เมืองซัปโป
โร   

เย็น     อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย    
ท่ีพัก  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรือเทียบเทา 
วันที่ส่ี เมืองบิเอะ – บอน้ําสีฟ�า – หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา - อุทยานแหงชาติ ไดเซ็ตสึ

ซัง - น้ําตกกิงกะ น้ําตกริวเซย - กระเชาคุรดาเกะ - อิออน 

เชา  รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
 นําทานสู เมืองบิเอะ (Biei) เมืองเล็ก ๆ ลอมรอบดวยภูมิทัศนที่งดงามของภูเขา

และทุงนาอันกวางใหญ เดินทางสู สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ บอน้ําสีฟ�า 
(Blue Pond) ต้ังอยูฝم�งซายของแมน้ํา Bieigawa ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของ



 

 

เมืองบิเอะ ต้ังช่ือตามสีของน้ําที่เกิดจากแรธาตุตามธรรมชาติ โดยเพ่ิงเกิดขึ้นจาก
การกั้นเขื่อนเพื่อป�องกันไมใหโคลนภูเขาไฟ Tokachi ที่ปะทุขึ้นเมื่อป 1988 ไหล
เขาสูเมือง ไฮไลท!!! ชมน้ําสีฟ�าที่สดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติทัว่ไป และตอ
ไมสูงจํานวนมากที่สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาท่ีแสนพิเศษของน้ําในบอ ได
เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู เมืองอาซาฮิคาวา จากนําทานสู หมูบานราเมนอา
ซาฮคิาวา ที่ราเมนของที่น่ีมีรสชาติอันเปนเอกลักษณและไดรับการกลาวขานถึง
ความอรอยมายาวนานกวาทศวรรษ หมูบานราเมนอาซาฮิคาวาไดถือกําเนิดขึ้นใน
ป 1996 โดยรวบรวมรานราเมนช่ือดังของเมอืงอาซาฮิคาวาทั้ง 8 รานมาอยู
รวมกันเปนอาคารหลังคาเดียว ไฮไลท!!! หมูบานราเมนท่ีรวบรวมรานดังขั้นเทพไว
ในท่ีเดียว และยังมีหองเล็กๆที่จัดแสดงประวติัความเปนมาขอหมูบานแหงน้ีให
สําหรับผูที่สนใจไดมาศึกษาอีกดวย ทุกๆ รานจะสรางเอกลักษณเฉพาะตัวของราน
ตนเองขึ้นมาเพ่ือดึงดูดความสนใจของลูกคา เชน ราน Asahikawa Ramen 
Aoba ท่ีแสนภาคภูมใิจในความเปนราเมนเจาที่เกาแกที่สุดในอาซาฮิคาวา หรือจะ
เปนราน Ramen Shop Tenkin ท่ีเช่ือมั่นในน้ําซุปของตัวเองวาเปนหน่ึงไมแพ
ใครที่สําคัญ ราเมง ถือเปนอาหารเมนูยอดนิยมของคนญีปุ่�น เพราะดวยความท่ีกิน
งายและมีรสชาติที่หลากหลายจึงเปนทีถู่กใจของคนญี่ปุ�นทุกเพศทุกวยั 

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมูบานราเมน 
เดินทางสู อุทยานแหงชาติ ไดเซ็ตสึซัง (Daisetsuzan National Park) อุทยาน
ท่ีมีใหญท่ีสุดในญี่ปุ�น ต่ืนตาต่ืนใจกับฤดูใบไมเปลี่ยนส ีท่ีทั่วทั้งอุทยานจะเต็มไป
ดวยสีสันของใบไมท่ีพากันเปล่ียนสีอวดความสวยงามของธรรมชาติ (ใบไมเปลี่ยน
สีท่ีฮฮกไกโด โดยปกติจะอยูในชวงประมาณปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือน
ตุลาคม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ชม น้ําตกรวิเซยและน้ําตกกิงกะ ใหทานได
สัมผัสความงามของน้ําตกแหงน้ีในชวงหนาหนาว ที่บริเวณน้ําตกจะเต็มไปดวย
หิมะขาวโพลน แลวสายน้ําบางจุดก็จะกลายเปนน้ําแข็ง ซึ่งดูสวยและแปลกตาไป
อีกแบบนึง โดย น้ําตกกิงกะ ถือเปนตัวแทนของสตรีเพศ เพราะ สายธารท่ีไหลลง
มาน้ันสวยงาม ออนชอย มีจังหวะจะโคน ประหน่ึงการแสดงของเกอิชาในชนช้ันสูง 
และ น้ําตกริวเซโนะทาคิ คือตัวแทนของบุรษุเพศ เด็ดเด่ียว รุนแรง เที่ยงตรง แต
งดงาม ประหน่ึงสะเก็ดดาวตกจากคืนรัตติกาลอันมืดมดิ จากน้ันนําทาน นําทานขึ่น 



 

 

กระเชาคุโรดาเกะ ที่ใหบริการนักทองเที่ยวขึ้นชมวิวบนภูเขาคุโรดาเกะ ต้ังอยู
บริเวณชุมชนออนเซ็นถือวาเปนจุดชมวิวท่ีสวยที่สุดท่ีหน่ึงของโซอุนเคียว ตัว
กระเชาเปนกระเชาขนาดใหญสามารถบรรทกุผูโดยสารมากถึง 101 ที่น่ังและใช
เวลาประมาณ 7 นาทีถึงจุดชมววิ นอกจากน้ี ในฤดูหนาวดานบนยงัเปนสกีรีสอรต
สําหรับนักสกีและสโนวบอรดมาคนหาความทาทายดานบน โดยมีวิวภูเขารอบดาน
เปนจุดเดนของท่ีน่ี เดินทางกลับสู เมืองอาซาฮาวา  

เย็น      อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
ท่ีพัก  CRESCENT ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเทา 

 จากน้ันนําทานชอปปم�ง ณ อิออน มอลล หางสรรพสินคาขนาดใหญของฮาซาฮิกา
วา อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝาก ของท่ีระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม 
และขนมข้ึนช่ือของญี่ปุ�น อยาง คิทแคท สามารถหาซื้อไดท่ีน่ีเชนกัน 

วันทีห่า เนินพระพุทธเจา - เมอืงโอตาร ุ- คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตร ี– โรงเป�า
แกวคิตาอิชิ - รานกาแฟ ฮัลโหล คิตต้ี – ดิวต้ีฟรี - รานสินคามือสอง - ถนนทานุกิ
โคจ ิ

เชา  รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
จากน้ันเดินทางสู เนินพระพุทธเจา (HILL OF BUDDHA) ต้ังอยูทางเหนือของซัป
โปโร เปนผลงานช้ินเอกอีกช้ินหน่ึงของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando) 
สถาปนิกชาวญี่ปุ�นเจาของรางวัลพริตซเกอร โดยมีลักษณะเปนเนินเขาลอมรอบรูป
ปم�นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ําหนัก 1500 ตัน พ้ืนที่ที่
ลอมรอบจะมีคอยๆลาดลง อีกทั้งรายลอมดวยธรรมชาติอันงดงาม สามารถชมใน
วิวทิวทัศนที่แตกตางกนัทุกๆฤดู ไมวาจะเปนชวงฤดูใบไมผลิที่จะเต็มไปดวยตนไม
เขียวขจีแลดูรมร่ืนรมเย็น ชวงฤดูรอนที่จะแวดลอมไดสีมวงของตนลาเวนเดอร และ
ชวงฤดูหนาวท่ีเหมือนอยูทามกลางความขาวสะอาดของหิมะท่ีขาวโพลน อิสระให
ทานช่ืนชมความงามของสถานที่แหงน้ีและสัมผัสพุทธศาสนาในมุมมองที่ตางจาก
เดิม !!!ไฮไลท Unseen Hokkaido ที่เม่ือเดินไปจนถึงจดุที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปท่ีอยูบริเวณปลายทางของอุโมงคแลวมองยอนข้ึนไป จะมองเห็น
เหมือนมีแสงสะทอนอยูรอบๆองคพระพุทธรูปเปรียบเสมือนรัศมีแสงแหงฟ�า นํา



 

 

ทานเดินทางสู เมืองโอตารุ โอตารุเปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสวน
ของเมืองตั้งอยูบนที่ลาดตํ่าของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเปนแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวท่ีมี
ช่ือเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปน
สัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมโีกดังเกาบริเวณโดยรอบปรบัปรุงเปนรานอาหาร
เรียงรายอยู ไฮไลท!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกคลองแหงน้ีสรางเมื่อป 1923 
โดยสรางขึ้นจากการถมทะเล เพ่ือใชสําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคามาเก็บไว
ท่ีโกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองคร่ึงหน่ึงเพื่อทําถนนหลวงสาย 17 
แลวเหลืออีคร่ึงหน่ึงไวเปนสถานที่ทองเท่ียว มีการสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดง
เปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตร 

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

นําทานเดินชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเปน!!!ไฮไลท 
หน่ึงในรานคาที่ใหญท่ีสุดของพิพิธภัณฑกลองดนตรีในญีปุ่�น โดยตัวอาคารมีความ
เกาแกสวยงาม และถือเปนอีกหน่ึงในสถานท่ีสําคัญทางประวติัศาสตรเมือง ชม 
โรงเป�าแกวคิตาอิชิ ต้ังอยูในเมืองโอตารุ เมืองท่ีมีช่ือเสียงทางดานการเป�าแกวมา
ยาวนาน โดยในอดีตนัน้จุดประสงคของการเป�าแกวเพ่ือใชเปนทุนใหเรือ แต
ปจจุบันน้ีเป�าหมายของการเป�าแกวเพ่ือใชเปนของใชหรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรง
เป�าแกวคิตาอิชิเปนโรงงานที่มีช่ือเสียงและเกาแกท่ีสุดของเมือง โดยกอต้ังขึ้นต้ังแต
ป 1901 ทามกลางโรงเป�าแกวท่ีมีอยูมากมาย และผลงานท่ีมีช่ือเสียงมากที่สุดของ
โรงงานแหงน้ีกคื็อโคมไฟแกวและลูกบอลแกวน่ันเอง นอกจากน้ียังมสีอนวิธีการเป�า
แกวใหกับนักทองเที่ยวดวย เดินทางสู รานกาแฟ ฮัลโหล คิตต้ี เพลิดเพลินกับ
บรรยากาศนารักๆ ของตัวการตูนแมวช่ือดัง คิตต้ี ใหทานไดเลือกซื้อสินคาและ
ถายรูปตามอัธยาศัย อิสระชอปปم�ง ดิวต้ีฟรี ใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ทั้ง 
เส้ือผา น้ําหอม ตางๆ ตามอัธยาศัย อัธยาศัย นําทานชอปปم�ง ณ รานสินคามือสอง 



 

 

ภายในรานจะมีจําหนายสินคาสภาพด ีอาท ิกระเป�า นาฬิกา รองเทา และขาวของ
เคร่ืองใชตางๆ ภายในบาน เคร่ืองจามชาม ชุดกาแฟ ซึ่งสวนใหญ เปนสินคาท่ีผลิต
และจําหนายในประเทศญี่ปุ�น จากน้ันอิสระชอปปم�ง ถนนทานุกิโคจิ เปนยานการคา
เกาแกของเมืองซัปโปโร โดยมีพ้ืนท่ีทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเปน
แหลงรวมรานคาตางๆ อยางรานขายกิโมโน เครื่องดนตร ีวิดีโอ โรงภาพยนตรแลว 
ยังมีรานอาหารมากมาย ท้ังยังเปนศูนยรวมของเหลาวัยรุนดวย เน่ืองจากมีเกมเซ็น
เตอร และตูหนีบตุกตามากมาย รอนดองกี ราน 100 เยน นอกจากน้ันท่ีน่ียังมีการ
ตกแตงบนหลังคาดวยตุกตาทานุกิขนาดใหญ  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (6) พิเศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปู  
ท่ีพัก  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรือเทียบเทา 
>>วันที่ 02-07 ตุลาคม ถงึ 19-24 ตุลาคม 2562<< 
วันทีห่ก สนามบินชิโตเซ – กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชาแบบกลอง ระหวางเดินทางไปสนามบิน หรือ Cashback 
เปนเงินสด (7) 

**เน่ืองจากไฟลทบินออกเดินทางเชามาก ทําใหหองอาหารของโรงแรมเปด
ใหบริการไมทัน** 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน 
10.00 น.    เหินฟ�าสู เมืองไทย โดยสายการบินแอรเอเซีย เท่ียวบินที่ XJ621 

(บริการอาหารรอน พรอมเครื่องดืม่ บนเครื่อง) 
15.50 น. เดินทางถึงเมืองไทย พรอมกับความประทับใจเต็มเปم�ยม 
>>วันที่ 23-28 ตุลาคม ถงึ 24-29 พฤศจิกายน 2562<< 
วันทีห่ก สนามบินชิโตเซ – กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน 
11.55 น.    เหินฟ�าสู เมืองไทย โดยสายการบินแอรเอเซีย เท่ียวบินที่ XJ621 



 

 

(บริการอาหารรอน พรอมเครื่องด่ืม บนเคร่ือง) 
18.00 น. เดินทางถึงเมืองไทย พรอมกับความประทับใจเต็มเปم�ยม 

**มีผลต้ังแตพีเรียด 23-28 ตุลาคม ถงึ 24-29 พฤศจกิายน 2562  (23-28 
ตุลาคม มีผลเฉพาะขากลับ) 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว อุณหภูม ิ  
02-07 ตุลาคม 2562 29,888.- 8,900.- 12°C - 

18°C 
 

05-10 ตุลาคม 2562 30,888.- 8,900.- 12°C - 
18°C 

 

09-14 ตุลาคม 2562 30,888.- 8,900.- 12°C - 
18°C 

 

12-17 ตุลาคม 2562 30,888.- 8,900.- 12°C - 
18°C 

 

16-21 ตุลาคม 2562 30,888.- 8,900.- 12°C - 
18°C 

 

19-24 ตุลาคม 2562 30,888.- 8,900.- 12°C - 
18°C 

 

23-28 ตุลาคม 2562 32,888.- 8,900.- 10°C - 
15°C 

 

26-31 ตุลาคม 2562 30,888.- 8,900.- 10°C - 
15°C 

 

27 ตุลาคม-01 พฤศจกิายน 
2562 29,888.- 8,900.- 10°C - 

15°C 
 

28 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 
2562 29,888.- 8,900.- 10°C - 

15°C 
 

29 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 
2562 29,888.- 8,900.- 10°C - 

15°C 
 



 

 

30 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 
2562 29,888.- 8,900.- 10°C - 

15°C 
 

31 ตุลาคม-05 พฤศจกิายน 
2562 29,888.- 8,900.- 10°C - 

15°C 
 

01-06 พฤศจกิายน 2562 26,888.- 8,900.- 8°C - 14°C  
02-07 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 8°C - 14°C  
03-08 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 8°C - 14°C  
04-09 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 8°C - 14°C  
05-10 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 8°C - 14°C  
06-11 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 8°C - 14°C  
07-12 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 8°C - 14°C  
08-13 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 8°C - 14°C  
09-14 พฤศจกิายน 2562 26,888.- 8,900.- 7°C - 14°C  
10-15 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 7°C - 14°C  
11-16 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 7°C - 14°C  
12-17 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 7°C - 14°C  
13-18 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 6°C - 10°C  
14-19 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 6°C - 10°C  
15-20 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 6°C - 10°C  
16-21 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 6°C - 10°C  
17-22 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 6°C - 10°C  
18-23 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 5°C - 8°C  
19-24 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 5°C - 8°C  
20-25 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 5°C - 8°C  
21-26 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 5°C - 8°C  
22-27 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 5°C - 8°C  
23-28 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 5°C - 8°C  
24-29 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 5°C - 8°C  

+สภาพอากาศเปนเพียงการพยากรณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ควรเช็คในใบนดัหมายอีกคร้ัง+ 



 

 

** ปล. ไมมรีาคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ํากวา 2 ป ราคา 7,900.-** 
 ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
 

สําหรับลูกคาทานท่ีไมเอาต๋ัวเคร่ืองบิน   หักคาต๋ัวออก 7,000 บาท 
 

ฤดูหนาวในญีปุ่�นมีขอควรระวงั : สภาพอากาศจะมืดเรว็ สี่โมงเย็นกม็ืดแลว สถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ จะปดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะเวลาใหดี และถาเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะจะลื่น
ตองระวัง แวนควรจะตองมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตาได 
 
*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเปนสายการบินแอรเอเซียเทาน้ัน*  
** ทั้งน้ีหากสายการบินไฟลทอินเตอรเกิดเท่ียวบินลาชา ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชย
คาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เปนสายการบินเครือเดียวกันกบัไฟลทอินเตอร 
และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทําการซื้อต๋ัวภายในประเทศทุกครั้ง  เพ่ือประโยชน
ของตัวทานเอง ** 

 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนํา
เท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลา
ได โดยมคัคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกบัสภาพ
การจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบรกิารรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองดื่ม คาซกัรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะส้ันในประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 
 



 

 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไป
แลว 

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

พอใจของทาน 
 
เดินทางขึ้นต่ํา 34 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน   

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

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตดัท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจาํนวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบรษิัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขาย

มาทางแฟกซ  
 สงรายช่ือสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียวทริปใด, วนัท่ีใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวน



 

 

สิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล 
และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเคร่ืองบินท้ังสิน้ 

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

1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 
2. ยกเลิกการเดินทางไมถงึ 30 วนั กอนการเดินทาง เก็บคามัดจําทั้งหมด 
3. กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตมีัดจํากบัสายการบิน หรือกรุปท่ีมีการ

การันตคีามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรอืตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถงึเท่ียวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมกีารคืนเงินทุกกรณี ท้ังมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคา
ต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ 

 
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องต๋ัวเคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีต๋ัว 
REFUND ได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน  
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก 

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพัก
แบบหองเด่ียว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกนั 



 

 

 กรณีมงีานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก และ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเป�า (Porter) 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบรรทกุใตทองเคร่ืองบิน คือ 20 

กิโลกรมั (สําหรับผูโดยสารช้ันประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกคา
ระวางน้ําหนักเพ่ิมเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระในสวนที่
โดนเรียกเกบ็เพ่ิม) 

 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําข้ึนเคร่ืองได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 
7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกนิ 115 เซนติเมตร หรอื 25 เซนติเมตร 
(9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

 กรณีท่ีตองมบีินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�าอาจจะถูกกําหนดให
ต่ํากวามาตรฐานได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับภาระสวนของคาใชจายท่ีสัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียก
เก็บเพ่ิม) 

 ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ
ผูโดยสารทุกกรณี 

หมายเหตุ.. (สําคัญมาก!!! ผูโดยสารควรรับทราบ  กอนการเดินทาง) 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 

โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล 
อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 
(ซ่ึงเปนเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 

2. หากทานยกเลิกทัวร เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในสวนของการบริการทาง
ประเทศท่ีทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบรกิารอยูเปนปกต ิทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกบัทาน 



 

 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูก
เก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรท้ังหมด หรือบางสวน
ใหกับทาน ในกรณีดังน้ี 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

ส่ิงของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสียดวยเหตุผลใดๆ กต็ามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับ

ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย 
 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมคุีณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

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

 
คุณสมบัตกิารเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขดัตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 



 

 

4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก
ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการขึ้น ในกรณีท่ีมีผูรวม
คณะไมถงึ 30 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับ
ข้ึนกอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก
บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเอง  

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบรษิัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปท่ีเขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงค
ของผูท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มฉิะนั้นบรษัิทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  



 

 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ิน
แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง 
ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเทีย่ว 
อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน 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. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสาร
อาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  
โดยเปนดุลยพินิจของมคัคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
รวมมือจากผูเดินทางในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเร่ิมในวันที ่2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 
3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 4 ขวด 

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

 
 
 
 
 
 



 

 

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

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

ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเดินทางท้ังหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............

ทาน) 

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

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

รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตาม
หองพัก) 

ลําดั
บ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/

ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    



 

 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามท่ีทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสา

วิรัต 

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

ขาพเจารับทราบเง่ือนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 

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