
 

 

รหัสทัวร JWT1903769 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด โอตารุ ฟรีเดย 6 วัน 4 คืน (TG) 
หมูบานราเมน   สวนสัตวอาซาฮิยามา   ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน 
ชอปปم�งอาซาฮิคาวะ เฮวะโดริ   AEON MALL 
ลานสโนวโมบิล SHIKISAI-NO-OKA   คลองโอตารุ   พิพิธภัณฑกลองดนตรี 
เดินเลนถนนซาไกมาจ ิ  ชมบรรยากาศคลองโอตารุยามค่ําคืน 
ศาลเจาฮอกไกโด   เนินพระพุทธเจา   ตลาดปลาโจไก   ซัปโปโร 
 

 



 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ  BKK-CTS  TG670  
(23.55-08.20)  

    

2 
สนามบินชิโตเสะ - เมืองอาซาฮิคาวา - หมูบานราเมน - 
สวนสัตวอาซาฮิยามา - ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน - ชอป
ปم�งอาซาฮิคาวะ เฮวะโดริ – AEON MALL 

บน 
เครื่อง 

  ART Asahikawa 
หรือเทียบเทา 

3 
ลานสโนวโมบิล SHIKISAI-NO-OKA - เมืองโอตารุ – 
คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี – เดินเลนถนนซาไก
มาจิ-ชมบรรยากาศคลองโอตารุยามคํ่าคืน 

   Hotel Nord 
Otaru 

หรือเทียบเทา 

4 ศาลเจาฮอกไกโด - เนินพระพุทธเจา - ตลาดปลาโจไก - 
ซัปโปโร – JTC DUTY FREE - ชอปปم�งทานุกิโคจิ 

   Mystays 
Sapporo 
Susukino 

หรือเทียบเทา 

5 อิสระทองเที่ยว หรือ ชอปป งตามอัธยาศัย (ไมมีรถบัส�م
ใหบริการ) 

   Mystays 
Sapporo 

Susukino หรือ
เทียบเทา 

6 สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ 
CTS BKK TG671 (10.30-15.30) 

 บน 
เครื่อง 

  

 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ 
กรุณาสอบถามเท่ียวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจองและขอความกรุณาใหทานซื้อ
ตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อันเนื่องมาจากหากเกิดความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบ
เที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลว
พบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผล
ดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุป ประมาณ 7-
10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความไมสะดวก 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสวุรรณภูมิ 
20.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ 

ประตูทางเขา 2 เคานเตอรเช็คอิน D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่ของบริษัท
รอใหการตองรับ พรอมทั้งแจกเอกสารในการเดินทางและอํานวยความสะดวก 

23.55 น. ออกเดินทางสู สนามบินชิโตเสะ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG670  
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.30 ชั่วโมง)  

 
 

วันที่ 2  สนามบินชิโตเสะ – เมืองอาซาฮิคาวะ – หมูบานราเมน –  
 สวนสัตวอาซาฮิยามะ - ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน - ชอปปم�งถนนเฮวะโดริ – 

AEON MALL 
 
08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว 

(เวลาที่ญี่ปุ �น เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตให
นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับ
และจับ *** 
เดินทางสู เมืองอาซาฮิคาวะ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองใหญ
อันดับ 2 ของฮอกไกโด และยังขึ้นชื่อวาเปนเมืองที่หนาวที่สุดๆ เพราะหิมะจะตก
บอย และตกถี่มาก เนื่องจากอยูบริเวณตอนกลางของเกาะ ซึ่งเปนทําเลที่อยูหาง
จากทะเลท่ีสุด และยังแวดลอมดวยภูเขารอบดานอีกดวย  



 

 

นําทานเดินทางสู หมูบานราเมนอาซาฮิ
คาวะ (Asahikawa Ramen Village) 
ราเมนของที่นี่มีรสชาติอันเปนเอกลักษณ 
และไดรับการกลาวขานถึงความอรอยมา
ยาวนานกวาทศวรรษ หมูบานราเมนอา
ซาฮิคาวะไดถือกําเนิดขึ้นในป 1996 โดย
รวบรวมรานราเมนชือ่ดังของเมืองอาซาฮิคาวาทั้ง 8 ราน มาอยูรวมกันเปนอาคาร
หลังคาเดียว เสมือนหมูบานราเมนที่รวบรวมรานดังขั้นเทพไวในที่เดียว และยังมี
หองเล็กๆ ที่จัดแสดงประวัติความเปนมาของหมูบานแหงนี้ ใหสําหรับผูที่สนใจ
ไดมาศึกษาอีกดวย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ รานอาหาร (1) RAMEN CASH 1000 เยน/ทาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานสู สวนสัตวอะซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) เปนสวนสัตวที่มีชื่อเสียง
ในแถบรอบนอกของเมืองอาซาฮิคาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซึ ่งทางสวนสัตว
อนุญาตใหผูเขาชมไดเขาชมสัตวนานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เปนเอกลักษณ



 

 

ที่ไมเหมือนสวนสัตวแหงอื่นๆ ไฮไลทของที่น่ี ไดแก อุโมงคแกวผานสระวายนํ้า
ของเหลาเพนกวิน และโดมแกวขนาดเล็กที่อยูตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมา
ป�า ผูเขาชมจะมองเห็นไดอยางชัดเจน สวนสัตวแหงนี้ยังเปนสวนสัตวแหงแรกที่มี
การจัดให นกเพนกวินออกเดินในชวงฤดูหนาว ทานจะได ชมขบวนพาเหรด
เพนกวินแบบใกลชิด 

หมายเหตุ  ขบวนพาเหรดเพนกวิน จะมีเพียงวันละ 2 รอบเทานั้น !!! คือ 11.00 น. และ 
14.30 น. กรณีที่ไมสามารถไปทันดูขบวนพาเหรดเพนกวิน ทางทัวรจะพา
ทานเที่ยวชมเพนกวินในโซนบานเพนกวินแทน และชมสัตวอื่นๆ ในสวนสัตว
ตอไป 
นําทานเดินเลนและชอปปم�ง ณ ถนนชอป
ปم�งเฮวะ (Heiwa Dori) ตั้งอยูที่เมืองอะ
ซาฮิกาวา(Asahikawa) ของฮอกไกโด 
ถือวาเปนถนนที่สายช็อปตัวจริงจะตอง
มาแวะใหไดเลย เพราะของที่นี่เยอะแยะ
แถมนาซื้อมากๆ ที่นี่นั้นเริ่มเปดตั้งแตป 
1972 นับเปนแหงแรกของญี่ปุ�นที่จัดใหเปนถนนคนเดินแบบถาวร โดยถนนเสนน้ี
จะเปนเปนถนนคนเดินหลักของเมืองอะซาฮิกาวา ไมไดมีแครานคาทั่วๆ ไปที่เรียง
รายเต็มสองฝم�งทางที่จะทําใหคุณเพลินไปกับการจับจายเทานั้น เนื่องจากยังจะเปน
ที่ต้ังของหางสรรพสินคา รานแบรนดเนม เยอะแยะมากมายเลยทีเดียว 
นําทานอิสระชอปปم�ง ณ AEON MALL ชอปปم�งเซ็นเตอรที่อยูหนาสถานีอาซาฮิคา
วะ เปนชอปปم�งเซ็นเตอรที่คนในเมืองนิยมมาจับจายใชสอยกันเปนประจํา แตเพราะ
มีทําเลที่ตั้งอยูหนาสถานี ทําใหภายในมีของฝากและสินคาแบรนดของฮอกไกโด
วางเรียงรายอยู อยางครบครัน นอกจากนี ้ยังมีโรงภาพยนตร Aeon Cinema 
Asahikawa Ekimae และโรงแรม JR Inn Asahikawa เชื่อมอยูติดกันอกีดวย 
เรียกไดวาท่ีน่ีเปนที่ที่ชาวเมืองอาซาฮิคาวะมีความคุนชินเปนอยางมาก 
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ AEON MALL 

ที่พัก  ART Asahikawa Hotel หรือระดับเทียบเทา 



 

 

วันที่ 3 ลานสโนวโมบิล SHIKISAI-NO-OKA --> เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - 
พิพิธภัณฑกลองดนตรี - เดินเลนถนนซาไกมาจิ ชมบรรยากาศคลองโอตารุ
ยามคํ่าคืน 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานสู ลานสกีชิกิไซโนะโอกะ หรือ เนินสี่ฤดู ในชวงฤดูรอนจะเต็มไปดวย
ดอกไมที ่บานสะพรั ่ง ในฤดูหนาวสถานที ่แหงนี ้จะถูกปกคลุมดวยหิมะ และ
กลายเปนเมืองหิมะ ลานสกีขนาดใหญ อิสระใหทานเพลิดเพลินกับการเลนสกี, 
สโนวโมบิล (ราคาทัวรไมรวม คากิจกรรม คาชุดและคาเชาอุปกรณใดๆ) 
ขอมูลจาก Website : https://www.shikisainooka.jp/en/  ราคาอาจะมี
การเปลี่ยนแปลง สามารถตรวจสอบราคาไดจากเว็บไซตดังกลาวขางตน หรือ 
ตรวจเช็คราคา ณ สถานที่ในวันเดินทางจริง 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ รานอาหาร (3)  
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ เมืองทาเจริญรุงเรืองในฐานะที่เปนเมือง
คาขายในชวงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เมืองทาเล็กๆ ที่มีบรรยากาศสุดแสนโร



 

 

แมนติก ซึ่งมีรานขายของอยูตลอดสองขางทาง ดวยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึง
การตกแตงของบานเรือนนั้น สวนใหญไดถูกออกแบบเปนตะวันตก เนื่องจากใน
อดีต เมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจาก การทําการคาระหวางประเทศญี่ปุ�นเองและ
ประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ นําสินคาจากทาเรือเอามาเก็บไวในโกดังที่อยู
ตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญกาวหนาเรือใหญจึงเปลี่ยนไปเขาทาที่ใหญและ
ขนสงเขาโกดังไดงายขึ้น ตึกเกาเก็บสินคาริมคลองเหลาน้ี จึงถูกดัดแปลงเปน
รานอาหารสไตลตางๆ และพิพิธภัณฑ 

 
ชมความสวยงามของ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมี
เสนหชวนใหคนหา ดวยความเปนเอกลักษณแหงวีถีชีวิต 2 ฝم�งคลองที่ยังคงความ
เปนญี่ปุ�นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสรางเพ่ือใหเรือเล็กลําเลียงแกวหลากสีสันดังอยู
ในโลกของจินตนาการ แหลงเครื ่องแกวชื ่อดังของโอตารุ และยังมีเครื ่องแกว
หลากหลายใหทานชื่นชม และเลือกซื้อได เมืองนี้มีชื่อเสียงในดานการทําเครื่อง
แกวตางๆ ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) ตั้งอยูกลางเมืองโอตารุ ไม
ไกลจากคลองโอตารุ (Otaru Canal Area) ที่ถือเปนแหลงทองเที่ยวแลนมารก
ของเมืองน้ีมากนัก นับเปนถนนที่มีเสนหและเต็มเปم�ยมไปดวยเอกลักษณมากๆ เลย
ทีเดียว เนื่องจากตัวถนนเองไดรับการอนุรักษมาอยางดีเยี่ยม จนกลายมาเปนถนน
แหลงช็อปปم�งชื่อดังของเมืองโอตารุอยางในปจจุบันน้ี ในระหวางชวงพัฒนาฮอกไก
โดปลายยุค 1800 ตนยุค 1900  เมืองโอตารุเปนเมืองทาเรือ และการคาการ
ขนสงที่หลากหลาย เต็มไปดวยบริษัทชอปปم�ง อาคารตางๆ เปนแบบสไตลตะวันตก 
ปจจุบันไดรับการดัดแปลงเปนรานคา รานอาหาร รานกาแฟ รานขายของที่ระลึก 
รานเส้ือผา และพิพิธภัณฑตางๆ มากมาย 
 
 
 
 
 

 



 

 

จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี ใหทานไดทองไปในดินแดนแหง
เสียงดนตรีและบทกวี ที ่แสนออนหวาน ชวนใหนาหลงใหลดวยกลองดนตรี 
(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทําใหทานผอนคลายอยาง
ดีเยี ่ยม ทานจะไดชมกลองดนตรีมากมายหลายหลายแบบนารักๆ เต็มไปหมด
มากกวา 3,000 แบบ รวมถึงทานยังสามารถเลือกทํากลองดนตรีแบบที่ทาน
ตองการไดดวย ทานสามารถเลือกกลอง
ใส ตุ กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบ
กัน มีบริการนําเพลงกลองดนตรีทั้งเพลง
ญ ี ่ป ุ �นและเพลงสากลมาอัดเป นซ ีดี
โ ป สก า ร  ด ส  ง ไ ด  โ ด ยต ร ง จ ากทาง
พิพิธภัณฑ ใหทานไดสัมผัสและชื ่นชม
กลองดนตรีนารักมากมาย ใหทานไดทํากลองดนตรีนารักๆ ในแบบที่ทานชื่นชอบ
ดวยตัวทานเอง ชม โรงเป�าแกวคิตาอิชิ ตั้งอยูในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียง
ทางดานการเป�าแกวมายาวนาน โดยในอดีตน้ันจุดประสงคของการเป�าแกวเพื่อใช
เปนทุนใหเรือ แตปจจุบันนี้เป�าหมายของการเป�าแกวเพื่อใชเปนของใชหรือของที่
ระลึกแทน ซึ่งโรงเป�าแกวคิตาอิชิเปนโรงงานที่มีชื่อเสียงและเกาแกที่สุดของเมือง 
โดยกอตั้งขึ้นตั้งแตป 1901 ทามกลางโรงเป�าแกวที่มีอยูมากมาย และผลงานที่มี
ช ื ่อเสียงมากที ่ส ุดของโรงงานแหงนี ้ก ็ค ือโคมไฟแกวและลูกบอลแกวนั ่นเอง 
นอกจากน้ียังมีสอนวิธีการเป�าแกวใหกับนักทองเที่ยวดวย 

 อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ ถนนซาไกมาจิ 
ที่พัก  HOTEL NORD OTARU หรือระดับเทียบเทา  
 
วันที่ 4 ศาลเจาฮอกไกโด - เนินพระพุทธเจา - ตลาดปลาโจไก - ซัปโปโร – JTC 

DUTY FREE - ชอปปم�งทานุกิโคจ ิ
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
นําทานชม ศาลเจาฮอกไกโด หรือ เดิมชื่อ ศาลเจาซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อใหสมกับ
ความยิ่งใหญของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจาชินโตนี้คอยปกปกษรักษา ใหชนชาว
เกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจะไมไดมีประวัติศาสตรอันยาวนาน เกาแกนับ
พันป ดังเชนภูมิภาคคันโต 
นําทานชม เนินแหงพระพุทธเจา (Hill of the Buddha) ตั้งอยูที่เมืองซัปโปโร
ทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ�น ถือวาเปนผลงานการสรางชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของ
ทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี่ปุ�นเจาของรางวัลพริตซเกอรที่
ถ ือว าท ี ่ส ุดรางวัลของสถาปนิก โดยมีลักษณะเป นเนินเขาลอมรอบรูปปم�น
พระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตร และมีนํ ้าหนัก 1500 ตัน พื ้นที ่ที่
ลอมรอบจะมีคอยๆ ลาดลง อีกทั้งรายลอม
ดวยธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในชวง
ฤดูร อนที ่จะสามารถเห็นตนลาเวนเดอร
จํานวนกวา 150,000 ตน ลอมรอบรูปปم�น
พระพุทธรูป ซึ่งเปนการผสมผสานที่ลงตัว
ระหวางสถาปตยกรรมที่มนุษยสรางขึ้นกับ
ความงดงามจากธรรมชาติ มองด ูแลว
ประหน่ึงเปนผลงานศิลปะชั้นเอกที่หาดูไดเฉพาะท่ีน่ีเทาน้ัน 
อีกจุดหนึ่งที่พลาดไมไดนั่นคือ การเดินลอดไปตามอุโมงคที่มาความยาว 40 
เมตร ที่เมื่อเดินไปจนถึงจุดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่อยูบริเวณปลายทางของ
อุโมงคแลวมองยอนขึ ้นไป จะมองเห็นเหมือนมีแสงสะทอนอยู รอบๆ องค
พระพุทธรูปเปรียบเสมือนรัศมีแสงแหงฟ�า ซึ่งไมสามารถมองไดจากทางดานนอก 



 

 

 อิสระอาหารเที่ยง ณ ตลาดปลาโจไก 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นนําทานสู ตลาดปลาโจไก ประกอบดวยรานคา และรานอาหารกวา 80 
ราน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร เปนหนึ่งในตลาดที่ใหญ
ที่สุดของเมือง รานคาตางๆ จําหนายอาหารทะเลเปนสวนใหญ เชน ปู หอยเมน
ทะเล ไขปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ผลผลิตอื ่นๆในทองถิ ่น เชน 
ขาวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล อาหารทองถิ่นที่ขึ้นชื่อคือ อาหารทะเล
สดๆเสิรฟพรอมขาว เรียกวา donburi 
นําทานสู JTC DUTY FREE อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี เชน เสื้อผา 
น้ําหอม ตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานชอปปم�งที ่ทานุกิโคจ ิเปนแหลงชอปปم�งอาเขต
บนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มี
ร านคาตั ้งเร ียงรายอยู กว า 200 รานคา Susukin  มีร าน BIG CAMERA 
จําหนายกลองดิจิตอล, เครื่องใชไฟฟ�าและอิเล็คทรอนิคส, ราน100เยน, ราน
UNIQLO ขายเสื้อผาแฟชั่นวัยรุน, ราน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เครื่องสําอาง 
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก  MYSTAYS SAPPORO SUSUKINO หรือระดับเทียบเทา  
วันที่ 5 อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย (ไมมีรถบัสใหบริการ) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (6) 



 

 

 อิสระทองเที่ยว หรือ ชอปปم�งตามอัธยาศัย (ไมมีรถบัสใหบริการ แตมีไกดคอย
ดูแล แนะนําสถานที่เที่ยว และการเดินทางให) 

 แนะนําสถานที่เที่ยว และชอปปم�ง โดยรอบซัปโปโร 
 อดีตศาลาที่วาการของฮอกไกโด (ตึกอิฐแดง) 

เป นตึกสไตลน ีโอบารอค มีลักษณะพิเศษที ่มี
หลั งคายอดแหลมและกรอบหน  าต  าง เปน
เอกลักษณ เปรียบเสมือนอนุสาวรียการบุกเบิก
ของฮอกไกโด ปจจุบันไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
มรดกทางวัฒนธรรมของชาต ิ

 หอนาฬิกาประจําเมือง (CLOCK TOWER) 
เปนหอนาฬิกาที่ดํารงอยูในฐานะสัญลักษณของ
ซัปโปโร ม ีหน าป ดนาฬิกาทั ้งส ี ่ด านที่ท ําจาก
อเมริกา ปจจุบันถือเปนหอนาฬิกาที่เกาแกที ่สุด
ของญี่ปุ�น และเปนสถานที่นักทองเที่ยวทั่วโลกรูจัก และนิยมถายรูปเปนที่ระลึก  

 ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบดวยรานคา และ
รานอาหารกวา 80 ราน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร 
เปนหนึ่งในตลาดที่ใหญที่สุดของเมือง รานคาตางๆ จําหนายอาหารทะเล เชน 
ปู หอยเมนทะเล ไขปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ผลผลิตอื่นๆ ใน
ทองถิ่น เชน ขาวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม อาหาร
ทองถิ่นที่ขึ้นช่ือคือ Donburi 

 ศาลเจาฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) ตั้งอยูที่เมืองซัปโปโร (Sapporo) 
เรียกไดวาเปนศาลเจาของศาสนาพุทธนิกายชินโตที่มีความเกาแกไมเบาของ
เกาะฮอกไกโดเลยนะคะ เพราะที่ศาลเจาแหงนี้นั้นถูกสรางในชวงยุคเริ่มพัฒนา
เกาะถาจะนับเปนปก็ประมาณป ค.ศ.1871ได ไมเพียงแคจะมาสักการะขอพร
กับเทพเจาท่ีปรทับถายในศาลเจามากถึง4 องค แตดวยความที่ตัวศาลเจาเองมี
พื้นท่ีเช่ือมตอกับสวนมารุยามะทําใหถือไดวาเปนจุดชมวิวเด็ดๆอีกแหงหน่ึงของ
เมืองเลย 



 

 

 โรงงานช็อคโกแล็ต (Shiroi Koibito) ของฝากช ื ่อดังของฮอกไกโดที่
นักทองเที่ยวสวนมากรูจักกันดี ก็คือคุกกี้เนยไสไวทช็อคโกแลตยี่หอ Shiroi 
Koibito ที่ผลิตโดยบริษัท Ishiya ซึ่งไดเปดใหนักทองเที่ยวเขามาชมโรงงาน
ได ภายในโรงงาน นักทองเที่ยวจะไดเห็นการผลิตคุกกี้สุดอรอยแบบใกลชิดทุก
ขั้นตอน และยังมีขนมอีกหลายชนิด เชน คัพเคก ซอฟทครีม และช็อคโกแลต 
หรือถาอยากจะลองเวิรคชอปทําคุกกี้ดวยตัวเอง ที่โรงงานก็มีสอนแบบสั้นๆ อีก
ดวย (มีคาเขาชม 600 เยน) 

 ย าน JR Tower : เจอาร ทาวเวอร  เป นย านท ี ่ ได รับความนิยมจาก
นักทองเที่ยวเปนอยางมาก เนื่องจากติดอยูกับสถานีรถไฟฟ�าและรถประจําทาง
เลย ซึ่งบริเวณนี้จะเต็มไปดวยหางสรรพสินคาชั้นนําของญี่ปุ�น อยางหางไดมารู 
ที่รวมรานขายของและรานอาหารชื่อดังของซัปโปโรไว เชน รานซูชิ Nemuro 
Hanamaru รานหมูทอดทงคัตสึ Tadumura Tonkatsu หางสเตลลา เพลส 
ที่เนนขายเสื้อผาแฟชั่นของชาวญี่ปุ�นในราคาไมแพงนัก หาง ESTA ที่มีทุก
อยาง ตั ้งแตเครื ่องใชไฟฟ�า รองเทาแบรนดเนม ไปจนถึงของเลนเด็กและ
เครื่องสําอาง เปนตน 

อิสระอาหารเที่ยง และอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
พักที่   Mystays Sapporo Susukino หรือเทียบเทา  
  (ที่พักอยูในเมืองใกลแหลงชอปปم�ง) 
วันที่ 6 สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

(กรณีทางโรงแรมไมสามารถจัดอาหารเชาใหทานได ทางบริษัทจะจัดอาหาร
เชาเปน SET BOX) 

 นําทานเดินทางสู สนามบินชิโตเสะ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ  
10.30 น. ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเสะ โดยสายบินไทย เที ่ยวบินที่ TG671 (ใช

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 7.30 ช่ัวโมง)  
**บริการอาหารรอน และเครื่องดื่มบนเคร่ือง** 

15.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 



 

 

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

 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ **  

ราคา INFANT ทานละ 12,900 บาท 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี)  

ทานละ 2,000 บาท/ทริป (ชําระที่สนามบนิสุวรรณภูมิในวันเช็คอิน) 
(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

อัตราคาบริการทัวร 

วันเดินทาง ผูใหญพักหองละ 
2-3 ทาน  ทานละ 

ราคาไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิมทานละ 

2 – 7 ธ.ค. 2562 39,999 29,999 12,900 
9 - 14 ม.ค. 2563 36,999 26,999 12,900 
11 - 16 ม.ค. 2563 36,999 26,999 12,900 
13 - 18 ม.ค. 2563 36,999 26,999 12,900 
19 - 24 ม.ค. 2563 37,999 27,999 12,900 

29 ม.ค. – 3 ก.พ. 2563 38,999 28,999 12,900 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม        คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ �น กรณีประกาศใหกลับมายื ่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆ กําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

 คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 30 กก. // ขา
กลับ 30 กก.) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินในวัน
เช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษ)ี 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 

20,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื ่องจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัต ิ

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผู ตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู สูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยน
ชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 

 
***สําคัญมาก*** รายละเอียดต๋ัวเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุป กรณีลูกคาตองการ

เลื่อนวันเดินทางกลับทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่
น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 

 และในกรณีลูกคายกเลิกการเดินทาง แตทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วไปแลวนั้น ผู
เดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่
บริษัทฯวาสามารถคืนคาโดยสารไดหรือไม 



 

 

 กรณีทานมีความประสงคตองการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดยใช
คะแนนจากบัตรสะสมไมล จะดําเนินไดภายหลังจากออกตั๋วกรุปแลวเทาน้ัน โดยผูโดยสาร
ตองดําเนินการทุกขั้นตอนดวยตัวทานเอง 

 ในกรณีที่ออกตั๋วเครื ่องบินไปแลวลูกคาไมสามารถเดินทางได และตองการเปลี่ยนตัวผู
เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯ จะเช็คกับทางสายการบินกอนวาสามารถเปลี่ยนชื่อผูโดยสาร
ทานอื่นแทนไดหรือไม กรณีถาสามารถเปลี่ยนไดจะมีคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว 
ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายตรงน้ีเองท้ังหมด 

 สายการบินไทยสามารถสํารองที่น่ัง LONG LEG และ Exit Seat โดยมีคาใชจายเพิ่มเติม
ตามเงื่อนไขของสายการบิน ลูกคาที่ประสงคนั่งตรงนี้สามารถแจงหนาเคานเตอรเช็คอิน ณ 
วันเดินทางได 

 สายการบินไทยกําหนดใหนํ้าหนักกระเป�าเดินทางไมเกิน 30 ก.ก. สวนกระเป�าใบเล็กที่
สามารถนําขึ้นเครื่องไดอยูในความดูแลของทานนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. และมีความกวาง+
ยาว+สูง ไมเกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากทานเดินทางดวยสายการบินอื่น ตอง
ตรวจสอบเร่ืองน้ําหนักและจํานวน สัมภาระอีกครั้งกับเจาหนาท่ี 

 การสะสมไมลของสายการบินไทย หากใชตั๋วโดยสารเปนแบบหมูคณะสามารถสะสมไมลได 
50% สวนสายการบินอื่นๆ ในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยูกับเงื่อนไขระหวางสายการ
บินน้ันๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้ึนอยูกับสิทธิ์ของสายการบิน 

 ในบางรายการทัวร ที ่ตองเดินทางดวยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอ่ืน 
นํ้าหนักกระเป�าอาจจะถูกกําหนดใหตํ่าหรือสูงกวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของ
แตละสายการบิน ซึ่งผูเดินทางสามารถตรวจสอบไดจากพนักงานดวยตัวทานเอง 

 กรุณาใสหมายเลขสะสมไมลทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวรที่ทางบริษัทฯสงใหเพื่อ
ประโยชนของตัวทานเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไวเพื่อตรวจสอบ
กรณีทานไมไดรับไมลสะสม ทานสามารถใชหางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบิน
ได) 

 
 



 

 

หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุป
ไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิด
เหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย 
หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�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 เพื่อความถูกตองและ

ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะ

ไมถึง 30 ทาน  
 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน

, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  



 

 

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื ่องมาจากการกระทําที ่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการ
ทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุ �นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพิ่มเติมผู เดินทางตอง
รับผิดชอบในสวนนั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผู
เดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 



 

 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที ่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตร
โดยสาร ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) 
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดย
สวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
กระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

 
*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  

จะถือวาทานไดยอมรบัเง่ือนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว* 
 
 
 
 
 
 



 

 

บริการเพ่ิมเติมเลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป 
 

 


