
 

 

รหัสทัวร TTN2000370 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซุปตาร แฟนคลับตามกรี๊ด 6D 4N (XJ) 
เมืองฮาโกดาเตะ – ป�อมโกเรียวคาคุ – โกดงัอิฐแดงริมน้ํา – ภูเขาฮาโกดาเตะ - ตลาดฮาโกดาเตะ 
- ยานเมืองเกาโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซงั + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – หุบเขานรกจิโกกดุา
นิ - เมืองซัปโปโร – มติซุยเอาทเลท - เนินพระพุทธเจา – เมืองฟุราโน - ลานสกีนิวฟุราโน - เมือง
บิเอะ - บอน้ําสีฟ�า – เมืองอาซาฮิคาวา – หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา - อิออน ทาวน - ศาลเจาฮ
อกไกโด - ท่ีทําการรัฐบาลเกาฮอกไกโด - เมอืงโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตร ี– 
โรงเป�าแกวคิตาอิชิ - รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้- ถนนทานุกโิคจ ิ

 



 

 

โดยสายการบินแอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) 
 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเดี่ยว อุณหภูมิ  

21-26 มกราคม 2563 30,888.- 9,900.- -13°C - 
0°C 

 

29 มกราคม-03 กุมภาพันธ 63 30,888.- 9,900.- -6°C - 
3°C 

 

12-17 กุมภาพันธ 2563 30,888.- 9,900.- -8°C - 
0°C 

 

14-19 กุมภาพันธ 2563 30,888.- 9,900.- -8°C - 
0°C 

 

15-20 กุมภาพันธ 2563 30,888.- 9,900.- -8°C - 
0°C 

 

17-22 กุมภาพันธ 2563 30,888.- 9,900.- 3°C - 
13°C 

 

19-24 กุมภาพันธ 2563 30,888.- 9,900.- 3°C - 
13°C 

 

21-26 กุมภาพันธ 2563 30,888.- 9,900.- 3°C - 
13°C 

 

22-27 กุมภาพันธ 2563 30,888.- 9,900.- 3°C - 
13°C 

 

23-28 กุมภาพันธ 2563 30,888.- 9,900.- 3°C - 
13°C 

 

15-20 มีนาคม 2563 BUS1 30,888.- 9,900.- -7°C - 
1°C 

 

16-21 มีนาคม 2563 BUS1 30,888.- 9,900.- -7°C - 
1°C 

 

16-21 มีนาคม 2563 BUS2 30,888.- 9,900.- -7°C - 
1°C 

 



 

 

17-22 มีนาคม 2563 BUS1 30,888.- 9,900.- -7°C - 
1°C 

 

17-22 มีนาคม 2563 BUS2 30,888.- 9,900.- -7°C - 
1°C 

 

18-23 มีนาคม 2563 BUS1 30,888.- 9,900.- -7°C - 
1°C 

 

18-23 มีนาคม 2563 BUS2 30,888.- 9,900.- -7°C - 
1°C 

 

19-24 มีนาคม 2563 BUS2 30,888.- 9,900.- -7°C - 
1°C 

 

20-25 มีนาคม 2563 BUS1 30,888.- 9,900.- -2°C - 
4°C 

 

20-25 มีนาคม 2563 BUS2 30,888.- 9,900.- -2°C - 
4°C 

 

21-26 มีนาคม 2563 BUS1 30,888.- 9,900.- -2°C - 
4°C 

 

21-26 มีนาคม 2563 BUS2 30,888.- 9,900.- -2°C - 
4°C 

 

22-27 มีนาคม 2563 BUS1 30,888.- 9,900.- -2°C - 
4°C 

 

22-27 มีนาคม 2563 BUS2 30,888.- 9,900.- -2°C - 
4°C 

 

23-28 มีนาคม 2563 BUS1 30,888.- 9,900.- -5°C - 
1°C 

 

23-28 มีนาคม 2563 BUS2 30,888.- 9,900.- -5°C - 
1°C 

 

25-30 มีนาคม 2563 BUS1 30,888.- 9,900.- -5°C - 
1°C 

 

25-30 มีนาคม 2563 BUS2 30,888.- 9,900.- -5°C - 
1°C 

 



 

 

26-31 มีนาคม 2563 BUS1 30,888.- 9,900.- -6°C - 
1°C 

 

26-31 มีนาคม 2563 BUS2 30,888.- 9,900.- -6°C - 
1°C 

 

 
+สภาพอากาศเปนเพยีงการพยากรณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีก
คร้ัง+ 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ํากวา 2 ป ราคา 
7,900.-** 
 ราคานีไ้มรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
 
วันแรก สนามบินดอนเมือง 
 
23.00 น.   พรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
                เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และ

อํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง จดั
ที่น่ังแบบ 3-3-3  (น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อน้ําหนักเพ่ิม ตอง
เสียคาใชจาย)  
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 



 

 

วันที่สอง สนามบินชิโตเสะ – เมืองฮาโกดาเตะ – ป�อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ํา – 
น่ังกระเชาชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ 

 
02.10 น.    ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ�น เที่ยวบินท่ี XJ620  

(บริการอาหารรอน พรอมเครื่องดืม่ บนเครื่อง) 
10.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่�น หลังจากผานข้ันตอน

ศุลกากร เรียบรอยแลว เดินทางสู เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เปนเมืองที่ใหญ
เปนอันดับ 3 ของภูมิภาค ฮอกไกโด ต้ังอยูปลายสุดทางตอนใตของเกาะ มช่ืีอเสียง
ดานทิวทัศนท่ีสวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม ในอดีตเปนเมือง
หน่ึงที่มีทาเรือสําหรับเปดการคาระหวางประเทศในชวงหลังจากยคุแยกประเทศ 
เมืองฮาโกดาเตะไดรับอิทธิพลจากตางประเทศเปนอยางมาก มียานท่ีอยูอาศัยของ
ชาวตางประเทศ และป�อมสไตลตะวันตก ระหวางทางนําทานแวะรับประทานอาหาร
กลางวัน 
***หมายเหตุ ตั้งแตวันเดินทางท่ี 27 ตลุาคม 2562 เปนตนไป ไฟลทเปลี่ยนตาม
ฤดูกาล  
***สงผลใหตัดโปรแกรมสวนโอนุมะออก เพ่ือที่จะทําใหเดินทางไปนอนที่ฮาโกดา
เตะไดทันเวลา*** 
>>ขาไป XJ620 DMK CTS 02:10-10:40  
>>ขากลับ XJ621 CTS DMK 11:55-18:00  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
นําทานสู ป�อมโกเรียวคาค ุ(Fort Goryokaku) หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา ป�อมดาว 
5 แฉก เพราะบริเวณน้ันเปนพ้ืนที่ขนาดใหญรูปดาวเน่ืองจากตองการเพ่ิมพ้ืนที่ในการ
วางปนใหญน่ันเอง ซึ่งจะมองเห็นไดจากมมุสูง ป�อมสรางตามสไตลตะวันตก สรางขึ้น
ในปสุดทายของสมัยเอโดะเพ่ือป�องกันเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดินิยม
ที่ ตอมาป�อมแหงน้ีกลายเปนฐานของสงครามกลางเมืองระหวางกองทัพผูสําเร็จ
ราชการ และกองกําลังของรัฐบาลเมจิที่จัดตั้งข้ึนใหม ปจจบุันถกูดัดแปลงใหกลายเปน
สวนสาธารณะในชวงป 1910 (สะพานขามเขาไปในพ้ืนที่รูปดาวเปด 9:00-



 

 

19:00 ไมรวมคาขึ้นหอคอยมีคาใชจายเพ่ิมทานละ 840 เยน) จากน้ันอิสระให
ทานเดินเลน ณ โกดังอิฐแดงริมนํ้า (Red Brick Warehouses) ไดปรับปรงุมา
จากคลังสินคาอิฐสีแดงท่ีเคยใชคาขายในปลายสมัยเอโดะ ต้ังอยูริมแมน้ําของอาวฮา
โกดาเตะ ศูนยรวมแหลงชอปปم�ง รานอาหาร และสถานบันเทิงท่ีใหบรรยากาศเกาๆ 
นอกจากรานขายของที่ระลึกท่ีทันสมัย เส้ือผาแฟช่ัน รานขายอุปกรณตกแตงบาน 
และรานขนมหวานแลว ยังมรีานอาหาร ลานเบียร โบสถสําหรับจัดพิธีแตงงาน และ
บริการลองเรือเพ่ือชมวิวทิวทัศนของอาวฮาโกดาเตะอีกดวย หลังอาหารนําทานน่ัง 
กระเชาชมวิวกลางคืน ณ  ภูเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) สูง 334 
เมตร ต้ังอยูในป�าทางตอนใตของปลายคาบสมุทรใกลใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ ใน
วันที่ทองฟ�าโปรงท้ังกลางวันและกลางคืน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนท่ีงดงาม 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
ที่พัก SMILE HOTEL HAKODATE หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 



 

 

วันที่สาม ตลาดเชาฮาโกดาเตะ - ยานเมืองเกาโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไมรวม
กระเชา) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - 
มิตซุยเอาทเลท 

เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
นําทานสู ตลาดเชาฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มีพ้ืนที่
ประมาณ 4 ชวงตึก เปดเปดเปนประจําทุกวัน ต้ังแตตอนเชาตีหาถึงเที่ยงตรง ใน
ตลาดจะจําหนายอาหารทะเลสด เชน ปคูานิ ไขปลาแซลมอน และหอยเมนทะเล 
พรอมทั้งผลไมตางๆ บริเวณใกลเคียงมรีานอาหารหลายราน เมนูที่นิยมที่สุดคือ 
Uni-Ikura Domburi (ขาวเสิรฟพรอมหอยเมนทะเลและไขปลาแซลมอน) 
นําทานสู ทาเรือเมืองฮาโกดาเตะ หรือ ยานเมืองเกาโมโตมาชิ (Motomachi 
District) เปนทาเรือแรกที่เปดใหมีการคาระหวางประเทศในป 1854 ในชวงส้ินสุด
ยุคญี่ปุ�นแบงแยก ดังน้ันทําใหมีผูคาจํานวนมากจากรัสเซีย จีน และประเทศตะวันตก 
ไดยายถิ่นฐานมาอาศัยอยูในเมืองฮาโกดาเตะบริเวณฐานภูเขาฮาโกดาเตะ สงผลให
ฮาโกดาเตะไดรับอิทพลตางๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปจจบุันยังคงมีอาคารสไตล
ตางประเทศคงเหลืออยู สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมของเมืองน้ีไดเปนอยางดี  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 
เดินทางสู ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง นําทานเขาชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน 
(Showa-Shinzan Bear Park) เปนสถานท่ีเพาะพันธุหมีสีน้ําตาล นักทองเที่ยว
สามารถเย่ียมชมลูกหมีสีน้ําตาลไดอยางใกลชิดผานกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่ไม
ดุรายโชวลีลาออนขออาหารจากนักทองเที่ยว เปนภาพที่นารักนาเอ็นดูทีเดียว หาก



 

 

ใครตองการใกลชิดกวาน้ีก็สามารถเขาไปยังหองสังเกตการณพิเศษ กรงมนุษย ซึ่งจะ
มองเห็นหมีสีน้ําตาลเดินผานไปมา และไดยินเสียงและกลิ่นของหมีผานรูระบาย
อากาศเล็กๆ นอกจากน้ียังยังขายขนมปง และแอปเปم�ล ใหนักทองเท่ียวไดป�อนอาหาร
หมีอีกดวย จากน้ันนําทานสู หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani หรือ Hell 
Valley) เปนหุบเขาที ่ งดงาม น้ํารอนในลําธารของหุบเขาแหงน้ีมีแรธาตุกํามะถันซึ่ง
เปนแหลงตนน้ําของยานบอน้ํารอนโนโบริเบทสึน่ันเอง เสนทางตามหุบเขาสามารถ
เดินไตขึ้นเนินไปเร่ือยๆประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกับบอโอยุนุมะ (Oyunuma) 
เปนบอน้ํารอนกํามะถนั อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ถัดไปเร่ือยๆก็จะเปนบอเล็กๆ 
บางบอมีอุณหภูมิที่รอนกวา และยังมบีอโคลนอีกดวย น้ําท่ีไหลออกจากบอโอยุนุมะ 
เปนลําธารเรียกวา โอยุนุมะกาวา (Oyunumagawa) สามารถเพลิดเพลินไปกับ
การแชเทาพรอมชมทิวทัศนที่งดงาม นําทานเดินทางกลับ เมืองซัปโปโร จากน้ันสู 
มิตชุยเอาทเลท เปนแหลงชอปปم�งที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญแหงแรกของฮอกไกโด มีสินคา
แบรนดตางๆ จําหนายเส้ือผาผูหญิง ผูชาย เด็ก กระเป�า รองเทา และมีรานอาหารให
เลือกมากมาย  

เย็น     อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
ที่พัก   KARAKSA HOTEL SAPPORO หรือเทยีบเทาระดับเดียวกัน  
 
วันที่สี่ เนินพระพุทธเจา – เมืองฟุราโน - เลนสก ีณ ลานสกนิีวฟุราโน - เมืองบิเอะ - 

บอน้ําสีฟ�า – เมืองอาซาฮิคาวา – หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา - อิออน ทาวน 

เชา  รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
 จากน้ันเดินทางสู เนินพระพุทธเจา (Hill Of Buddha) ต้ังอยูทางเหนือของซัปโป

โร เปนผลงานช้ินเอกอีกช้ินหน่ึงของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando) สถาปนิก



 

 

ชาวญี่ปุ�นเจาของรางวลัพริตซเกอร โดยมีลักษณะเปนเนินเขาลอมรอบรูปปم�น
พระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ําหนัก 1500 ตัน พ้ืนที่ท่ีลอมรอบจะ
มีคอยๆลาดลง อีกท้ังรายลอมดวยธรรมชาติอันงดงาม สามารถชมในวิวทิวทัศนท่ี
แตกตางกนัทุกๆฤด ูไมวาจะเปนชวงฤดูใบไมผลิที่จะเต็มไปดวยตนไมเขียวขจีแลดูรม
ร่ืนรมเย็น ชวงฤดูรอนท่ีจะแวดลอมไดสีมวงของตนลาเวนเดอร และชวงฤดูหนาวที่
เหมือนอยูทามกลางความขาวสะอาดของหิมะที่ขาวโพลน อิสระใหทานชื่นชมความ
งามของสถานที่แหงน้ีและสัมผัสพุทธศาสนาในมุมมองท่ีตางจากเดิม !!!ไฮไลท 
Unseen Hokkaido ที่เม่ือเดินไปจนถึงจดุที่ประดิษฐานพระพุทธรูปท่ีอยูบริเวณ
ปลายทางของอุโมงคแลวมองยอนข้ึนไป จะมองเห็นเหมือนมีแสงสะทอนอยูรอบๆ
องคพระพุทธรูปเปรียบเสมือนรัศมีแสงแหงฟ�า จากน้ันเดินทางสู เมืองฟุราโน 
(Furano) เมืองเล็กๆ ทีม่ีอากาศเย็นและแหงประกอบกบัดินแถบน้ันเปนดินภูเขาไฟ 
จึงเหมาะแกการเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม แตในชวงเวลาท่ี
เปนหิมะ ก็จะเปนลานหิมะขนาดใหญสุดลูกหูลูกตา เดินทางสูลานสกีนิวฟุราโน สก ี
(New Furano Ski) ลานสกีขนาดใหญ ต้ังอยูภายในโรงแรม New Furano 
Prince Hotel ลานสกีแหงน้ีมีกิจกรรมมากมายที่สามารถเลนไดทั้งเด็กและผูใหญ 
ท้ัง Snow mobile , Banana Boat  หรือจะเปนถาดเลื่อนเล็กๆ และลานสําหรับ
ปم�นตุกตาหิมะ ก็สามารถสนุกสนานไดตามอัธยาศัย (**หมายเหตุ ราคาไมรวมคา
เลนกิจกรรมตางๆ คาเชาชุดและอุปกรณสกี กรณีลานสกีปด บริษัทสงวนสิทธิ์ 
นําลูกคาไปลานสกีอืน่แทนไดตามความเหมาะสมกับสถานการณ)   

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
นําทานสู เมืองบิเอะ (Biei) เมืองเล็ก ๆ ลอมรอบดวยภูมิทัศนท่ีงดงามของภูเขาและ
ทุงนาอันกวางใหญ เดินทางสู สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ บอน้ําสีฟ�า (Blue 
Pond) ต้ังอยูฝم�งซายของแมน้ํา Bieigawa ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองบิเอะ 
ต้ังช่ือตามสีของน้ําที่เกิดจากแรธาตุตามธรรมชาติ โดยเพิ่งเกิดขึ้นจากการกั้นเข่ือน
เพ่ือป�องกันไมใหโคลนภูเขาไฟ Tokachi ท่ีปะทุข้ึนเมื่อป 1988 ไหลเขาสูเมือง 
ไฮไลท!!! ชมน้ําสีฟ�าท่ีสดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติทั่วไป และตอไมสูงจํานวน
มากท่ีสะทอนใหเห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน้ําในบอ ไดเวลาอันสมควร
เดินทางกลับสู เมืองอาซาฮิคาวา จากนําทานสู หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา 



 

 

(Ramen Village) ที่ราเมนของท่ีน่ีมีรสชาติอันเปนเอกลักษณและไดรับการกลาว
ขานถึงความอรอยมายาวนานกวาทศวรรษ หมูบานราเมนอาซาฮิคาวาไดถือกําเนิด
ขึ้นในป 1996 โดยรวบรวมรานราเมนช่ือดังของเมืองอาซาฮิคาวาทั้ง 8 รานมาอยู
รวมกันเปนอาคารหลังคาเดียว ไฮไลท!!! หมูบานราเมนที่รวบรวมรานดังขั้นเทพไว
ในที่เดียว และยังมีหองเล็กๆที่จัดแสดงประวติัความเปนมาขอหมูบานแหงน้ีให
สําหรับผูท่ีสนใจไดมาศึกษาอีกดวย ทุกๆ รานจะสรางเอกลักษณเฉพาะตัวของราน
ตนเองขึ้นมาเพ่ือดึงดูดความสนใจของลูกคา เชน ราน Asahikawa Ramen Aoba 
ที่แสนภาคภูมิใจในความเปนราเมนเจาที่เกาแกท่ีสุดในอาซาฮิคาวา หรือจะเปนราน 
Ramen Shop Tenkin ที่เช่ือมั่นในน้ําซุปของตัวเองวาเปนหน่ึงไมแพใครที่สําคัญ 
ราเมง ถือเปนอาหารเมนูยอดนิยมของคนญีปุ่�น เพราะดวยความท่ีกินงายและมี
รสชาติท่ีหลากหลายจึงเปนที่ถูกใจของคนญี่ปุ�นทุกเพศทุกวัย 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
จากน้ันนําทานชอปปم�ง ณ อิออน มอลล หางสรรพสินคาขนาดใหญของฮาซาฮิกาวา 
อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม และ
ขนมขึ้นช่ือของญี่ปุ�น อยาง คิทแคท สามารถหาซ้ือไดที่น่ีเชนกัน 

ที่พัก  HOTEL CRSCENT ASAHIKWA หรือเทียบเทาระดับ

 



 

 

วันทีห่า ศาลเจาฮอกไกโด - ที่ทําการรัฐบาลเกาฮอกไกโด – ที่ทําการรฐับาลเกาฮอกไก
โด – เมืองโอตาร ุ- คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑกลองดนตรี – โรงเป�าแกวคิตาอิชิ 
- รานกาแฟ ฮลัโหล คิตต้ี - ถนนทานุกิโคจิ 

 เชา 

 
เชา           รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

นําทานชม ศาลเจาฮอกไกโด หรือ เดิมชื่อ ศาลเจาซัปโปโร เปลี่ยนเพ่ือใหสมกับ
ความยิ่งใหญของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจาชินโตน้ีคอยปกปกษรกัษา ใหชนชาว
เกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจะไมไดมปีระวติัศาสตรอันยาวนาน นําทานสู ที่
ทําการรัฐบาลเกาฮอกไกโด เปนอาคารสีแดงอิฐ สรางในป 1888 นับเปนอาคาร
ขนาดใหญแหงหน่ึงในไมกี่อาคารของญีปุ่�นในสมัยน้ัน ภายในตกแตงอยางหรูหรา 
ดานหนามีสัญลักษณดาวหาแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหยอมท่ีรมร่ืน เรียงราย
ดวยตนซากรุะ และตนแปะกวย อาคารแหงน้ีเคยเปนท่ีทําการรัฐบาลทองถิ่นสมัย
บุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปจจุบันเปดใหประชาชนเขาชมหองทํางานตางๆ และหอสมุด
เก็บบันทึกทางราชการ ผานชม หอนาฬิกาโบราณ ตัวอาคารและหอนาฬิกาสรางขึ้น
จากไม ออกแบบและบริจาคใหโดยรัฐบาลสหรัฐ ในป 1878 สิบปหลังจากท่ีมีการ
สรางเมืองซับโปโร ตัวนาฬิกาถูกติดต้ังในป 1881 จากบริษัท E. Howard & Co. 
เมือง Boston อิสระชอปปم�ง ดิวตี้ฟรี ใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ท้ัง เส้ือผา 
น้ําหอม ตางๆ ตามอัธยาศัย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) บริการทานดวยเมนู ชาบู บุฟเฟต+
ขาปู 
นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ โอตารุเปนเมอืงทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสวน
ของเมืองต้ังอยูบนท่ีลาดตํ่าของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเปนแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวท่ีมี



 

 

ช่ือเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอนุงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปน
สัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมโีกดังเกาบริเวณโดยรอบปรบัปรุงเปนรานอาหาร
เรียงรายอยู ไฮไลท!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกคลองแหงน้ีสรางเมื่อป 1923 
โดยสรางขึ้นจากการถมทะเล เพ่ือใชสําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคามาเก็บไวที่
โกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองครึ่งหน่ึงเพ่ือทําถนนหลวงสาย 17 แลว
เหลืออีครึ่งหน่ึงไวเปนสถานที่ทองเที่ยว มีการสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดงเปน
ทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตรนําทานเดินชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี 
พิพิธภัณฑกลองดนตรโีอตารุเปน!!!ไฮไลท หน่ึงในรานคาที่ใหญที่สุดของพิพิธภัณฑ
กลองดนตรีในญี่ปุ�น โดยตัวอาคารมคีวามเกาแกสวยงาม และถือเปนอีกหน่ึงใน
สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรเมือง ชม โรงเป�าแกวคิตาอิชิ ต้ังอยูในเมืองโอตาร ุ
เมืองที่มีช่ือเสียงทางดานการเป�าแกวมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงคของการ
เป�าแกวเพื่อใชเปนทุนใหเรือ แตปจจุบันน้ีเป�าหมายของการเป�าแกวเพ่ือใชเปนของใช
หรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป�าแกวคิตาอิชิเปนโรงงานที่มช่ืีอเสียงและเกาแกท่ีสุดของ
เมือง โดยกอต้ังขึ้นต้ังแตป 1901 ทามกลางโรงเป�าแกวที่มีอยูมากมาย และผลงานที่
มีช่ือเสียงมากท่ีสุดของโรงงานแหงน้ีกคื็อโคมไฟแกวและลูกบอลแกวน่ันเอง 
นอกจากน้ียังมีสอนวิธีการเป�าแกวใหกับนักทองเที่ยวดวย เดินทางสู รานกาแฟ ฮลั
โหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ ของตัวการตูนแมวช่ือดัง คิตต้ี ใหทาน
ไดเลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย จากน้ันอิสระชอปปم�ง ถนนทานุกิโคจิ เปน
ยานการคาเกาแกของเมืองซัปโปโร โดยมีพ้ืนที่ท้ังหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจาก
จะเปนแหลงรวมรานคาตางๆ อยางรานขายกิโมโน เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรง
ภาพยนตรแลว ยังมีรานอาหารมากมาย ทัง้ยังเปนศูนยรวมของเหลาวัยรุนดวย 
เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร และตูหนีบตุกตามากมาย รอนดองกี ราน 100 เยน 
นอกจากน้ันที่น่ียังมกีารตกแตงบนหลังคาดวยตุกตาทานุกิขนาดใหญ 

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ทานุกิโคจิ 
ที่พัก   KARAKSA HOTEL SAPPORO หรือเทยีบเทาระดับเดียวกัน  
 



 

 

 
วันที่หก สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7)  

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

(บริการอาหารรอน พรอมเครื่องดืม่ บนเครื่อง) 
18.00 น. เดินทางถึงเมืองไทย พรอมกับความประทับใจเต็มเปم�ยม 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง  
  

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



 

 

สําหรับลูกคาทานทีไ่มเอาตั๋วเคร่ืองบินหักคาต๋ัวออก 8,000 บาท 
 

ฤดูหนาวในญี่ปุ�นมีขอควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว ส่ีโมงเย็นก็มืดแลว สถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ จะปดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะเวลาใหดี และถาเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะจะลื่นตอง
ระวัง แวนควรจะตองม ีเมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวางจาสะทอนเขาตาได 
 
*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเปนสายการบินแอรเอเซียเทาน้ัน*  
** ทั้งนีห้ากสายการบินไฟลทอินเตอรเกิดเที่ยวบินลาชา ทางบริษัทจะรับผิดชอบเฉพาะสาย
การบินภายในประเทศที่เปนสายการบินเครือเดียวกันกับไฟลทอินเตอร และรบกวนแจง
พนักงานขายลวงหนากอนทําการซื้อตั๋วภายในประเทศ  เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ   รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนํา
เท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได 
โดยมคัคุเทศกและคนขบัจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรใน
วันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานท่ีใน
โปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการรวม 

 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 % 

 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 
คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจาก
ทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงค
พํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 
 



 

 

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

พึงพอใจของทาน 
 
 
เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปใน
วันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  

 มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจาํนวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิดยไมมี

เงื่อนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางอีเมล 
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งส้ิน 



 

 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง  
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทั้งหมด 
 ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน  
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มี

การการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ
และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT ขอสงวนสิทธ์ิ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด เนื่องจาก
คาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศท่ีระบไุว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ 
ท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทัง้สิ้น 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัด
ที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 
และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีต๋ัว REFUND 
ได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน  
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมที่พัก 
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง 
(Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน 

 กรณีมงีานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก และหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเป�า (Porter) 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบรรทกุใตทองเคร่ืองบิน คือ 20 
กิโลกรมั (สําหรับผูโดยสารช้ันประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกคา
ระวางน้ําหนักเพ่ิมเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระในสวนที่
โดนเรียกเกบ็เพ่ิม) 

 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเคร่ืองได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 
กิโลกรมั และมคีวามกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) 
x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

 กรณีท่ีตองมบีินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�าอาจจะถูกกําหนดใหตํ่า
กวามาตรฐานได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเกบ็
เพ่ิม) 

 ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ
ผูโดยสารทุกกรณี 
 
 
 
 
 



 

 

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

โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ 
สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปน
เหตุการณทีน่อกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 

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

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บ
คาใชจายไปลวงหนาแลว 

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

ส่ิงของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสียดวยเหตุผลใดๆ กต็ามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ 

หรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย 
 
 
 
 
 



 

 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ 
จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศ
ญี่ปุ�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) 

 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สาํหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

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

คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการขึ้น ในกรณีที่มีผู
รวมคณะไมถึง 30 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  



 

 

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

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบรษิัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปท่ีเขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรบัประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ิน
แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสาร
อาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดย



 

 

เปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจาก
ผูเดินทางในบางครัง้ท่ีตองเรงรบี เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

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

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนงัสือเดนิทาง เรียงตามหองพัก) 
 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอื่นตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
ขาพเจารับทราบเงือ่นไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 
       (..............................................................) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    


