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CODE:JL802 East Hokkaido ฮอกไกโด เอสกโิม เรอืตดัน ำ้แข็ง อะคงั คชุโิระ 7D4N 

East Hokkaido  
ฮอกไกโด เอสกโิม เรอืตดัน ำ้แข็ง อะคงั คชุโิระ 7วนั 4คนื 

พกัซปัโปโร 1 คนื ออนเซ็น 3คนื 

ทำนบฟุเฟ่ตข์ำป+ูBBQ Yakiniku ไมอ่ ัน้!!! พำเทีย่วครบทกุวนั ไมม่ฟีรเีดย ์ 
 

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ รำคำเด็ก 0-2 ปี  
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว ทีน่ ัง่ หมำยเหต ุ

5-11 กมุภำพนัธ ์63 47,900  

รำคำเด็กอำยไุมเ่กนิ2 ปี
(Infant) 7,000 บำท 

10,500 30  

4-10 มนีำคม 63  45,900 10,500 30  

18-24 มนีำคม 63 43,900 10,500 30  

หมำยเหต:ุ 

- โปรแกรมแตล่ะวนัอำจมกีำรสลบัทีเ่ทีย่วได ้ทำ่นจะไดท้อ่งเทีย่วครบตำมโปรแกรม 

- กรุป๊18-24ม.ีค.63 เทีย่วน ำ้ตกกงิกะ-รวิเซและIce Pavillion แทนงำนเทศกำล Sounkyo Hyobaku 

Festival 

โซอนุเคยีว-น ำ้ตกกงิกะ-รวิเซคำมกิำวะ - Ice Pavillion- คำมกิำวะ- Kitano mori Garden – ฟำรม์หม ี– 
ออนเซ็น    

 

 

 

ไฟลท์บนิ  

Departure    BKK – NGO    JL738 00.55 -08.30 // NGO – CTS    JL3105 11.30 -13.05 

Return          KUH – HND   JL544   20.05 -21.55 // HND – BKK JL033 00.05-05.05+1 

  
 

วนัที ่ รำยละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 สนำมบนิสวุรรณภมู ิเคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิ Japan Airlines 

2 ออกเดนิทำงสูฮ่อกไกโดแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นำมบนินำโกยำ่ เทีย่วบนิ JL738 00.55 -08.30 ออก
เดนิทำงสูส่นำมบนินวิชโิตะเสะ เทีย่วบนิ JL3105 11.30-13.05 สนำมบนินวิชโิตะเสะ - โอตำร ุ-  
คลองโอตำร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครือ่งแกว้โอตำร ุ– ซปัโปโร 
 อำหำร เย็น (บฟุเฟ่ตข์ำป+ูBBQ Yakiniku หม)ู 

3  ซปัโปโร – สวนโอโดร ิ– ถำ่ยรปูหอนำฬกิำ - ทะเลสำบชคิำรเิบ็ทส ึ- เทศกำล Shikaribetsu Kotan 
หมูบ่ำ้นเอสกโิม – สโนวโ์มบลิ – โอบฮิโิระออนเซ็น 

 อำหำร เชำ้, เทีย่ง,เย็น  
4 คำมกิำวะ - Kitano mori Garden – ฟำรม์หม ี- โซอนุเคยีว - เทศกำล Sounkyo Hyobaku 

Festival – ออนเซ็น    อำหำร เชำ้, เทีย่ง,เย็น     
5 อะบำชริ ิ- เรอืตดัน ำ้แข็ง Aurora Cruise – จดุชมววิ ชำยหำด Sunayu ทะเลสำบคชุชำโระ – 

ภเูขำไฟอโิอ - ออนเซ็น   อำหำร เชำ้, เทีย่ง,เย็น       



 

 

6 ทะเลสำบอะคงั – เขตอนุรกัษน์กกระเรยีน – ตลำดสดวำโซะ - สะพำนนุซำมยั – หำ้งAeon Mall – 
สนำมบนิคชุโิระ 20.05 ออกเดนิทำงสูส่นำมบนิฮำเนดะ เทีย่วบนิ JL544  ถงึสนำมบนิฮำเนดะ 
21.55 (แวะเปลีย่นเครือ่ง)  อำหำร เชำ้,เทีย่ง     
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00.05 ออกเดนิทำงจำกสนำมบนิฮำเนดะ เทีย่วบนิที ่JL033  ถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิเวลำ 05.05 

 

 

วนัทีห่นึง่    กรงุเทพฯ - สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

 

20.30น.  พรอ้มกันทีส่นำมบนิสุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช ัน้4 ประตูหมำยเลข 8 
เคำนเ์ตอร ์R สำยกำรบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้น
เอกสารและตดิแท็กสมัภาระ 

 

วนัทีส่อง    สนำมบนินำโกยำ่ - สนำมบนินวิชโิตะเสะ - โอตำร ุ-  คลองโอตำร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี–  
                 เครือ่งแกว้โอตำร ุ– ซปัโปโร   อำหำร เย็น (บฟุเฟ่ตข์ำป+ูBBQ Yakiniku หม)ู 
 
00.55น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินาโกยา่ โดยสำยกำรบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ JL738   
08.30น. เดนิทางถงึสนำมบนินำโกยำ่ (แวะเปลีย่นเครือ่ง) // 
11.30น. ออกเดนิทางสูส่นำมบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ น เทีย่วบนิที ่JL3105 
13.05 น. เดนิทางถงึ สนำมบนินวิชโิตเสะ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 

ชัว่โมงกรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศุลกากร ส ำคญั!!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญำตให้น ำ อำหำรสด 
จ ำพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนจะมโีทษ
จบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิส่วนตัว น าท่านขึน้รถ
โคช้ปรับอากาศ เดนิทางสู ่เมอืงโอตำร ุเมอืงทา่เจรญิรุ่งเรอืงในฐานะ
ทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20 เมอืงท่าเล็กๆทีม่ี
บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึง่มรีา้นขายของอยู่ตลอดสองขา้งทาง 
ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแต่งของบา้นเรอืนนัน้สว่นใหญ ่
ไดถู้กออกแบบเป็นตะวันตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดรั้บ
อทิธพิลมาจาก การท าการคา้ระหวา่งประเทศญีปุ่่ นเองและประเทศใน
แถบยุโรปหลายประเทศ น าท่านเทีย่ว
ชม คลองสำยวฒันธรรมโอตำรุ 
คลองสายวัฒนธรรมอันมเีสน่ห์ชวนให ้
คน้หา ดว้ยควา มเป็นเอกลักษณ์แห่งวี
ถีชีว ิต 2 ฝ่ังคลองที่ยังคงความเป็น
ญี่ปุ่ นแบบดั ้งเดิม คลองโอตารุสรา้ง
เพือ่ใหเ้รอืเล็กล าเลยีงสนิคา้จากทา่เรอื
เอามาเก็บไวใ้นโกดังทีอ่ยู่ตามรมิคลอง 
เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรือใหญ่จงึเปลีย่นไปเขา้ท่าทีใ่หญ่และขนส่งเขา้โกดัง ไดง่้ายขึน้ ตกึเก่าเก็บ
สนิคา้รมิคลองเหล่าน้ี จงึถูกดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์า่งๆ และพพิธิภัณฑ์ น าท่านเทีย่วชม ชมเครือ่ง
แกว้โอตำรุ แหล่งท าเครื่องแกว้ที่มีชือ่เสยีงที่สุด ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีันดังอยู่ในโลกของ
จนิตนาการ แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดังของโอตารุ และยังมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้า่นชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้
เมอืงน้ีมชีือ่เสยีงในดา้นการท าเครื่องแกว้ต่างๆ จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีOtaru Music 
Box Museum ใหท้่านไดท้่องไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีละบทกวทีีแ่สนอ่อนหวานชวนใหน่้าหลงใหล 
ดว้ยกล่องดนตร ี(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะท าใหท้่านผ่อนคลายอย่างดเียีย่ม 
ท่านจะไดช้มกล่องดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึท่านยัง



 

 

สามารถเลอืกท ากล่องดนตรแีบบทีท่่านตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและเพลง
มาประกอบกัน มีบรกิารน าเพลงกล่องดนตรีทัง้เพลงญี่ปุ่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซีดีโปสการ์ดส่งได ้
โดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้่านไดส้ัมผัสและชืน่ชมกล่องดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้่านไดท้ ากล่องดนตรี
น่ารักๆในแบบทีท่า่นชืน่ชอบดว้ยตัวทา่นเอง สมควรแกเ่วลำน าทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงซปัโปโร Sapporo 
เมอืงหลวงของภมูภิาคฮอกไกโด 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น (มือ้ที1่) เมนูบฟุเฟ่ตข์ำป+ูBBQ Yakiniku หม ู

 หลงัอำหำรเย็นน ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ ีพ่กัแรม 

  
ท่านสามารถอสิระไป ชอ้ปป้ิงย่ำนทำนุกโิกจ ิ
เป็นย่านทีค่กึคักมชีวีติชวีติโดยเฉพาะในเวลาค ่า
คนืทีบ่รรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึต่าง ๆ เปิดไฟ
สลับสแีข่งขันประชันสนิคา้กันรอบๆ บรเิวณน้ีมี
รา้นอาหาร ภัตตาคาร  สถานบันเทงิเรงิรมยย์าม
ราตรี ทั ้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ รวมกัน
มากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซ่อนอยู่ในตกึตอ้งขึน้
ลฟิตไ์ป แตก่็มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่
รมิถนนเต็มไปหมด บรเิวณใกลก้นัทำ่นสำมำรถไปยำ่นซูซูกโินะได ้ตัง้อยู่
ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ เมอืงซปัโปโร โดยอยูถ่ัดลง มาทาง
ใตข้องสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็นย่านที่คกึคักและม ี
ชวีติชวีาทีส่ดุของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค ่าคนืทีม่กีารเปิ ดไฟตามป้ายไฟ
โฆษณาสสีัน ต่างๆ บนตกึทีต่ัง้อยู่ในย่านแห่งน้ี นอกจากนัน้ยังเป็นแหล่งชอ้ป
ป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรตีา่งๆ 
พกั: Hotel Raffinato Sapporo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

วนัทีส่ำม    ซปัโปโร – สวนโอโดร ิ– ถำ่ยรปูหอนำฬกิำ - ทะเลสำบชคิำรเิบ็ทส ึ- เทศกำล Shikaribetsu 
Kotan 
                 หมูบ่ำ้นเอสกโิม – สโนวโ์มบลิ – ออนเซ็น  อำหำร เชำ้,กลำงวนั,เย็น  
 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่2) 

น าท่านไปชมสวนโอโดร ิสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ที่มีเหล่าพันธุ์ไมแ้ละแปลง
ดอกไมแ้ต่งแตม้สีสันตลอดทุก ฤดูกาล
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองซัป
โปโร ในฤดูใบไมผ้ลิมีเทศกาลดอกไล
แล็ค ฤดูรอ้นมเีทศกาล YOSAKOI โซรัน
และเบยีรก์ารเ์ดน้ ฤดูใบไมร่้วงมเีทศกาล
ออทั่มเฟสซึง่รวบรวมเอาอาหารของฮอก
ไกโดมาไว ้และในฤดูหนาวมีเทศกาลหมิะซึง่พัฒนามาเป็นเทศกาลระดับโลก และน าท่าน ถ่ำยรูปหอ
นำฬกิำซปัโปโร เป็นอาคารประวัตศิาสตรท์ีส่วยงามลอ้มรอบดว้ยอาคารทันสมัยในเมอืง สรา้งขึน้ในปี 1878 
เพื่อใชเ้ป็นสถานทีฝึ่กซอ้มของวทิยาลัยเกษตรกรรมซัปโปโรในอดตี หอนาฬกิาถูกสรา้งขึน้โดย American 
E. Howard & Co.และตัง้แตนั่น้มา 
นาฬกิาเรือนน้ีก็ไดต้ดีังต่อเน่ืองทุกชั่วโมง
เป็นเวลานานกวา่ 100 ปี  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั (มือ้ที3่) 
บำ่ย น าท่ าน เดินท างสู่  ชิค ำริเบ็ ทสึโก ะ 

ทะเลสาบชคิารเิบ็ทสทึีค่รอบคลุมพื้นทีถ่งึ 
2 เขต คือ เมืองชคิะโออ ิและเมืองคามชิ ิ
โฮโระ ในทกุปีทีน่ี่จะมงีานเทศกาลทีเ่ร ียก
ว่ า  ชิ ค ำ ริ เ บ็ ท สึ โ ก ะ -โ ก ะ ท ั ง 



 

 

Shikaribetsu Kotan เพื่อสรา้งหมู่บา้นขนาดเล็กดว้ยหมิะและน ้าแข็ง ทะเลสาบชคิารเิบ็ทสอึยู่ประมาณ
ตรงกลางของฮอ  กไกโด เมือ่ฤดหูนาวมาเยอืน ทะเลสาบนี้จะกลายเป็นลานน ้าแข็งทีห่นาถงึ 60 ซม.กอ่นจะ
ถกูปกคลมุดว้ยหมิะขาวโพลนทั่วทกุพืน้ที ่อากาศเย็นจัด อณุหภมูติดิลบต า่สดุ-30องศา ชาวเมอืง  เลยคดิไอ
เดยี จัดเทศกาลฤดูหนาว Shikaribetsu Kotan ขึน้มา โดยน าน ้าแข็งจากทะเลสาบมาสรา้ง อกิลู (igloos) 
หรอืบำ้นแบบเอสกโิม (ชาวญีปุ่่ นเรยีกวา่ โคตัน-Kotan)พรอ้มเฟอรน์เิจอร ์โต๊ะ เกา้อี ้ตู ้เตยีง จนกลายเป็น
หมู่บา้นน ้าแข็งขนาดย่อม ที่เรียกกันว่า Lake Shikaribetsu Igloo Village ซึง่สามารถเขา้ไปอยู่อาศัยได ้
จรงิๆจนเป็นทีม่าของชคิารเิบ็ทสโึกะ-โกะทัง ท าใหนั้กท่องเทีย่วททีม่า
เยือนสนุกสนานกัน บา้นหิมะเล็ก ๆ ที่ถูกสรา้งไวเ้รียงรายมองแลว้มี
ความรูส้กึเหมอืนเป็นหมู่บา้นเล็กๆจรงิๆ นอกจากน้ียังการขุดเจาะลงไป
ใตน้ ้าแข็ง ท าเป็นหอ้งใตด้นิขนาดใหญ่เปิดเป็น บาร ์คาเฟ่ โรงหนังซึง่
ท ามาจากน ้าแข็งทัง้หมด อสิระใหท้่านชมและถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึตาม
อัธยาศัย (หมายเหต:ุ Shikaribetsu Kotan จะจัดขึน้วันที ่25 ม.ค. - 22 
ม.ีค.2563และอาจจะปิดในกรณีทีส่ภาพอากาศไม่ดหีรอืสถานการณ์ไม่
เอือ้อ านวยส าหรับการเขา้ชม โดยทางบรษัิทจะจัดสรรทีเ่ทีย่วทดแทน
บรเิวณใกลเ้คยีงกัน) ค่าทัวรไ์ม่รวมค่ากจิกรรมต่างๆ น าท่านเดนิทางไป 
ลำนสโนวโ์มบลิ ใหท้่านสัมผัสประสบการณ์พเิศษขบัสโนวโ์มบลิ Snowmoblie ซึง่เป็นหนึ่งกจิกรรมที่
สนุกสนานและไมค่วรพลาดเมือ่มาถงึฮอกไกโด ท่านสามารถสนุกสนานไปกับการขับรถบนหมิะดว้ยรถสโนว์
โมบลิซึง่สามารถเล่นไดเ้ฉพาะประเทศที่มีหมิะตกเท่านั้น การเล่นสโนวโ์มบลินั้นขับขี่ไม่ยากเพียงแค่ใช ้
คันเร่งและเบรคก็สามารถบังคับตัวรถไดอ้ยา่งง่ายดาย ส าหรับวธิเีลน่จะมคีรูฝึกของลานขับสอนวธิใีห ้จากนัน้
อสิระใหท้่านสนุกสนานตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถเลือกถ่ายรูป ชมววิ และสนุกสนานกับหมิะ หรือ
กจิกรรมอื่นๆที่ลานไดเ้ช่น เล่นBanana Boat (หมำยเหตุ:ค่าทัวร์ไม่รวมค่ากจิกรรมต่างๆและไม่รวมค่า
snowmobile ท่านละประมาณ 10,000 - 15000 เยน ท่านที่มีความประสงคเ์ล่นกจิกรรมแจง้กับไกดห์นา้
งาน) กรณีหมิะทับถมไม่เพียงพอ หรอืลานขับยังไม่เปิดหรอืปิด หรอืมปีรับเสน้ทางท่องเทีย่วทางบรษัิทขอ
ปรับเปลีย่นไปลานขับอืน่ๆทีอ่ยูใ่นเสน้ทางแทน//ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) สมควรแกเ่วลำทำ่นเดนิ
ทำงเขำ้สูท่ ีพ่กัแรมเมอืงโอบฮิโิระหรอืใกลเ้คยีงกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น (มือ้ที4่)   

หลังทานอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความ
เมือ่ยลา้และจะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

ที่ พ ั ก : Tokachi Makubetsu Onsen Grandvrio Hotel ห รือ ร ะด ับ
ใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

วนัทีส่ ี ่        คำมกิำวะ - Kitano mori Garden – ฟำรม์หม ี- โซอนุเคยีว - เทศกำล Sounkyo Hyobaku  
                  Festival    อำหำรเชำ้,กลำงวนั,เย็น 

 
- กรุป๊18-24ม.ีค.63 เทีย่วน ำ้ตกกงิกะ-รวิเซและIce Pavillion แทนงำนเทศกำล Sounkyo Hyobaku 

Festival 

โซอนุเคยีว-น ำ้ตกกงิกะ-รวิเซคำมกิำวะ - Ice Pavillion- คำมกิำวะ- Kitano mori Garden – ฟำรม์หม ี– 
ออนเซ็น    



 

 

 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่5) 

น าท่านเดินทางสู่ คำมิกำวะ ระหว่างทางแวะ 
Kitano m ori Garden ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อของ
ฝากของทีร่ะลกึระหวา่งทาง และบรเิวณใกลก้ันทา่น
สามารถเขา้ชมฟำรม์หมสีนี ำ้ตำลทีแ่สนน่ารักได ้ 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั (มือ้ที6่) 
บำ่ย น าท่านเดนิทางสู ่โซอุนเคยีว เป็นหมู่บา้นออนเซน

ขนาดเล็ก ตัง้อยู่เมอืงคามกิาวะ ทีอ่ยูท่า่มกลางขนุเขาแหง่อุทยานแหง่ชาตไิดเซ็ทสซึงั  มธีรรมชาตทิวิทัศน์
ที่งดงาม น าท่านชม  เทศกำล Sounkyo 
Hyobaku หรอื เทศกำลน ำ้ตกน ำ้แข็งแหง่ 
Sounkyo (Sounkyo Ice Waterfall) 
เทศกาลประจ าฤดูหนาวของโซอุนเคียว ซึง่
จัดเป็นประจ าทกุปี และในปีนีจ้ะจดัขึน้ต ัง้แต่
วนัที่ 25 มกรำคม – 18 มีนำคม 2563 
โดยจะจัดแสดงประติมากรรมที่ท าจากหิมะ 
และน ้า  แข็ง อาท ิเสาน ้าแข็งอุโมงคน์ ้าแข็ง 
และโดมน ้าแข็งบนพืน้ทีก่วา่ 10,000 อาคารน ้าแข็งขนาดใหญ่กว่า 30 แห่ง มตีัง้แต ่
วัด ศาลเจา้ หอคอย ปราสาท บารน์ ้าแข็ง และอืน่ๆ อกีมากมาย ตลอดแนวแมน่ ้าอชิ ิ
คาร ิ(Ishikari River) ซึง่จะมีการประดับประดาไฟที่สวยงาม สมควรแก่เวลำน ำ
ทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ ีพ่กัโอเอะฮงเกะออนเซ็น 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (มือ้ที7่)  
หลังทานอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความ
เมือ่ยลา้และจะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย  

ทีพ่กั: Oe Honke Onsen Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

วนัทีห่ำ้    อะบำชริ ิ- เรอืตดัน ำ้แข็ง Aurora Cruise – ชมววิชำยหำดซูนะย ุทะเลสำบคชุชำโร – ภเูขำไฟอโิอ -  
               ออนเซ็น         อำหำรเชำ้,กลำงวนั,เย็น 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่8) 
น ำทำ่นดนิทำงสู ่อะบำชริ ิAbashiri เมอืงทีอ่ยูท่างตะวันออกสดุของ
เกาะฮอกไกโด ในฤดูหนาวทะเลจะกลายเป็นน ้ าแข็ง และมีกอ้น
น ้าแข็งลอยมาจากทะเลขัว้โลก บางครัง้อาจมสีัตวขั์ว้โลกลอยตดิมา
ดว้ย ท าใหอ้ะบาชริกิลายเป็นดนิแดนทีห่นาวเหน็บและถกูเลอืกใหเ้ป็น
สถานทีก่ักขังนักโทษทีถู่กสง่ตัวมาจากเมอืงหลวง ดว้ยสภาพอากาศ 
สตัวป่์าและภูมปิระเทศ จงึยากต่อการหลบหนีของนักโทษ ดว้ยสภาพ
อากาศและประวัติที่ น่าสนใจ ท าให น่ี้มีสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ประวัตศิาสตร ์และสถานที่ท่องเที่ยวทีแ่ปลกตาใหไ้ดช้มกันหลายที่ 
น าท่าน ล่องเรือตดัน ้ำแข็งออโรร่ำ Abashiri Drift Ice Ryuhyo 
Aurora เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ดว้ยการล่องเรอืตัดน ้าแข็งล ายักษ์ไป
ในทะเลโอคอทสกซ์ึง่เต็มไปดว้ยกอ้นน ้าแข็งขนาดมหมึาทีล่อยลอ่งมา
ไกลมาจากรัสเซีย นับว่าเป็นกจิกรรมที่เป็นไฮไลท์ของการมาเยือน
ทะเลสำบอะบำชริ ิใหท้า่นไดล้อ่งเรอืสมัผัสอากาศทีห่นาวเย็น พรอ้ม
ชมทัศนียภาพของทะเลโอคอทสก์และหากท่านโชคดอีาจจะไดเ้ห็น
ชวีติของสัตวโ์ลกในเขตหนาว เช่น นกอนิทรียท์ะเลหางขาว, แมวน ้า 
เป็นตน้ 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั (มือ้ที9่) 



 

 

น าท่านแวะบรเิวณ ชายหาดซู
นะยุ  Sunayu Beach ใตห้ าด
ทรายแห่งน้ีมี   น ้ าพุ รอ้น ซึ่ง
นักท่องเที่ยวมักจะขุดทราย
เป็นหลุมไวส้ าห รับแช่ เท ้า
พรอ้มเพลดิเพลนิไปกับววิของ
ทะเลสาบ ทะเลสำบคุชชำ
โ ร ะ  Lake Kussharo เ ป็ น
ทะเลสาบที่อยู่ภายในอุทยาน
แห่งชาตอิะกัง เป็นทะเลสาบที่
ใหญ่ทีสุ่ดของอุทยานและเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันดับที่ 6 ของญี่ปุ่ นในเมอืงคุชโิร ใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิชมความงดงามของทะเลสาบและชื่นชมความ  สวยงามของธรรมชาต ินอกจากน้ีทะเลสาบ 
Kussharo เป็นสถานที่ใน ดวงใจของนักส่องนกจ านวนมาก เพราะที่น่ีมีนกมากมายหลากหลายชนิด 
โดยเฉพาะนกหงษ์กู่ที่จะมาเยี่ยมเยียนออนเซ็น Kotan Onsen และน าพุ รอ้น 
Sunayu ทุกฤดูหนาว น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขำไฟอโิอ หรอื อโิอซงั ภูเขาไฟขนาด
เล็กที่ยังคุกรุ่นของอุทยานแห่งชาตอิะคังมาชู เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ ก่อตัวเมื่อ
ประมาณ 7000 ปีกอ่น สงู 512 เมตร ท่านจะสามารถเห็นกลุ่มควันจากภูเขาไฟอโิอ
ซงั Iozan Volcano หรอืภเูขาไฟก ามะถัน มปีลอ่งไอเดอืดมากกวา่ 1,500 ปลอ่งและ
ควันไอน ้าทีม่กี ามะถันพวงพุ่งขึน้ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่ักแรม 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (มือ้ที1่0)  
หลังทานอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้และจะท าให ้
ผวิพรรณสวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

ที่พ ัก : Kinkiyu Kawayu Onsen Hotel/Gozensui Hotel/New Akan Hotel หรือระด ับ
ใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

 

วนัทีห่ก    ทะเลสำบอะคงั - เขตอนุรกัษน์กกระเรยีน – ตลำดสดวำโซะ - สะพำนนุซำมยั – หำ้งAeon Mall –  
                สนำมบนิคชุโิระ – สนำมบนิฮำเนดะ  อำหำร เชำ้,กลำงวนั  
 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่11) 

น ำทำ่นดนิทำงสู ่ทะเลสำบอะคงั Lake Akan เป็นทะเลสาบในอทุยานแหง่ชาต ิAkan ทางเหนือของเมอืง
คชุโิระ (Kushiro) ภูมภิาคฮอกไกโด มคีวามกวา้งทัง้หมด 13.28 ตารางกโิลเมตร และยังเป็นแหล่งสาหร่าย
มารโิมะหรอื Moss Ball ของฝากขึน้ชือ่จากเมืองฮอกไกโด ถิน่ก าเนิดอยู่ที่ทะเลสาบ  อะคังเป็นพืชน ้าจืด
จ าพวกสาหร่ายส ีชาวญีปุ่่ นเชือ่กันว่าถา้เลีย้งดูมารโิมะดว้ยความรัก และความเอาใจใส ่มารโิมะจะชว่ยท าให ้
สมหวังในสิง่ที่ปรารถนาได ้เปรียบเสมือนเครื่องรางน าโชคใหส้มหวังในดา้นความรัก ในช่วงฤดูหนาว
ทะเลสาบอะคังจะถกูปกคลมุไปดว้ยน ้าแข็งหนาราว 60 เซนตเิมตร อณุหภมูอิาจจะลดลงต ่ากวา่จุดเยอืกแข็ง
ถงึ -20 องศาเซลเซยีส ความหนาวจัดแบบน้ีจงึท าใหม้กีจิกรรมน่าสนุกๆเปรยีบเสมอืนดนิแดนแห่งความฝัน
ส าหรับคนทีอ่ยากสนุกกับหมิะ อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิไปกับกจิกรรมบนทะเลสาบอะคังทีก่ลายเป็นน ้าแข็ง 
เชน่ขีส่โนวโ์มบลิ รถบักกีส้ ีล่อ้ หรอืบานาน่าโบท้แล่นไปบนทะเลสาบอะคัง หรอืจะสนุกกับการตกปลาวากา
ซาก ิ(Wakasagi) ใตพ้ื้นน ้าแข็ง ใหท้่านสัมผัสประสบการณ์ที่สัมผัสไดเ้ฉพาะ ณ ทะเลสาบอะคังช่วงฤดู
หนาวเทา่นัน้ คา่ทัวรไ์มร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยอ์นุรกัษพ์นัธุน์กกระเรยีน ไดถู้กเปิดอย่างเป็นทางการเมือ่ปี 
ค.ศ.1958 เพื่อเป็นสถานอนุรักษ์เพาะพันธุ ์และอนุบาลนกกระเรียนพันธุห์งอนแดง
(Japanese Crane หรือ Tancho) ไม่ใหสู้ญพันธุ์ภายในมีพื้นที่กวา้งขวาง เป็นกรง
ขนาดใหญ่ จ าลองสภาพแวดลอ้มเสมือนธรรมชาต ิโดยแต่ละกรงจะมชี่องส าหรับ
ถา่ยภาพนกกระเรยีนไดอ้ยา่งชดัเจน และรอบๆก็ยังเป็นพืน้ทีชุ่ม่น ้าส าหรับนกกระเรยีน
ป่าทีอ่พยพมาอาศัยอกีดว้ย  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั (มือ้ที1่2) 
บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่ ตลำดสดวำโซะ Washo Market ตัง้อยู่ในบรเิวณตัวเมืองคุชโิระมีชือ่เสียงอย่างมาก

เน่ืองจากวา่เป็นเเหลง่ทีร่วบรวมสนิคา้จากทอ้งทะเลสดๆ ทกุวัน มรีา้นคา้มากกวา่ 60 รา้น เเละมอีาหารทะเล
จ าหน่ายมากมายหลายชนดิมทีัง้ ไขกุ่ง้, ไขห่อยเมน่, กุง้, ปลาหมกึ, ปลา รวมทัง้สนิคา้ขึน้ชือ่อยา่งปูฮอกไก
โด ที่ นอกจากน้ีเเลว้ยังมีรา้นอาหารมากมายหลายรา้นที่น าวัตถุดับที่จับมาสดๆ มาปรุงเป็นอาหาร
หลากหลายเมนูทีไ่ม่ควรพลาดมาเเวะชมิ ผ่ำนชม สะพำนนุซำมยั Nusamai Bridge  อกีหนึง่แลนดม์ารก์
เมือ่มาเยอืนยังเมอืงคุชโิระ สะพานแห่งน้ีเปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์หนึ่งของเมอืงคุชโิระ ตัวสะพานนัน้สรา้ง
ขึน้มาเพือ่ใชป้ระโยชน์ในการขา้มแม่น ้าคุชโิระ ความยาวก็โดยยาวประมาณ 150 เมตร สิง่ทีเ่รยีกไดว้่าน่าจะ
เป็นเหตุผลส าคัญทีท่ าใหส้ะพานเป็นทีรู่จ้ักคอืการออกแบบทีเ่ป็นสัญลักษณ์ ตัวสะพานถูกออกแบบใหม้รูีป
ป้ันหญิงสาวทัง้ 4 จุด ที่เป็นตัวแทนฤดูกาลทัง้ 4 บรเิวณสะพานแห่งน้ีเป็นย่านท่าเรือประมง และตลาด 
จากนั้นน าท่านสู่ หา้ง AEON MALL ศูนย์รวมซุปเปอรม์าเก็ต รา้นคา้และศูนย์อาหารอสิระใหท้่านเลือกซือ้
ของและรับประทานอาหารตามอัธยาศัย อาหารเย็นอสิระ สมควรน ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนำมบนิคุชโิระ เพือ่
เช็คอนิเตรยีมเดนิทำงกลบั  

20.05 น. ออกเดนิทำงสูส่นำมบนิฮำเนดะ โดยสำยกำรบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ JL544   
21.55 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิฮำเนดะ โตเกยีว (แวะเปลีย่นเครือ่ง) // 
 
วนัทีเ่จ็ด    สนำมบนิฮำเนดะ ทำ่อำกำศสวุรรณภมู ิ  
 

 
00.05 น. ออกเดนิทำงสูท่ำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ 

JL033   
05.05 น. เดนิทำงถงึทำ่อำกำศสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิำพ 
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 หมำยเหตุ :  รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมอืง, สำย
กำรบนิ กำรจรำจรช่วงเทศกำลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ โดยทำงผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค ำนงึถงึผลประโยชนข์องทำ่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้ำ่นท่องเทีย่วไดค้รบถ้วนตำมโปรแกรม กำร
บรกิำรของรถบสัน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ10 ช ัว่โมง มอิำจเพิม่
เวลำได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่น
เวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง อตัรำคำ่บรกิำรขำ้งตน้ค ำนวณ จำกอตัรำแลกเปลีย่น 100 
เยน เทำ่กบั 30 บำท กรณีอตัรำแลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินกำรปรบัอตัรำคำ่บรกิำรเพิม่ขึน้ 
ประกำศส ำคญั รบัเฉพำะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่น ัน้ คำ่ทวัรท์ ีจ่ำ่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นกำรช ำระแบบ
จ่ำยช ำระขำด และผูจ้ดัไดช้ ำระใหก้บัสำยกำรบนิและสถำนทีต่่ำงๆ แบบช ำระขำดเช่นกนัก่อนออกเดนิทำง  
ฉะน ัน้หำกทำ่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมรำยกำรไมด่ว้ยสำเหตุใด หรอืไดร้บักำรปฏเิสธกำรเขำ้หรอื
ออกนอกเมอืงจำกประเทศในรำยกำร (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น) ทำงผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิำรคนืเงนิสด
สว่นใดๆ รวมท ัง้คำ่ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่ำ่น  
 
เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร  
1. กำรเดนิทำงคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 20 ทำ่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทำงบรษิทัจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้กอ่นกำรเดนิทำง 14 
วนั 



 

 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้
ท ำ ง 

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
3.กำรช ำระคำ่บรกิำรช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออก
และเขา้เมอืงทา่น***กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัร ์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้
ทุกกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่
ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไป
กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 5.อตัรำคำ่บรกิำรนี ้ รวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ ตั๋วกรุ๊ปราคาพเิศษไมส่ามารถ Up Business/First Class ได ้สามารถสะสม
ไมลไ์ด ้ส าหรับผูโ้ดยสารทีเ่ป็นกลุม่ One World ประมาณ30-50 % เมือ่ออกตัว๋แลว้ไมส่ามารถขอเปลีย่นชือ่ แกไ้ขชือ่
หรอืเปลีย่นคนเดนิทางไดต้อ้งซือ้ตัว๋ใหมเ่ทา่นัน้ 
2. ค่าที่พักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีหอ้งพักคู่/พักสามท่านเต็มอาจมี
ปรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกันได ้

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  ค่ำน ำ้หนกักระเป๋ำ สมัภำระสำยกำรบนิJapan Airlines กระเป๋ำโหลดได ้2ชิน้ ก ำหนดชิน้ละไม่เกนิ 23 
กโิลกรมั (รวมน ำ้หนกักระเป๋ำ2ใบ 46 กโิลกรมั) หากน ้าหนักเกนิตอ้งช าระคา่ปรับหนา้เคาน์เตอรต์ามเงือ่นไขของแต่
ละสายการบนิ ทีม่กีารเรยีกเก็บ และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิ  
6. คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกนัสุขภำพ ท่ำนสำมำรถส ัง่ซือ้ประกนั
สขุภำพเพิม่ได ้

6.อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ่้ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. ค่ำทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่ำนละ 5,000 เยนต่อทรปิหรอืเงนิไทย 1,500 บำท ส ำหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนำ้ทวัร ์
แลว้แตน่ ำ้ใจจำกทำ่น 

รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จำกมำตรกำรยกเวน้วซี่ำเขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 
15 วนั ไมว่ำ่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำรในข ัน้ตอนกำรตรวจ
เขำ้เมอืง เพือ่ยนืยนักำรมคีณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีขั่ดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 



 

 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมำยเหตุ : กรุณำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนั
ระหว่ำงทำ่นลูกคำ้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมดัจำหรอืคำ่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทำงบรษิทัฯ แลว้ ทำง
บรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทำ่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้  
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ่้ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันในวันท าทัวรเ์ต็มวัน ตามโปรแกรมการเดนิทางรวมจ านวน 5 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-11 ชั่วโมง อาทเิช่น 
เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 19.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
16. กำรประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภำพ กำรเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู
เงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์
(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครอง
ใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


