
 

 

รหสัทวัร JWT2000698 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด ซปัโปโร เที่ยวเต็ม ไมมีฟรีเดย 6 วัน 4 คืน (xw) 
ฮาโกดาเตะ ขึ้นเมาทฮาโกดาเตะ ชมไนทววิ 1 ใน 3 โกดงัอฐิแดง ตลาดเชา 
ยานโมโตมาจ ิป�อมโกะเรียว โชวะชินซงั ศูนยอนุรักษหมี โรปเวยขึ้นยอดเขาอุส ุทะเลสาบโทยะ  
โรงงานชอคโกแลต คลองโอตารุ ถนนซาไกมาจิ พิพิธภัณฑกลองดนตรี โรงเป�าแกวคติาอิช ิ
JTC DUTY FREE บุฟเฟ�ตชาบู+ขาปู) อดีตศาลาวาการ ผานชมหอนาฬกิา สวนโอโดร ิพารค 
ตลาดปลาโจไก มติซุย เอาทเลต ชอปปم�งยานทานูกิโคจ ิยานซูซกิูโน ศาลเจาฮอกไกโด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
หมายเหต:ุ หากทานมคีวามจําเปนจะตองซือ้ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพือ่บินไปและ
กลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจอง
และขอความกรุณาใหทานซื้อตัว๋เครื่องบนิประเภทที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดินทางได 
อันเนื่องมาจากหากเกิดความผดิพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลกิ
เที่ยวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมกีาร
เปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบนิพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของ
ทางสายการบิน หรือจะเปนเหตุผลเชงิพาณชิย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้น
เหตุผลเหลานี้ อยูเหนือการควบคุมของบรษิัทฯ บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมรบัผิดชอบ
และไมคนืคาใชจายใดๆ ทัง้สิ้น อนึ่ง บริษทัฯ จะคอน  เฟรมกรุปประมาณ 7-10 วันกอน
เดินทาง ขออภัยในความไมสะดวก 
 

วันที่ 1  กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง 
 

23.55 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ สนามบินดอนเมือง 
เคานเตอรเช็คอนิ สายการบิน NOK SCOOT โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทรอให
การตองรบั พรอมทั้งแจกเอกสารในการเดินทางและอํานวยความสะดวก 

 โปรแกรมการเดินทาง โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง   
23.55 น. พรอมกันที่สนามบินดอนมือง เคานเตอรสายการบิน NOK SCOOT  
(ไมมีบริการอาหารและ เครื่องดืม่บนเครื่องบิน) 

- 

2 DMK-CTS (XW146: 03.45-12.15)  
ดอนเมือง-ซัปโปโร (สนามบินชิโทเซ)-ฮาโกดาเตะ-ขึ้นเมาทฮาโกดาเตะ  
ชมไนทวิว 1 ใน 3                                                                           (-/L/D)                    

HAKODATE HOTEL  
หรือเทียบเทา 
(Onsen) 

3 โกดังอิฐแดง-ตลาดเชา-ยานโมโตมาจิ-ป�อมโกะเรียว-โชวะชินซงั  
ศูนยอนุรักษหม-ีโรปเวยขึ้นยอดเขาอุส-ุทะเลสาบโทยะ                             (B/L/D) 

TOYA HOTEL (Onsen) 
หรือเทียบเทา 

4 โรงงานชอคโกแลต-คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจิ-พิพธิภัณฑกลองดนตรี  
โรงเป�าแกวคิตาอิชิ-JTC DUTY FREE  (บฟุเฟ�ตชาบู+ขาปู)                      (B/L/-) 

THE B SAPPORO  
SUSUKINO 
หรือเทียบเทา 

      5 อดีตศาลาวาการ-ผานชมหอนาฬิกา-สวนโอโดร ิพารค-ตลาดปลาโจไก 
มิตซุย เอาทเลต-ชอปปم�งยานทานูกิโคจ-ิยานซูซูกิโนะ                               (B/-/-) 

THE B SAPPORO  
SUSUKINO 
หรือเทียบเทา 

     6 ศาลเจาฮอกไกโด-สนามบินชิโตเสะ-สนามบินสุวรรณภูมิ  
CTS-DMK (XW145: 14.55-19.55)                                              (B/-/-) 

 



 

 

 
 
(ไมมีบรกิารอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน แตมีจําหนายบนเครื่องบนิ) 
*** ในการเดินทางเปนหมูคณะ การจัดที่นั่งของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกทีน่ั่งได 

และทางสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษทัฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 
*** 

 
วันที่ 2 ดอนเมือง-ซัปโปโร(สนามบินชโิทเซ)-ฮาโกดาเตะ-ขึ้นเมาทฮาโกดาเตะ ชม

ไนทววิ 1 ใน 3 
03.45 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตชิิโทเซ โดยสายการบินนกสกูด เที่ยวบินที่ 

XW146 
เดินทางถึงสนามบินชิโทเซ เกาะฮอกไกโด หลังผานพิธตีรวจคนเขาเมืองแลว 
(เวลาทีญ่ี่ปุ�น เรว็กวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของทานเพือ่ความ
สะดวกในการนดัหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนญุาตใหนาํ
อาหารสด จําพวก เน้ือสตัว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมโีทษปรับและ
จับ *** 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงแบบโอเบนโตะ สไตลญี่ปุ�น (รบัประทานบนรถ) 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองฮาโกดาเตะ 
(Hakodate) เมอืงที่ใหญเปนอันดบั 3 ของ
ภูมภิาค ฮอกไกโด ตัง้อยูปลายสุดทางตอนใต
ของเกาะ มีชื่อเสียงดานทวิทศันที่สวยงามของ
ภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม ใน
อดตีเปนเมืองหนึง่ทีม่ีทาเรอืสําหรับเปดการคา
ระหวางประเทศในชวงหลังจากยคุแยก
ประเทศ เมืองฮาโกดาเตะไดรับอิทธิพลจากตางประเทศเปนอยางมาก มียานที่อยู
อาศัยของชาวตางประเทศ และป�อมสไตล   
 
 
แลวนําทานเดินทางไปยงัยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) มคีวามสูง 
334 เมตร ตั้งอยูในป�าทางตอนใตของปลายคาบสมุทรใกลใจกลางเมอืงฮาโกดา
เตะ ในวันทีท่องฟ�าโปรงทัง้กลางวันและกลางคืน สามารถมองเห็นววิทวิทศันที่
งดงาม นบัเปนจดุชมววิติดอันดัน 1 ใน 3 สถานที่ที่ดทีี่สุดของญี่ปุ�น รวมกับภูเขาอิ
นาซะ (Mount Inasa) ที่นางาซากิ (Nagasaki) และภูเขารอคโค (Mount 
Rokko) ที่โกเบ (Kobe) บนยอดเขามีจดุชมวิวมีรานกาแฟ รานจาํหนายของที่
ระลึก   

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม  
พักที่  HAKODATE HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่ 3 โกดงัอิฐแดง-ตลาดเชา-ยานโมโตมาจิ-ป�อมโกะเรียว-โชวะชินซงั-ศูนย
อนุรักษหม-ีโรปเวยขึ้นยอดเขาอสุุ-ทะเลสาบโทยะ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม  
นําทานเดินชมโกดงัอิฐแดงริมนํา้ 
(Red Brick Warehouses) ได
ปรับปรงุมาจากคลังสินคาอิฐสีแดงที่
เคยใชคาขายในปลายสมัยเอโดะ 
ตั้งอยูรมิแมนํ้าของอาวฮาโกดาเตะ 
ศูนยรวมแหลงชอปปم�ง รานอาหาร 
และสถานบันเทงิที่ใหบรรยากาศเกา 
ๆ นอกจากรานขายของที่ระลึกที่ทันสมัย เส้ือผาแฟชั่น รานขายอุปกรณตกแตง



 

 

บาน และรานขนมหวานแลว ยงัมรีานอาหาร ลานเบียร โบสถสําหรับจดัพิธี
แตงงาน และบรกิารลองเรอืเพื่อชมวิวทิวทัศนของอาวฮาโกดาเตะอกีดวย   
นําทานไปยัง ตลาดเชาฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มีพื้นที่
ประมาณ 4 ชวงตกึ เปดเปนประจําทุกวัน ตัง้แตตอนเชาตหีาถึงเที่ยงตรง ในตลาด
จะจําหนายอาหารทะเลสด เชน ปอูลาสกา ไขปลาแซลมอน และหอยเมนทะเล 
พรอมทัง้ผลไมตามฤดกูาล บริเวณใกลเคียงมรีานอาหารหลายราน เมนทูี่นิยม
ที่สดุคือ Uni-Ikura Domburi (ขาวเสิรฟพรอมหอยเมนทะเลและไขปลาแซ
ลมอน) แลวนําทานเดินชมเมอืงที่ ยานเมืองเกาโมโตมาจิ (Motomachi Dis-
trict) แตกอนบริเวณทาเรือของเมืองฮาโกดาเตะ เปนทาเรอืแรกที่เปดใหมกีารคา
ระหวางประเทศในป 1854 ในชวงสิ้นสุดยคุญี่ปุ�นแบงแยก ดังนั้นทําใหมผีูคา
จํานวนมากจากรัสเซีย จีน และชาติตะวันตก ไดยายถิ่นฐานมาอาศัยอยูในเมอืงฮา
โกดาเตะแหงนี ้ซึ่งปจจบุันยังคงมีอาคารสไตลตะวันตกและสิ่งกอสรางทีม่ีชื่อเสียง 
ไดแก หองโถงอนุสรณสไตลจีน (Chinese Memorial Hall), ศาลาประชาคม
ฮาโกดาเตะ (Old Hakodate Public Hall), โบสถรัสเซียออโธด็อกซ (Rusian 
Orthodox Church), สถานกงสุลอังกฤษเกา (Old British Consulate), 
บานเกาตระกูลโซมะ (Old Soma Residence), วดัฮงิาชิฮอนงันจ ิสาขาเมือง
ฮาโกดาเตะ (Hakodate Higashi Honganji), โบสถอปิสโคปล (Episcopal 
Church),โบสถโมโตมาจิโรมันคาธอลิค (Motomachi Roman Catholic 
Church) นําทานถายรปูและชม ป�อมโกะเรียว หรือ ป�อมดาว 5 แฉก เปน
บริเวณทีม่ีพื้นที่ขนาดใหญรูปดาว ซึ่งสามารถมองเห็นไดจากมุมสงู ลกัษณะป�อม
จะเปนสไตลตะวันตก บริเวณสวนเขาชมฟรี หากทานจะข้ึนหอคอยชมวิว มี
คาใชจายเพิ่มเติมประมาณ 840 เยน 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตราคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานชม ภูเขาไฟโชวะชินซนั (Showa Shinzan) เปนภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม มี
อายุนอยที่สดุในประเทศญี่ปุ�น เกิดขึ้นโดยการเกิดแผนดินไหวและกอตวัขึ้นบน
พื้นที่ราบทุงขาวสาล ีมคีวามชสูง 290 เมตร ในระหวางป 1943-1945 สมัย
จักรรพรรดิโชวะ ปจจุบันยังคงมคีวันกํามะถันลอยอยูเหนือปลองภูเขาไฟ ภูเขาไฟ
แหงนีต้ัง้อยูใกลกบัภูเขาไฟอุสุ นาํทานชม ศูนยอนุรักษหมสีีนํ้าตาล (BearPark) 
เปนสถานที่เพาะพันธุหมีสีนํ้าตาล นกัทองเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ําตาลได
อยางใกลชดิผานกระจกใส และมหีมีโตเตม็วัยที่ไมดุรายโชวลีลาออนขออาหาร
จากนกัทองเที่ยว เปนภาพที่นารกันาเอ็นดทูีเดยีว หากใครตองการใกลชดิกวานีก้็
สามารถเขาไปยงัหองสังเกตการณพิเศษ ”กรงมนุษย” ซึง่จะมองเห็นหมีสีน้ําตาล
เดินผานไปมา และไดยินเสียงและกลิ่นของหมผีานรูระบายอากาศเล็ก ๆ 
นอกจากนี้ยงัยังขายขนมปงและแอปเปم�ล ใหนกัทองเที่ยวไดป�อนอาหารหมีอกีดวย 
จากนั้นนาํทาน นั่งกระเชาไฟฟ�าขึ้นสูยอดเขาอุส ุเพื่อชมทิวทัศนแบบพาโนรามา 
จากจดุชมววิดานบน ทานสามารถมองเห็นทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบโท
ยะ (Lake Toya) และภูเขาโชวะชินซัน(Showa Shinzan) และจดุชมววิอกีแหง
หนึ่งก็จะเหน็ววิของมหาสมทุรและหลมุขนาดใหญที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ
อุสุในป 1977 ซึ่งระเบดิปะทตุิดตอกันนานถงึ 2 ป จนกลายเปนภูเขาโชวะดงัที่
เห็นอยูในปจจุบัน ภูเขาไฟอุสุ (Usuzan) เปนภูเขาไฟที่ยังไมดับสนิท มคีวามสงู 
733 เมตรเหนือระดับนํา้ทะเล ในรอบรอยปทีผ่านมาเกิดการปะทุขึ้น 4 ครั้ง คอื 
ป ค.ศ. 1910,1944-45, 1977 และป 2000 ซึ่งทาํใหเถาถานจํานวนมากพุง
ออกมาเปนระยะทางไกลทําลายอาคารตางๆ จากนั้นนาํทานเดินทางไปยัง 
ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) วนอุทยานแหงชาติชิโกทส ุเปนทะเลสาบที่เกิด
จากแองปากปลองภูเขาไฟทีม่ีขนาดใหญอันดบัสามของญี่ปุ�น  และผลจากการ
ระเบดิของภูเขาไฟทําใหมีลาวาทับถมจนปดกัน้ทางนํา้ไหลไมใหออกจากทะเลสาบ
ได ดานหลังมีภูเขาอุสุและภูเขาโชวะชินซัง สวนดานหนามีภูเขาโยเทอิจึงเปนภาพ
ทิวทศันที่สวยงามอยางยิง่ จนไดชื่อวาเปนววิทีง่ดงามที่สดุอันดับสามของเกาะฮอก
ไกโดเลยทีเดียว  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
 พักที่ TOYA HOTEL หรือระดับเดียวกนั  

วันที่ 4 โรงงานชอคโกแลต-คลองโอตารุ-ถนนชาไกมาจิ-พพิิธภณัฑกลองดนตรี-โรง
เป�าแกวคติาอชิิ-JTC DUTY FREE (บฟุเฟตชาบู+ขาปู) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม  
เชานี้นําทานเดินทางสู โรงงานชอคโกแลต ISHIYA เปนโรงงานที่ผลติชอคโก
แลตทีข่ึ้นชื่อของเมอืงซัปโปโร โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไสชอคโก
แลตขาวทีเ่ปนที่นิยมทัว่ทัง้เกาะ ฮอกไกโด (อสิระใหทานถายรูปบริเวณดานนอก 
ไมรวมตั๋วคาเขาชมภายใน) 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นนาํทานเดินทางสูเมืองโอตารุ  เมอืงทาที่เจริญรุงเรืองในฐานะที่เปนเมอืง
คาขายในชวงปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20  และยังเปนเมืองมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการ
ทําเครื่องแกวที่สวยงาม และมีสไตลรูปทรงอันเปนเอกลกัษณ นําทานชม คลองโอ
ตารุ สัญลกัษณของเมืองโอตารุที่ไดรับความนยิมถายภาพ มฉีากหลงัเปนหลังคา
อาคารกออฐิแดง โดยคลองโอตารุสรางเสร็จในป 1923 ถอืวาเปนคลองที่เกิดจาก
การถมทะเล ใชเปนเสนทางขนถาย สินคาจากเรือใหญ ลงสูเรือขนถาย แลวนํา
สินคามาเก็บไวภายในโกดงั แตภายหลังไดเลกิใชและถมคลองครึง่หนึง่ทําเปนถนน
หลวงสาย 17 สวนที่เหลือไวครึ่งหนึ่งก็ไดทาํการปรับปรงุเปนสถานที่ทองเที่ยว ทั้ง
ยังปรับปรงุทางเดนิเลียบคลองดวยอิฐสีแดง อสิระใหทานรูปเปนที่ระลกึ  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟตชาบู+ขาปู) 
จากนั้นนาํทานเดินเลน ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) ตัง้อยูกลาง
เมืองโอตาร ุไมไกลจากคลองโอตาร ุ(Otaru Canal Area) ทีถ่ือเปนแหลง
ทองเที่ยวแลนมารกของเมอืงนีม้ากนกั นับเปนถนนทีม่ีเสนหและเตม็เปم�ยมไปดวย
เอกลักษณมากๆ เลยทีเดียว เน่ืองจากตวัถนนเองไดรับการอนุรกัษมาอยางดีเย่ียม 
จนกลายมาเปนถนนแหลงช็อปปم�งชือ่ดงัของเมอืงโอตารุอยางในปจจุบันนี ้ใน
ระหวางชวงพัฒนาฮอกไกโดปลายยคุ 1800 ตนยคุ 1900  เมืองโอตารุเปนเมือง



 

 

ทาเรือ และการคาการขนสงที่หลากหลาย เตม็ไปดวยบริษัทชอปปم�ง อาคารตางๆ 
เปนแบบสไตลตะวันตก ปจจุบนัไดรับการดดัแปลงเปนรานคา รานอาหาร ราน
กาแฟ รานขายของที่ระลึก รานเส้ือผา และพพิิธภัณฑตางๆ มากมาย อิสระให
ทานรูปเปนที่ระลกึ จากนัน้อิสระใหทานเดินเลนชมเมืองโอตารตุามอัธยาศัย เชน 
พิพธิภณัฑกลองดนตรแีละเครื่องแกว ที่รวบรวมกลองดนตรีและเครือ่งแกวอัน
งดงามและหายากไวมากมาย ทานสามารถเลือกซื้อและเลือกชมสินคาพื้นเมือง
งานฝมอืตาง ๆ อาทิเชน ตุกตาแกว ชาม แกว โคมไฟ เพลิดเพลินไปกับรานขาย
กลองดนตร ี ซึ่งมกีลองดนตรีขนาดเลก็ไปจนถงึขนาดใหญ โดยทานสามารถเลือก
เพลงตาง ๆ ไดดวยตวัของทานเอง รานขายเครื่องแกว ทีม่ตีั้งแตกระดิ่งแกวอันจิว๋
ไปจนถงึโคมระยา รานขายขนมอบตางๆ ที่ทานสามารถชิมตามใจ   

ชม โรงเป�าแกวคติาอิช ิตัง้อยูในเมือง
โอตารุ เมืองทีม่ีชื่อเสียงทางดานการเป�า
แกวมายาวนาน โดยในอดีตนั้น
จุดประสงคของการเป�าแกวเพื่อใชเปน
ทุนใหเรือ แตปจจุบันนี้เป�าหมายของการ
เป�าแกวเพื่อใชเปนของใชหรือของที่
ระลึกแทน ซึง่โรงเป�าแกวคิตาอิชิเปน
โรงงานทีม่ีชือ่เสียงและเกาแกทีสุ่ดของเมอืง โดยกอตั้งขึ้นตัง้แตป 1901 
ทามกลางโรงเป�าแกวทีม่ีอยูมากมาย และผลงานทีม่ีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงาน
แหงนีก้ค็ือโคมไฟแกวและลกูบอลแกวนั่นเอง นอกจากนี้ยงัมีสอนวธิีการเป�าแกว
ใหกับนกัทองเทีย่วดวย 
นําทานสู JTC DUTY FREE อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษ ีเชน เส้ือผา 
นํ้าหอม ตามอธัยาศัย เมื่อถึงเวลาอันสมควร  

เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
พักที่ THE B SAPPORO SUSUKINO HOTEL หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 อดตีศาลาวาการฮอกไกโด-หอนาฬิกา-สวนโอโดร ิพารค-ตลาดปลาโจไก-

มิตซุย OUTLET-ชอปปم�งยานทานกิูโคจ-ิยานซูซกิูโนะ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม  
 นําทานชม อดีตศาลาทีว่าการของฮอกไกโด (ตกึอฐิแดง) เปนตึกสไตลนีโอบา

รอค มีลกัษณะพิเศษทีม่ีหลังคายอดแหลมและกรอบหนาตางเปนเอกลกัษณ 
เปรียบเสมือนอนุสาวรียการบกุเบกิของฮอกไกโด ปจจบุันไดรับการขึ้นทะเบียน



 

 

เปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ จากนั้นนําทานชมหอนาฬิกาประจําเมือง 
(CLOCK TOWER) เปนหอนาฬิกาทีด่ํารงอยูในฐานะสัญลักษณของซัปโปโร มี
หนาปดนาฬกิาทั้งสีด่านที่ทําจากอเมริกา ปจจบุันถือเปนหอนาฬิกาที่เกาแกที่สดุ
ของญ่ีปุ�น และเปนสถานที่นกัทองเที่ยวทัว่โลกรูจัก และนิยมถายรูปเปนที่ระลกึ 
ระลึก และนาํทานไปยัง บริเวณสวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Promenade)  
ซึ่งเปนสวนหยอมขนาดใหญ ตัง้อยูใจกลางเมอืงซัปโปโร มคีวามยามถงึ 1.5 
กิโลเมตร  บริเวณเกาะกลางมีสวนหยอมขนาดใหญ  

 และยังเปนที่ตัง้ของหอคอยสงสัญญาณซปัโปโร จากนั้นนําทานเดินทางสู ตลาด
ปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบดวยรานคา และรานอาหาร
กวา 80 ราน เรียงรายตลอดบลอ็กขึ้นไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร เปนหนึ่งใน
ตลาดที่ใหญที่สุดของเมือง รานคาตางๆ จําหนายอาหารทะเล เชน ปู หอยเมน

ทะเล ไขปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ผลผลิตอื่น ๆ ในทองถิ่น เชน 
ขาวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม อาหารทองถิ่นทีข่ึ้นชือ่
คือ  Donburi 

เที่ยง  อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลาโจไก 
จากนั้นนาํทานเดินทางสู  MITSUI OUTLET PARK เอาทเลทซึ่งเปดตัวเปนครัง้
แรกในฮอกไกโด เพียบพรอมดวยสินคาสําหรบัทุกคนตั้งแตแบรนดชั้นนาํจาก
ตางประเทศ สินคาแฟชั่นหญงิชาย และเดก็ จนถึงอุปกรณกีฬาและกิจกรรม
กลางแจงและสินคาทัว่ไป ประกอบดวยแบรนดดังถึง 130 แบรนด ซึ่งในบรรดา
แบรนดดงัเหลานี ้จะมถีึง 58 แบรนดที่เปนแบรนดที่เพิ่งเปดสาขาในฮอกไกโด 
และ 9 แบรนดที่เปดตัวเปนครัง้แรกในประเทศญี่ปุ�น นอกจากนี้ภายในหางยงัมี
ศูนยอาหารขนาดใหญที่จุได 650 ที่นั่ง เชนเดยีวกบั Hokkaido Roko Farm 
Bridge ซีง่เปนพื้นที่ทีม่ีสินคาทองถิ่นและสินคาจากฟารม เอาทเลทที่นี่จงึเต็มไป
ดวยสรรพสิ่งใหชาวฮอกไกโดและนกัทองเที่ยวจากตางชาติไดสมัผัส จากนั้นอิสระ
ใหทานชอปปم�งที่ยาน ถนนทานูกิโคจ ิแหลงชอปปم�งเกาแกที่สืบทอดมาตัง้แตยุค



 

 

บุกเบกิ เหมาะสําหรับจับจายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโด เปนชมุชนรานคา
ประมาณ 200 รานคา ทอดยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดทศิตะวันออกและตะวันตก
ของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมตอกันดวยหลงัคาโครงสรางทีร่องรับทกุสภาพ
อากาศ จึงสามารถใชงานไดโดยไมตองกังวลถงึฝนหรือหมิะแสงแดดเปนแหลงช
อปปم�งที่เตม็ไปดวยความคกึคกัมีชวีติชีวา หรือจะเดินเลนชมเมอืงที่ ยานซูซูกิโนะ 
(Susukino) ที่ยานกินดืม่ที่ใหญที่สุดของเมืองซัปโปโร  มั่งคัง่ดวยรานคาและ
แวดลอมไปดวยรานอาหารแยะเตม็ไปหมด แตสําหรับราเมน แนะนาํตองไปที่ซอย
นี้คือ “Ramen Yokocho” เปนซอยราเมน สามารถเลือกรานตามความชอบ ทั้ง
ชนิดเสนราเมนนํา้ซุปรสชาติและเครื่องเคียงตาง ๆ 

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาชอปปم�ง 
พักที่ THE B SAPPORO SUSUKINO HOTEL หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 6  ศาลเจาฮอกไกโด-สนามบินชโิทเซ-กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
จากนั้นนาํทานเดินทางสู ศาลเจาฮอกไกโด(Hokkaido Shrine) ตั้งอยูที่เมอืง
ซัปโปโร(Sapporo) เรียกไดวาเปนศาลเจาของศาสนาพทุธนกิายชินโตที่มคีวาม
เกาแกไมเบาของเกาะฮอกไกโดเลยนะคะ เพราะทีศ่าลเจาแหงนี้นั้นถูกสรางในชวง
ยุคเริม่พัฒนาเกาะถาจะนับเปนปก็ประมาณป ค.ศ.1871ได ไมเพียงแคจะมา
สักการะขอพรกบัเทพเจาที่ปรทบัถายในศาลเจามากถงึ4 องค แตดวยความทีต่ัว
ศาลเจาเองมีพื้นที่เชือ่มตอกบัสวนมารุยามะทาํใหถอืไดวาเปนจุดชมววิเดด็ๆอีก
แหงหนึ่งของเมอืง จากนั้นนําทานเดินทางสู สนามบินชิโทเซ เพื่อเดินทางกลับสู
กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
7.30 ชั่วโมง)  
(ไมมีบรกิารอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน แตมีจําหนายบนเครื่องบนิ) 

14.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโทเซ โดยสายการบินนกสกูด เที่ยวบินที่ XW145 
19.55 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดภิาพ 
-------------------------------------------------- 



 

 

*** ขอความกรณุาทกุทานอานและศกึษาขอมูลทัง้หมดกอนการจอง  
เพื่อความถูกตองและความเขาใจที่ตรงกนัระหวางทานและบรษิัทฯ *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราคาบริการทัวร 

วันเดินทาง ผูใหญพกัหองละ  
2-3 ทาน  ทานละ 

ราคาไมรวมต๋ัวทาน
ละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่มทานละ 

14-19 มี.ค. 63 29,999 24,999 9,900 
21-26 มี.ค. 63 32,999 24,999 9,900 
28 มี.ค. – 02 เม.ย. 63 34,999 24,999 9,900 
30 มี.ค. – 04 เม.ย. 63 35,999 24,999 9,900 
04-09 เม.ย. 63 37,999 26,999 9,900 
06-11 เม.ย. 63 39,999 26,999 9,900 
11-16 เม.ย. 63 42,999 29,999 9,900 
13-18 เม.ย. 63 39,999 26,999 9,900 
18-23 เม.ย. 63 35,999 24,999 9,900 
20-25 เม.ย. 63 35,999 24,999 9,900 

** ปล. ไมมรีาคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ **  
ราคา INFANT ทานละ 9,900 บาท 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทปิคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถาม)ี  
ทานละ 2,000 บาท/ทรปิ  (ชําระทีส่นามบนิดอนเมืองในวันเช็คอนิ) 
 
อัตราคาบริการรวม 

  คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยดั รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
  คาทีพ่ักหองคู (2-3 ทาน) ดงัทีร่ะบุในรายการหรือระดบัเดียวกัน 
  โรงแรมที่พกัตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พกั 2-3 ทาน/หอง)  
  คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 



 

 

  คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
  คารถนาํเที่ยว ดงัทีร่ะบุในรายการ 
  คาประกันอุบตัิเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

  คาใชจายสวนตวัของผูเดินทาง อาทิ คาทาํหนงัสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องดื่ม        คาซกัรดี คามินบิารในหองและคาพาหนะตางๆ ทีม่ิไดระบุในรายการ 

  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณปีระกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอกีครัง้ 
(เนื่องจากทางญีปุ่�นไดประกาศยกเวนการย่ืนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทยสําหรับผู
ที่ประสงคพํานกัระยะสั้นในประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน) 

  หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดมิ ผูเดนิทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

  คาธรรมเนียมในกรณทีี่กระเป�าสัมภาระทีม่ีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครือ่งบินไป
แลว 

  คานํา้หนกักระเป�าสัมภาระ ทีห่นักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขา
กลับ 20 กก.) 

  คาทปิคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 2,000 บาท/ทรปิ ชาํระที่สนามบินใน
วันเช็คอิน (คาทปิหวัหนาทัวรแลวแตความพงึพอใจของทาน) 

  ภาษมีูลคาเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ที่จาย 3 % (กรณตีองการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกาํกบั
ภาษี) 

 
เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่ 

  กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมดัจํา 
15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

  การชําระคาทวัรสวนที่เหลือทางบริษทัฯ จะเรยีกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วนั 
ทานควรจดัเตรียมคาทวัรใหเรียบรอยกอนกาํหนด เนือ่งจากทางบริษทัตองสาํรอง
คาใชจายในสวนของคาทีพ่ักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถอืวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยอตัโนมตั ิ



 

 

  หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวดั) ใหทานตดิตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

  หากในคณะของทานมผีูตองการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตวั หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอกัน 
ทานและครอบครวัตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปน
หมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 

  ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยน
ชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 

 
หมายเหต ุ
บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลิกการเดนิทางกอนลวงหนา 5 วนั ในกรณทีี่ไมสามารถทํากรุป
ไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีนี้บริษทัฯ ยินดคีืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผดิชอบใด  ๆในกรณีทีสู่ญหาย สญูเสีย หรือไดรบั
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบตัิเหตสุุดวสิัยบางประการ เชน 
การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตาง  ๆเปนตน 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีปุ่�นใหกบัคนไทย ผูทีป่ระสงคจะพาํนักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมอืง เพื่อยืนยันการมคีุณสมบตัิการเขาประเทศญี่ปุ�น* 
ดังตอไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบรษิัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผดิชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พาํนักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บตัรเครดติ เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขตดิตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษทัจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จดัการให) 

คุณสมบตัิการเขาประเทศญีปุ่�น (สําหรบักรณีการเขาประเทศญีปุ่�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายกุารใชงานเหลืออยู ไมตํา่กวา 6 เดือน  



 

 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขดัตอกฎหมายและเขาขาย
คุณสมบัตกิารพํานกัระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานกัไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมปีระวตัิการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถกู

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบตัิที่จะถกูปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวนั
เดินทางกลับ ทานจะตองชาํระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททวัรเรียกเก็บ และการ
จัดที่นัง่ของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกาํหนด ซึ่งทางบริษทัฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 
1. ทางสายการบินมีนํ้าหนกักระเป�าใหทานละ 20 กก. ตอ 1 เที่ยวการเดินทาง ทานใดประสงค

จะซื้อนํ้าหนักเพิม่กรุณาแจงเจาหนาที่ ณ วันจองทวัร...อตัราคาสมัภาระตามรายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

2. หากลกูคาทานใดประสงคจะซือ้ที่นัง่แบบ Super หรือ Stretch มคีาใชจายเพิม่เติม 
(โปรดแจงลวงหนากอน 7 วันทําการ)  
และไมอนุญาตใหเดก็ทารกและผูพิการ นัง่ที่นัง่แถวที ่31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 
61H/61J/61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สายการบินจะจํากดันํ้าหนกัสูงสุดไมเกิน 32 กิโลกรัมตอชิ้น 
** ราคาเปนราคาอัพเดต ณ วันที่ 5 ม.ีค.62 อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามกอน
จอง ** 
 
หมายเหต ุ: กรณุาอานศกึษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง เพื่อความถกูตองและ

ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษทั 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีม่ีผูรวม

คณะไมถึง 30 ทาน  
  ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตตุางๆ  
  บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลกิบิน

, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิง่ของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ  

  บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อบุัติเหตจุากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

  เมื่อทานตกลงชาระเงนิมดัจําหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวา
ทานไดยอมรับเงือ่นไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

  กรณีทีท่านเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสตัว หรอื แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ 

  รายการนี้เปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พกัในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

  การจดัการเรือ่งหองพกั เปนสิทธิของโรงแรมในการจดัหองใหกับกรุปที่เขาพกั  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของ
ผูที่พกั ทัง้นี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบรกิารของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

  กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มฉิะนั้นบริษทัฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

  มคัคุเทศก พนกังานและตัวแทนของผูจัด ไมมสีิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอาํนาจของผูจัดกาํกับเทานั้น 

 



 

 

  ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนือ่งจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณทีี่ผูเดินทางไมผานการพจิารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทาํที่สอไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมอืง เอกสาร
เดินทางไมถกูตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณอีื่น ๆ  

  กรณตีองการพกัแบบ 3 ทาน ตอหองหรอืหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดัหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพกัคู และ 1 
หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิม่  

  สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรอื วันเสารอาทติย รถ
อาจจะตดิ อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางครัง้ทีต่องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

  เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครัง้นี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจงึขอสงวนสิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบรกิารบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึง่ทีท่านไมตองการไดรับบรกิาร หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทาํการจองและถกูเก็บ
คาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

  บริการนํ้าดืม่ทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถงึวันที่ 3 ของ
การเดินทาง การบรกิารของรถบัสนาํเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถ
ใหบรกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มอิาจเพิ่มเวลาได โดยมคัคุเทศกและคนขบัจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลกั 
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเทีย่วตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

  กรณีพาสปอรตตางชาตทิี่ตองการเดินทางไปกบัทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเชค็เรือ่งการ
ทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพิ่มเตมิผูเดินทางตอง
รับผดิชอบในสวนนั้นๆ ซึ่งหากวนัเดินทางผูเดนิทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผดิของผู
เดินทางเองและจะไมรับผดิชอบคาใชจายตางๆ 

  กรณีทีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมอืง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หนึ่ง 



 

 

  หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรอื ดานตรวจคนออก และ เขาเมอืง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารดุแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํา้ ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มหีนาใด
หนาหนึง่หายไป มกีระดาษหนาใดหนาหนึง่หลดุออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาทีด่านตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดอียูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชาํรดุ กรุณา
ตดิตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบบัใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษทัเร็วที่สดุ เพื่อยืนยันการเปลีย่นแปลง
ขอมูลหนังสอืเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษทัเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบตัร
โดยสาร ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมคีาใชจาย แตหากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบิน) 
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึง่โดย
สวนใหญตั๋วเครือ่งบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนีข้ึ้นอยูกับ
กระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

  กรณีทีท่านไมผานดานตรวจคนออก หรอื เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่งทั้งสิ้น 

 

*เมื่อทานชาํระเงนิคาทัวรใหกับทางบรษิทัฯแลวทางบริษทัฯ  

จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทัง้หมดนีแ้ลว* 
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