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LICENCE NO 11 / 4711 

 HOKKAIDO HAKODATE 6D4N 

PREMIUM WINTER IN HOK 
ก ำหนดกำรเดนิทำงเดอืนธนัวำคม 2562 

 

โดยสำยกำรบนิไทย (TG) 
เยอืน หมูบ่ำ้นมคัคะร ิหมูบ่ำ้นชนบททีส่รำ้งบำ้นหมิะไวห้ลบหนำว 



ไฮไลท!์! รบัประทำนอำหำรภำยในบำ้นหมิะ 

ตระกำรตำกบักำรประดบัไฟกวำ่พนัดวง ณ Illumination Sapporo 

ชมป้อมดำว โกเรยีวคำคุ ชอ้ปป้ิงตลำดเชำ้ ฮำโกดำเตะ 

น ัง่กระเชำ้ชมววิยำมค ำ่คนื เมอืงฮำโกดำเตะ 

สมัผสับรรยำกำศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตำรุ  

อสิระเลน่สก ีเมอืงซปัโปโร ทำ่มกลำงหมิะขำวโพลน 

สกักำระพระพุธรูปองคใ์หญ ่ณ เนนิพระพุทธเจำ้ 

ชอ้ปป้ิงจุใจทำนุกโิคจ ิและ มติซยุเอำ้ทเ์ลท 

เดนิทำงกบัคนรูจ้รงิเร ือ่งฮอกไกโด 

พเิศษ!!! บุฟเฟตข์ำปูยกัษ ์และ แช่ออนเซ็นธรรมชำต ิ

Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรำยกำร 

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อุณหภูม ิ  

28 พฤศจกิำยน-03 ธนัวำคม 2562 35,888.- 8,900.- -5°C - 1°C  

30 พฤศจกิำยน-05 ธนัวำคม 2562 38,888.- 8,900.- -5°C - 1°C  

01-06 ธนัวำคม 2562 38,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

03-08 ธนัวำคม 2562 38,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

04-09 ธนัวำคม 2562 41,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

08-13 มกรำคม 2563 BUS1 38,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

08-13 มกรำคม 2563 BUS2 38,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

10-15 มกรำคม 2563 38,888.- 8,900.- -10°C - 0°C  

14-19 มกรำคม 2563 38,888.- 8,900.- -10°C - 0°C  

17-22 มกรำคม 2563 BUS1 38,888.- 8,900.- -10°C - 0°C  

17-22 มกรำคม 2563 BUS2 38,888.- 8,900.- -10°C - 0°C  

22-27 มกรำคม 2563 38,888.- 8,900.- -10°C - 0°C  

28 มกรำคม-02 กมุภำพนัธ ์2563 35,888.- 8,900.- -13°C - 0°C  

29 มกรำคม-03 กมุภำพนัธ ์2563 35,888.- 8,900.- -13°C - 0°C  

30 มกรำคม-04 กมุภำพนัธ ์2563 35,888.- 8,900.- -13°C - 0°C  

25 กุมภำพนัธ-์01 มนีำคม 2563 35,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

26 กุมภำพนัธ-์02 มนีำคม 2563 35,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  



29 กุมภำพนัธ-์05 มนีำคม 2563 35,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

+สภำพอำกำศเป็นเพยีงกำรพยำกรณ์ อำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมำยอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ // รำคำเด็กต ่ำกว่ำ 2 ปี (Infant) 9,000 บำท/ท่ำน** 

**รำคำนีไ้ม่รวมค่ำทปิไกด ์1,500 บำท/ท่ำน/ทรปิ** 
 

วนัแรก  สนำมบนิสุวรรณภูม ิ 

20.00 น       พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ C สายการบนิไทย มีเจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทคอยตอนรับท่าน 

23.45 น      ออกเดินทางสู่สนำมบนิชโิตเสะ ฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสำยกำรบนิไทย เที่ยวบนิที่ 

TG670  (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครื่องดืม่ บนเครื่อง) 

วนัทีส่อง สนำมบนิชโิตเสะ – อุทยำนแห่งชำตโิอนุมะ - เมอืงฮำโกดำเตะ –  ป้อมโกเรยีวคำคุ – โกดงั

อฐิแดงรมิน ำ้ – น ัง่กระเชำ้ชมววิกลำงคนื ณ ภูเขำฮำโกดำเตะ 

 

08.30 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิชโิตเซะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่นขัน้ตอนศุลกากรเรียบรอ้ย

แลว้ จากนั้นเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำตโิอนุมะ (Onuma Quasi National Park) ตั้งอยู่ห่างจาก 

Hakodate ไปทางทศิเหนือเพียง 20 กโิลเมตร เป็นสถานทีท่ีม่ีทัศนียภาพทีง่ดงามของเกาะ ทะเลสาบ 

และภูเขาไฟโคมะงาตาเกะ ที่ตั้งตระหง่านอยู่ พื้นที่ที่น่าสนใจทีสุ่ดของอุทยานแห่งน้ีคือ ระหว่าง

ทะเลสาบ  โอนุมะและทะเลสาบโคนุมะ นักท่องเที่ยวสามารถเดินส ารวจพื้นทีไ่ดทั้้งหมด ซึ่งจะมี

เสน้ทางการเดนิคาบสมุทรและเกาะแก่งต่างๆทีเ่ชือ่มต่อดว้ยสะพานเล็กๆ ใชเ้วลาประมาณ 15-60 

นาท ีหรืออาจจะเช่าจกัรยาน (มค่ีำใชจ่้ำยเพิม่เตมิ 500 เยน/ช ัว่โมง 1,000 เยน/วนั) ส าหรับป่ัน

ไปรอบๆ ทะเลสาบโอนุมะ  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1)  

เดินทางสู่ เมืองฮำโกดำเตะ (Hakodate) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาค ฮอกไกโด 

ตั้งอยู่ปลายสุดทางตอนใตข้องเกาะ มีชื่อเสียงดา้นทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และ

อาหารทะเลสดใหม่ ในอดตีเป็นเมืองหน่ึงทีม่ีท่าเรือส าหรับเปิดการคา้ระหว่างประเทศในช่วงหลังจาก

ยุคแยกประเทศ เมืองฮาโกดาเตะไดร้ับอทิธพิลจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก มีย่านทีอ่ยู่อาศัยของ

ชาวต่างประเทศ และป้อมสไตลต์ะวันตก น าท่านสู่ ป้อมโกเรยีวคำคุ (Fort Goryokaku) หรือเรียก

อกีชือ่หน่ึงวา่ ป้อมดาว 5 แฉก เพราะบรเิวณนัน้เป็นพื้นทีข่นาดใหญ่รูปดาวเน่ืองจากตอ้งการเพิม่พืน้ที่

ในการวางปืนใหญ่น่ันเอง ซึ่งจะมองเห็นไดจ้ากมุมสูง ป้อมสรา้งตามสไตล์ตะวันตก สรา้งขึ้นในปี

สุดทา้ยของสมัยเอโดะเพื่อป้องกันเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดนิิยมที่ ต่อมาป้อมแหง่น้ี

กลายเป็นฐานของสงครามกลางเมืองระหวา่งกองทัพผูส้ าเร็จราชการ และกองก าลังของรัฐบาลเมจทิี่

จัดตั้งขึ้นใหม่ ปัจจุบันถูกดัดแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในช่วงปี 1910 (สะพานขา้มเขา้ไปใน

พื้นทีรู่ปดาวเปิด 9:00 - 19:00 ไม่รวมค่าขึน้หอคอยมค่ีาใชจ้่ายเพิม่ท่านละ 840 เยน) จากนัน้อสิระให ้

ท่านเดินเล่น ณ โกดงัอฐิแดงรมิน ำ้ (Red Brick Warehouses) ไดป้รับปรุงมาจากคลังสนิคา้อฐิสี

แดงที่เคยใชค้า้ขายในปลายสมัยเอโดะ ตั้งอยู่ริมแม่น ้าของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนยร์วมแหล่งชอ้ปป้ิง 

รา้นอาหาร และสถานบันเทิงที่ใหบ้รรยากาศเก่าๆ นอกจากรา้นขายของที่ระลึกที่ทันสมัย เสื้อผา้

แฟชั่น รา้นขายอุปกรณ์ตกแต่งบา้น และรา้นขนมหวานแลว้ ยังมีรา้นอาหาร ลานเบยีร์ โบสถส์ าหรับจดั



พธิแีต่งงาน และบรกิารล่องเรือเพื่อชมววิทวิทัศน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอกีดว้ย หลังอาหารน าท่านน่ัง  

กระเช้ำชมววิกลำงคนื ณ ภูเขำฮำโกดำเตะ (Mount Hakodate Night View) สูง 334 เมตร 

ตั้งอยู่ในป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมุทรใกลใ้จกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวันที่ทอ้งฟ้าโปร่งทัง้

กลางวันและกลางคนื สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ทีง่ดงาม 

เยน็     อสิระรบัประทำนอำหำรเยน็ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั  LAGENT HAKODATE HOTEL หรอืเทยีบเท่ำระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ำม ตลำดเชำ้ฮำโกดำเตะ - ย่ำนเมอืงเก่ำโมโตมำช ิ- ภูเขำไฟโชวะ ชินซงั (ไม่รวมกระเชำ้) + 

สวนหมภีูเขำไฟโชวะชนิซนั – หุบเขำนรกจโิกกุดำน ิ- บำ้นหมิะ ณ หมู่บำ้นมคัคะร ิ- แช่ออน

เซ็นธรรมชำต ิ

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2) 

น าท่านสู่ ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ (Hakodate Morning Market) มีพื้นที่ประมาณ 4 ช่วงตึก เปิด

เปิดเป็นประจ าทุกวัน ตัง้แต่ตอนเชา้ตหีา้ถงึเทีย่งตรง ในตลาดจะจ าหน่ายอาหารทะเลสด เช่น ปูคานิ 

ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล พรอ้มทัง้ผลไมต่้างๆ บรเิวณใกลเ้คยีงมีรา้นอาหารหลายรา้น เมนู

ทีนิ่ยมทีสุ่ดคอื Uni-Ikura Domburi (ขำ้วเสริฟ์พรอ้มหอยเม่นทะเลและไข่ปลำแซลม่อน) 

น าท่านสู่ ท่ำเรือเมืองฮำโกดำเตะ หรือ ย่ำนเมืองเก่ำโมโตมำชิ (Motomachi District) เป็น

ท่าเรือแรกทีเ่ปิดใหม้ีการคา้ระหว่างประเทศในปี 1854 ในช่วงสิน้สุดยุคญ่ีปุ่ นแบ่งแยก ดังนัน้ท าใหม้ี

ผูค้า้จ านวนมากจากรัสเซยี จีน และประเทศตะวันตก ไดย้า้ยถิน่ฐานมาอาศัยอยู่ในเมืองฮาโกดาเตะ

บรเิวณฐานภูเขาฮาโกดาเตะ ส่งผลใหฮ้าโกดาเตะไดรั้บอทิพลต่างๆมาจาก ชาวตะวนัตก โดย ปัจจบุนั

ยังคงมีอาคารสไตลต่์างประเทศคงเหลอือยู่ สะทอ้นใหเ้ห็นวัฒนธรรมของเมืองน้ีไดเ้ป็นอย่างดี 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (3) 

 เดินทางสู่ ภูเขำไฟโชวะ ชินซงั น าท่านเขา้ชม สวนหมีภูเขำไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan 

Bear Park) เป็นสถานทีเ่พาะพันธุ์หมีสนี ้าตาล นักท่องเทีย่วสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสนี ้าตาลไดอ้ย่าง

ใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยทีไ่ม่ดุรา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักท่องเทีย่ว เป็นภาพที่



น่ารักน่าเอ็นดูทีเดยีว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกว่าน้ีก็สามารถเขา้ไปยังหอ้งสังเกตการณ์พิเศษ กรง

มนุษย์ ซึ่งจะมองเห็นหมีสนี ้าตาลเดินผ่านไปมา และไดย้ินเสยีงและกลิ่นของหมีผ่านรูระบายอากาศ

เล็กๆ นอกจากน้ียังยังขายขนมปัง และแอปเป้ิล ใหนั้กท่องเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย น าท่านสู่ หุบ

เขำนรกจโิกกุดำน ิ(Jigokudani หรอื Hell Valley) เป็นหุบเขาทีง่ดงาม น ้ารอ้นในล าธารของหุบเขา

แห่งน้ีมีแร่ธาตุก ามะถันซึง่เป็นแหล่งตน้น ้าของย่านบ่อน ้ารอ้นโนโบรเิบทสน่ัึนเอง เสน้ทางตามหุบเขา

สามารถเดนิไต่ขึน้เนินไปเรื่อยๆประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกับ บ่อโอยุนุมะ (Oyunuma) เป็นบ่อน ้า

รอ้นก ามะถัน อุณหภูม ิ50 องศาเซลเซียส ถัดไปเร่ือยๆก็จะเป็นบ่อเล็กๆ บางบ่อมีอุณหภูมทิีร่อ้นกว่า 

และยังมีบ่อโคลนอีกดว้ย น ้ าที่ไหลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็นล าธารเรียกว่า โอยุนุมะกำว่ำ 

(Oyunumagawa) สามารถเพลิดเพลินไปกับการแช่เทา้พรอ้มชมทิวทัศน์ที่งดงาม จากนั้นน าท่าน 

หมู่บ้ำนมคัคะร ิ(Makkari) ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องภูเขำ Yotei เมืองนเิซโกะ เป็นหมู่บา้นในชนบท 

เนน้การเกษตรเป็นอุตสาหกรรมหลัก พืชผลหลักคอืมันฝรั่ง, หัวไชเทา้,แครอทและรากลลิลี ่ในช่วงฤดู

หนาวเน่ืองจากอากาศหนาวเย็น ชาวบา้นนิยมท ากระท่อมหิมะ หรือภาษาญ่ีปุ่ นเรียกว่า คำมำคุระ 

(Kamakura) ไฮไลท!์!! ใหท้่านไดห้ลบอากาศหนาว ท าร่างกายใหอ้บอุ่นภายในกระท่อมหมิะ พรอ้ม

กับรับประทานอาหารเย็น  

เย็น     รบัประทำนอำหำรเย็น ณ บำ้นหมิะ (4) 

ทีพ่กั  TOYA KANKOU HOTEL หรอืเทยีบเท่ำระดบัเดยีวกนั 

จากนัน้ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการ แชน่ ำ้แร่ออนเซ็นธรรมชำต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ชน่ ้าแร่แลว้ จะท าให ้

ผวิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้   

 



วนัทีส่ี ่ เนนิพระพุทธเจ้ำ – ร้ำนสนิคำ้มือสอง Book Off – ดวิตีฟ้รี - ทีท่ ำกำรรฐับำลเก่ำฮอกไกโด - 

ผ่ำนชม หอนำฬกิำโบรำณ – สวนสำธำรณะโอโดร ิ- ชอ้ปป้ิงถนนทำนุกโิคจ ิ

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 

จากนัน้เดนิทางสู่ เนนิพระพุทธเจำ้ (Hill of Buddha) ตัง้อยู่ทางเหนือของซปัโปโร เป็นผลงานชิน้

เอกอกีชิน้หน่ึงของทำดำโอะ อนัโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชาวญ่ีปุ่ นเจา้ของรางวัลพรติซเ์กอร์ 

โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปปัน้พระพุทธรูปมีความสูงมากถงึ 13.5 เมตรและมีน ้าหนัก 1500 

ตัน พื้นทีท่ีล่อ้มรอบจะมค่ีอยๆลาดลง อกีทัง้รายลอ้มดว้ยธรรมชาตอินังดงาม สามารถชมในววิทวิทศัน์

ทีแ่ตกต่างกันทุกๆฤดู ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูใบไมผ้ลทิีจ่ะเต็มไปดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจแีลดูร่มร่ืนร่มเย็น ช่วง

ฤดูรอ้นทีจ่ะแวดลอ้มไดส้ีม่วงของตน้ลาเวนเดอร์ และช่วงฤดูหนาวที่เหมือนอยู่ท่ามกลางความขาว

สะอาดของหมิะทีข่าวโพลน อสิระใหท่้านชืน่ชมความงามของสถานทีแ่หง่น้ีและสัมผสัพุทธศาสนาใน

มุมมองทีต่่างจากเดมิ !!!ไฮไลท ์Unseen Hokkaido ทีเ่มื่อเดนิไปจนถงึจดุทีป่ระดษิฐานพระพทุธรปู

ที่อยู่บรเิวณปลายทางของอุโมงคแ์ลว้มองยอ้นขึน้ไป จะมองเห็นเหมือนมีแสงสะทอ้นอยู่รอบๆองค์

พระพุทธรูปเปรียบเสมือนรัศมีแสงแหง่ฟ้า น าท่านชอ้ปป้ิง ณ รำ้นสนิคำ้มอืสอง (Book Off) ภายใน

รา้นจะมีจ าหน่ายสนิคา้สภาพด ีอาท ิกระเป๋า นาฬกิา รองเทา้ และขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆ ภายในบา้น 

เคร่ืองจามชาม ชุดกาแฟ ซึง่ส่วนใหญ่ เป็นสนิคา้ทีผ่ลติและจ าหน่ายในประเทศญ่ีปุ่ น 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (6) พเิศษเมนู ชำบู บุฟเฟต+์ขำป ู 

อสิระชอ้ปป้ิง ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) ใหท่้านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น ้าหอม ต่างๆ ตาม

อัธยาศัย อัธยาศัย เมืองซับโปโร ตัวนาฬกิาถูกติดตั้งในปี 1881 จากบรษัิท E. Howard & Co. เมือง 

Boston น าท่านสู่ ทีท่ ำกำรรฐับำลเก่ำฮอกไกโด (Former Hokkaido Government Office) เป็น

อาคารสแีดงอฐิ สรา้งในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในไม่กีอ่าคารของญ่ีปุ่นในสมยันัน้ 

ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ดา้นหนา้มีสัญลักษณ์ดาวหา้แฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมทีร่่ม

รื่น เรียงรายดว้ยตน้ซากุระ และตน้แปะก๊วย อาคารแห่งน้ีเคยเป็นทีท่ าการรัฐบาลทอ้งถิ่นสมัยบุกเบกิ

เกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งท างานต่างๆ และหอสมุดเก็บบันทกึทางราชการ 

ผ่ำนชม หอนำฬิกำโบรำณ (Sapporo Clock Tower) ตัวอาคารและหอนาฬิกาสรา้งขึน้จากไม ้

ออกแบบและบรจิาคใหโ้ดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878 สิบปีหลังจากทีม่ีการสรา้ง น าท่านเดนิทางสู่

สวนสำธำรณะโอโดร ิ(Odori Park) สวนสาธารณะทีผ่่านย่านใจกลางเมืองบรเิวณถนนโอโดรเิป็น

ระยะทางประมาณ 1.5 กม. ค าว่า โอโดร ิในภาษาญ่ีปุ่ นมีความหมายว่า ทำงเดนิทีก่วำ้ง ในอดตีเมื่อ

ครั้งเริ่มวางผังเมือง ถูกวางแผนไวใ้หเ้ป็นทางเดินสายใหญ่ใจกลางเมือง ก่อนที่จะกลายเป็น

สวนสาธารณะในเวลาต่อมา ปลายสุดของสวนสาธารณะแห่งน้ี ยังเป็นทีตั่ง้ของซัปโปโรทวีทีาวเวอร์ 

(TV Tower) (รำคำค่ำทวัรไ์ม่รวมค่ำขึน้ลฟิท ์TV Tower) และใกลเ้คียงยังมีสถานทีท่ี่น่าสนใจ 



เช่น พพิธิภัณฑจ์ดหมายเหตุนครซัปโปโร เป็นตน้ ในแต่ละปีจะมีงานมากมายมาจัดทีส่วนสาธารณะ

แห่งน้ี เช่น งานเทศกาลหิมะซัปโปโร เทศกาลดอกไลลักซัปโปโร และกิจกรรมตน้ไม ้ดอกไม ้

สวยงามตามฤดูกาล นอกจากน้ี ยังเป็นสถานทีป่ระดับไฟงาน Sapporo White Illumination ทีม่ีการ

ประดับไฟประมาณ 1,000 หลอด และเพิม่จ านวน และขนาดของงานใหย้ิง่ใหญ่ขึน้ทุกปี  (ส ำหรบัปี 

2019-2020 จดัขึน้ระหว่ำงวนัที ่22 พฤศจกิำยน 2019 – 15 มนีำคม 2020) อสิระใหท้่านชมการ

ประดับไฟสุดสวยพรอ้มกับบรรยากาศสุดประทับใจ ตามอัธยาศัย 

เย็น  อสิระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั  SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 

จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ถนนทำนุกโิคจ ิ(Tanukikoji) เป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมี

พื้นที่ทั ้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่ำงร้ำนขำยกโิมโน 

เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภำพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีำ้นอำหำรมำกมำย ท ัง้ยงัเป็นศูนยร์วมของเหล่ำ

วยัรุ่นด้วย เนื่องจำกมีเกมเซ็นเตอร ์และตู้หนีบตุ๊กตำมำกมำย ร้อนดองก ีร้ำน 100 เยน 

นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ่ 

วนัทีห่ำ้ ศำลเจำ้ฮอกไกโด - เมอืงโอตำรุ - คลองโอตำรุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี– โรงเป่ำแกว้คติำอิ

ช ิ- รำ้นกำแฟ ฮลัโหล คติตี ้- โรงงำนช็อคโกแล็ต - ลำนสกโีคคุไซ - ชอ้ปป้ิงมติซุยเอำ้เลท 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (7) 



น าท่านชม ศำลเจำ้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรือ เดมิชือ่ ศำลเจำ้ซปัโปโร เปลีย่นเพื่อให ้

สมกับความยิง่ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตน้ีคอยปกปักษ์รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไก

โดมีความสงบสุขถงึแมจ้ะไม่ไดม้ีประวัตศิาสตร์อันยาวนาน จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงโอตำรุ (Otaru) 

โอตารุเป็นเมืองท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตัง้อยู่บนทีล่าดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซึง่

เป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวทีม่ีชือ่เสยีง คลองโอตำรุ (Otaru Canal) หรอื โอตำรุอุนงะ มีความ

ยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็น

รา้นอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท!์!! บรรยำกำศสุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่งน้ีสรา้งเมื่อปี 1923 โดย

สรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แต่ภายหลังได ้

เลิกใชแ้ละมีการถมคลองครึ่งหน่ึงเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีครึ่งหน่ึงไวเ้ป็นสถานที่

ท่องเทีย่ว มีการสรา้งถนนเรียบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตรน าท่านเดนิชม 

พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี(Music box Museum) พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท์ หน่ึง

ในรา้นคา้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรีในญ่ีปุ่ น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือ

เป็นอีกหน่ึงในสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์เมือง ชม โรงเป่ำแกว้คติำอจิ ิ(Kitaichi Glass) 

ตัง้อยู่ในเมืองโอตารุ เมืองทีม่ีชือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนัน้จุดประสงคข์อง

การเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รือ แต่ปัจจุบันน้ีเป้าหมายของการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นของใชห้รือของที่

ระลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ีชือ่เสยีงและเก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืง โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่

ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ทีม่ีอยู่มากมาย และผลงานทีม่ีชือ่เสยีงมากทีสุ่ดของโรงงานแหง่น้ีกค็อื

โคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้น่ันเอง นอกจากน้ียังมีสอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วดว้ย เดนิทาง

สู่ รำ้นกำแฟ ฮลัโหล คติตี ้(Hello Kitty Café)เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมว

ชือ่ดัง คติตี ้ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

เทีย่ง  อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 

 น าท่านเดนิทางสู่ โรงงำนช็อคโกแลตชโิรอโิคอบิโิตะ (Shiroi Koibito Park) (ไม่รวมค่ำเขำ้ มี

ค่ำใชจ่้ำยเพิม่ 600 เยน) เป็นโรงงานของบรษัิทอชิยิะ บรษัิทช็อคโกแล็ตของทอ้งถิน่ ผลติภัณฑท์ี่

ขึน้ชือ่ของบรษัิท คอื คุก้กีช้โิรอ ิโคอบิโิตะ Shiroi Koibio ของฝากทีนิ่ยมของฮอกไกโด (คุก้กีเ้นย

สอดไสช้็อคโกแล็ตขาว) ภายในบริเวณโรงงานประกอบดว้ย รา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร และ

พิพิธภัณฑโ์รงงานช็อกโกแลตพรอ้มจ าหน่ายช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบ อิสระใหท่้านถ่ายรูป 

และเลอืกซือ้ขนม ช็อกโกแล็ตเป็นของฝากกันตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู่ ลำนสกโีคคุไซ ซปัโปโร (Kokusai Ski Sapporo) ลานสกทีีม่ีชือ่เสยีงอกีแหง่หน่ึง ตัง้อยู่

ไม่ไกลจากเมืองซัปโปโร ภายในลานสกมีีกจิกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ สกี สโนวบอร์ด รา้นอาหาร 

โรงเรียนส าหรับสอนเล่นสก ีใหท่้านไดเ้ล่นสกแีละสัมผสัหมิะขาวโพลน โดยหมิะทีฮ่อกไกโดนัน้ไดช้ือ่

ว่าเป็นหมิะทีม่ีความปยุและนุ่มมากแตกต่างจากทีอ่ ืน่ๆ อสิระตามอัธยาศัย (https://www.sapporo-

kokusai.jp/en/rental.html)(**หมำยเหตุ รำคำไม่รวมค่ำเล่นกจิกรรมต่ำงๆ ค่ำเช่ำชุดและ

อุปกรณ์สก ีกรณีลำนสกปิีด บร ิษทัสงวนสิทธิ ์น ำลูกค้ำไปลำนสกอีื่นแทนไดต้ำมควำม

เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์) 

จากนั้นชอ้ปป้ิง มติชุยเอำทเ์ลต (Mitsui Outlet) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่มีพื้นทีข่นาดใหญ่แห่งแรก

ของฮอกไกโด มีสินคา้แบรนด์ต่างๆ จ าหน่ายเสื้อผา้ผูห้ญิง ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมี

รา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมาย สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

เย็น  อสิระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั 



ทีพ่กั   SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 

วนัทีห่ก สนำมบนิชโิตเสะ – สนำมบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (8) 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่สนำมบนิชโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น 

10:30 น.     เหริฟ้าสู่ ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG671 

15:30 น. เดนิทางถงึสนำมบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเป่ียม 

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

 

 

ส ำหรบัลกูคำ้ทำ่นทีไ่มเ่อำต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคำ่ต ัว๋ออก 9,000 บำท 
 

ฤดูหนำวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สีโ่มงเย็นก็มืดแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 

เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งมี เมื่อแสงแดดกระทบ

หมิะจะสว่างจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

 

*ท่ำนใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสำยกำรบนิไทยสมำยดห์รอืกำรบนิไทยเท่ำน ัน้*  

** ท ัง้นีห้ำกสำยกำรบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิล่ำชำ้ ทำงบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยค่ำเสยีหำยเฉพำะ
สำยกำรบนิภำยในประเทศทีเ่ป็นสำยกำรบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังำนขำย

ล่วงหนำ้ก่อนท ำกำรซือ้ต ัว๋ภำยในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัท่ำนเอง ** 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:   

รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 

10 ชั่วโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง 

อตัรำค่ำบรกิำรนีร้วม 

✓ ค่าต๋ัวเครื่องบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  



✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรือเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัรำค่ำบรกิำรนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เคร่ืองดืม่ ค่าซักรีด ค่ามนิิ

บาร์ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวซ่ีาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่

เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศใหย้ืน่วซ่ีาตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการ

ยืน่รอ้งขอวซ่ีา 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครื่องบนิไปแลว้  

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ค่ำทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บำท/ท่ำน/ทรปิ, ค่ำทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพงึพอใจของท่ำน 

 

เดนิทำงขึน้ต ่ำ 25 ท่ำน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้  

 

เงือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำท่ำนละ 15,000 บำท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนทีเ่หลอื ช าระก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญำตตดัทีน่ ัง่ ใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หำกช ำระไม่ครบตำมจ ำนวน บรษัิทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หำกช ำระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังำนขำยมำทำง E-

Mail 

• ส่งรำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผู้เดนิทำงตอ้งส่งส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่ำตอ้งกำรเดนิทำงท่องเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบ้ำง, เบอรโ์ทร // [หำกไม่สง่

ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) มำให้ ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำเสยีหำยอนั

เกดิจำกควำมผดิพลำดจำกกำรสะกดชือ่-นำมสกุล และอื่นๆ เพื่อใชใ้นกำรจองต ั๋วเครื่องบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดนิทำงมำกกว่ำ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

 

 



เงือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

• ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

• ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของค่ำทวัรท์ ัง้หมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไม่ไดค่้ำทวัรค์นื  

• กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงช่วงวนัหยุดหรอืเทศกำลทีต่้องกำรนัตีมดัจ ำกบัสำยกำรบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีำรกำรนัตคี่ำมดัจ ำ

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศหรอืต่ำงประเทศและไม่อำจขอคนืเงนิได ้ รวมถงึเทีย่วบนิ 

พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไม่มีกำรคืนเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ ำ หรือ

ค่ำทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจำกค่ำต ัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมำยเหตุ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจ

เรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดินทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวร์เรียกเกบ็ และกำรจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิกำรเดนิทำง และไดด้ าเนินการออก

ต๋ัวเครื่องบนิไปแลว้ (กรณีต๋ัว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

➢ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่

ตดิกัน 

➢ กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มาก และหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งสมัภำระ และค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ (Porter) 

➢ ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบนิ คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่

ท่านไม่อาจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนทีโ่ดนเรียกเก็บเพิม่) 

➢ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม

กวา้ง+ยาว+สูง  ไม่เกิน  115 เซนติเมตร  หรือ  25 เซนติเมตร  (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร  (21.5 น้ิว) x 46 

เซนตเิมตร (18 น้ิว)  

➢ กรณีที่ตอ้งมีบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได  ้

ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ้่ายที่

สัมภาระน ้าหนักเกนิ (ท่านตอ้งช าระในส่วนทีโ่ดนเรียกเก็บเพิม่) 

➢ ทางบรษัิทฯ ไม่รบัผดิชอบกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 

 

หมำยเหตุ.. (ส ำคญัมำก!!! ผูโ้ดยสำรควรรบัทรำบ  ก่อนกำรเดนิทำง) 

1. รำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่ัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อัคคภัีย หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุกำรณ์ทีน่อกเหนอืกำรควบคุมจำกทำงบรษิทั

ทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นส าคัญ 



2. หำกท่ำนยกเลกิทวัร ์เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ

วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบนิ หรือในส่วนของการบริการทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเที่ยว ยังคง

ใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืค่ำทวัรท์ ัง้หมด หรอืบำงส่วนใหก้บัท่ำน 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการไม่คนืค่ำใชจ่้ำย เน่ืองจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่ำทวัรท์ ัง้หมด หรอืบำงส่วนใหก้บัท่ำน ในกรณี

ดังน้ี 

➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤตส่ิอไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่าง

กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดนิทาง 

➢ กรณีทีส่ถานทูตงดออกวซ่ีา อันสบืเน่ืองมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรือ คนต่างดา้ว

ทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 

 

 

จำกมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไม่ว่ำจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อกำรท่องเทีย่ว เย ีย่มญำต ิหรือธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำรในข ัน้ตอนกำร

ตรวจเขำ้เมอืง เพือ่ยนืยนักำรมคุีณสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัต่อไปนี้ 

1. ต๋ัวเครื่องบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่ นได ้(เช่น เงนิ

สด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คุณสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซี่ำ) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ่ น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคุณสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศกึษำรำยละเอยีดทัง้หมดก่อนท ำกำรจอง เพื่อควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนั

ระหว่ำงท่ำนลูกคำ้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืปรบัรำคำค่ำบรกิำรขึน้ ในกรณีทีม่ผูีร้่วมคณะไมถ่งึ 

30 ท่ำน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  



7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หน่ึง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบหุร่ี 

/ ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณำแจง้บรษิทัฯ อย่ำงนอ้ย 7 วนั

ก่อนกำรเดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจ้ัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี

ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ

หลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ

สงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วันเสาร์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า

ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถใน

การบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครั้งทีต่อ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท่้องเทีย่วตาม

โปรแกรม 

14. บริการน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถึงวันที่ 4 ของการเดนิทาง รวม

จ ำนวน 4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวัน

นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดนิทาง 

 


