
HOKKAIDO HAKODATE6D4N 

ซุปตาร ์แฟนคลบั ตามกรีด๊ >///< 
กําหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม-มนีาคม 2561 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ(์XJ) 

อสิระเลน่สก ีณ ลานชคิไิซโนะโอกะ ทา่มกลางหมิะขาวโพลน  

ถา่ยรปูกบัสนุขัลากเลือ่น ฟรี 



ชมป้อมดาวโกเรยีวคาคนุ ัง่กระเชา้ชมววิยามคํา่คนืเมอืงฮาโกดาเตะ 

ชอ้ปป้ิงตลาดเชา้ ฮาโกดาเตะ 

สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตาร ุ  

ซติีท้วัรเ์มอืงซปัโปโร เยีย่มชมหอนาฬกิา เยอืนตกึเกา่รฐับาล  

สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ณ ศาลเจา้ฮอกไกโด 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ออิอน ทาวน ์ทานกุโิคจแิละ มติซุยเอา้ทเ์ลท  

เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเรือ่งฮอกไกโด 

พเิศษ!!! บฟุเฟตข์าป ู++++ Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซส ์

04-09 มกราคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

05-10 มกราคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

06-11 มกราคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

07-12 มกราคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

08-13 มกราคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

09-14 มกราคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

10-15 มกราคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

11-16 มกราคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

12-17 มกราคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

19-24 มนีาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

20-25 มนีาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

21-26 มนีาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

22-27 มนีาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

23-28 มนีาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

24-29 มนีาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

25-30มนีาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // เด็กอายตํา่กวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 9,000 บาท // ราคานีไ้มร่วม

คา่ทปิไกด ์1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก สนามบนิ ดอนเมอืง 

23.00 น พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการ

บนิ AIR ASIA Xเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเซะ –เมอืงฮาโกดาเตะ –ป้อมโกเรยีวคาคุ –โกดงัอฐิแดงรมินํา้ – น ัง่

กระเชา้ชมววิกลางคนื ณขภูเขาฮาโกดาเตะ 

02.20 น ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเช ่เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ นเทีย่วบนิทีX่J620 



สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  

(น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย) 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

10.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ นหลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ย

แลว้ เดนิทางสู ่ เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate)เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดบั  3 ของภมูภิาค ฮอกไก

โดตัง้อยู่ปลายสดุทางตอนใตข้องเกาะมชีือ่เสยีงดา้นทวิทศันท์ีส่วยงามของภเูขาฮาโกดาเตะและ

อาหารทะเลสดใหม่ ในอดตีเป็นเมอืงหนึง่ทีม่ทีา่เรอืสาํหรับเปิดการคา้ระหว่างประเทศในชว่งหลงัจาก

ยุคแยกประเทศเมอืงฮาโกดาเตะไดร้ับอทิธพิลจากตา่งประเทศเป็นอย่างมากมยี่านทีอ่ยู่อาศยัของชาว

ตา่งประเทศและป้อมสไตลต์ะวันตก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

นําทา่นสู่ ป้อมโกเรยีวคาคุ  (Fort Goryokaku)หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า ป้อมดาว  5 แฉกเพราะ

บรเิวณนัน้เป็นพืน้ทีข่นาดใหญ่รูปดาวเนื่องจากตอ้งการเพิม่พืน้ทีใ่นการวางปืนใหญ่น่ันเองซึง่จะ

มองเห็นไดจ้ากมุมสงูป้อมสรา้งตามสไตลต์ะวันตกสรา้งขึน้ในปีสดุทา้ยของสมัยเอโดะเพือ่ป้องกนั

เมอืงฮาโกดาเตะจากการคกุคามจักรวรรดนิยิมทีต่อ่มาป้อมแห่งนี้กลายเป็นฐานของสงครามกลาง

เมอืงระหว่างกองทพัผูส้าํเร็จราชการและกองกําลงัของรัฐบาลเมจทิีจ่ัดตัง้ข ึน้ใหม่ ปัจจุบันถกูดดัแปลง

ใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในชว่งปี  1910 (สะพานขา้มเขา้ไปในพืน้ทีร่ปูดาวเปิด  9:00-19:00

ไมร่วมคา่ขึน้หอคอยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 840 เยน )จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ณ โกดงัอฐิ

แดงรมินํา้ (Red Brick Warehouses)ไดป้รับปรุงมาจากคลงัสนิคา้อฐิสแีดงทีเ่คยใชค้า้ขายใน

ปลายสมัยเอโดะตัง้อยู่รมิแม่น้ําของอ่าวฮาโกดาเตะศนูยร์วมแหลง่ชอ้ปป้ิงรา้นอาหารและสถานบันเทงิ

ทีใ่หบ้รรยากาศเกา่ๆนอกจากรา้นขายของทีร่ะลกึทีท่นัสมัยเสือ้ผา้แฟชัน่รา้นขายอุปกรณ์ตกแตง่บา้น

และรา้นขนมหวานแลว้ยังมรีา้นอาหารลานเบยีรโ์บสถส์าํหรับจัดพธิแีตง่งานและบรกิารลอ่งเรอืเพือ่ชม

ววิทวิทศันข์องอ่าวฮาโกดาเตะอกีดว้ยหลงัอาหารนําทา่นน่ังกระเชา้ชมววิกลางคนืณภเูขาฮาโกดา

เตะMount Hakodate สงู 334 เมตรตัง้อยู่ในป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมุทรใกลใ้จกลางเมอืง

ฮาโกดาเตะในวันทีท่อ้งฟ้าโปร่งทัง้กลางวันและกลางคนืสามารถมองเห็นววิทวิทศันท์ีง่ดงาม 

 



เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็ นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั HAKODATE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ - ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ- ภูเขาไฟโชวะชนิซงั  (ไมร่วม

กระเชา้) + สวนหมภีูเขาไฟโชวะชนิซนั–หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ- เมอืงซปัโปโร - มติ

ซุยเอา้ทเ์ลท 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 

นําทา่นสู ่ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market)มพีืน้ทีป่ระมาณ 4 ชว่งตกึ เปิด

เปิดเป็นประจําทกุวัน ตัง้แตต่อนเชา้ตหีา้ถงึเทีย่งตรง ในตลาดจะจําหน่ายอาหารทะเลสด เชน่ ปูคาน ิ

ไขป่ลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล พรอ้มทัง้ผลไมต้า่งๆ บรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นอาหารหลายรา้น เมนู

ทีน่ยิมทีส่ดุคอื Uni-IkuraDomburi (ขา้วเสริฟ์พรอ้มหอยเม่นทะเลและไขป่ลาแซลม่อน) 

นําทา่นสู ่ ทา่เรอืเมอืงฮาโกดาเตะหรอื ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาชิ  (Motomachi District)เป็น

ทา่เรอืแรกทีเ่ปิดใหม้กีารคา้ระหว่างประเทศในปี  1854 ในชว่งส ิน้สดุยุคญีปุ่่ นแบ่งแยกดงันัน้ทําใหม้ี

ผูค้า้จํานวนมากจากรัสเซยีจนีและประเทศตะวันตกไดย้า้ยถิน่ฐานมาอาศยัอยู่ในเมอืงฮาโกดาเตะ

บรเิวณฐานภเูขาฮาโกดาเตะ สง่ผลใหฮ้าโกดาเตะไดร้ับอทิพลตา่งๆมาจาก ชาวตะวันตก โดยปัจจุบัน

ยังคงมอีาคารสไตลต์า่งประเทศคงเหลอือยู่สะทอ้นใหเ้ห็นวัฒนธรรมของเมอืงนี้ไดเ้ป็นอย่างด ี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางว ั น ณ ภตัตาคาร (3) 

เดนิทางสู ่ภเูขาไฟโชวะชนิซงั นําทา่นเขา้ชม สวนหมภีเูขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan 
Bear Park)เป็นสถานทีเ่พาะพันธุห์มสีน้ํีาตาลนักทอ่งเทีย่วสามารถเยีย่มชมลกูหมสีน้ํีาตาลไดอ้ย่าง

ใกลช้ดิผ่านกระจกใสและมหีมโีตเต็มวัยทีไ่ม่ดรุา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักทอ่งเทีย่วเป็นภาพที่
น่ารักน่าเอ็นดทูเีดยีวหากใครตอ้งการใกลช้ดิกว่านี้ก็สามารถเขา้ไปยังหอ้งสงัเกตการณ์พเิศษ กรง

มนษุย์ซึง่จะมองเห็นหมสีน้ํีาตาลเดนิผ่านไปมาและไดย้นิเสยีงและกลิน่ของหมผี่านรูระบายอากาศ
เล็กๆนอกจากนี้ยังยังขายขนมปังและแอปเป้ิลใหนั้กทอ่งเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ยจากนัน้นําทา่น
สูห่บุเขานรกจโิกกดุาน ิ(JigokudaniหรอืHell Valley)เป็นหุบเขาที ่งดงามน้ํารอ้นในลําธารของ

หุบเขาแห่งนี้มแีร่ธาตกุํามะถนัซึง่เป็นแหลง่ตน้น้ําของย่านบ่อน้ํารอ้นโนโบรเิบทสน่ัึนเองเสน้ทางตาม
หุบเขาสามารถเดนิไตข่ ึน้เนนิไปเรือ่ยๆประมาณ 20 -30 นาทจีะพบกบับ่อโอยุนมุะ (Oyunuma)เป็น

บ่อน้ํารอ้นกํามะถนัอุณหภมูิ 50 องศาเซลเซยีสถดัไปเรือ่ยๆก็จะเป็นบ่อเล็กๆบางบ่อมอีุณหภมูทิีร่อ้น
กว่าและยังมบี่อโคลนอกีดว้ยน้ําทีไ่หลออกจากบ่อโอยุนุมะเป็นลําธารเรยีกว่า โอยุนมุะกาวา่  
(Oyunumagawa)สามารถเพลดิเพลนิไปกบัการแชเ่ทา้พรอ้มชมทวิทศันท์ีง่ดงามนําทา่นเดนิทาง

กลบัเมอืงซปัโปโรจากนัน้สูม่ติชุยเอาทเ์ลทเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญ่แห่งแรกของฮอก
ไกโด มสีนิคา้แบรนดต์า่งๆ จําหน่ายเสือ้ผา้ผูห้ญงิ ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมรีา้นอาหารให ้
เลอืกมากมาย 

เย็น      อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั   SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่เมอืงฟรุาโน่  – สนุขัลากเลือ่น – อสิระเลน่สก ีณ ชคิไิซโนะโอกะ –เมอืงอาซาฮคิาวา่ –หมูบ่า้น

ราเมนอาซาฮคิาวา่ - ออิอนทาวน ์



เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงฟรุาโน ่(Furano)เมอืงเล็กๆ ที่มอีากาศเย็นและแหง้ประกอบกบัดนิแถบนัน้

เป็นดนิภเูขาไฟ จงึเหมาะแกก่ารเพาะปลกูผลติผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้แตใ่นชว่งเวลาที่

เป็นหมิะ ก็จะเป็นลานหมิะขนาดใหญ่สดุลกูหูลกูตา นําทา่น ชมความน่ารักของ สนุขัลากเลือ่น (Dog 

Sled)ณ ลานสกหีมิะขาวโพลน อสิระใหท้า่นถา่ยรปูกบัสนุขัลากเลือ่น ฟร!ี!!นอกจากสนัุขแลว้ ยัง

มสีตัวอ์ืน่ๆ อาท ิมา้ เป็นตน้เดนิทางสูช่คิไิซโนะโอกะ (Shikisai no oka snow world)หรอืเนนิสี่

ฤดเูป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ่มพีืน้ทีถ่งึ 7 เฮคเตอรใ์นชว่งฤดรูอ้นเต็มไปดว้ยดอกไมท้ีบ่านสะพรั่งใน

ฤดหูนาวสถานทีแ่ห่งนี้จะถกูปกคลมุและกลายเป็นเมอืงหมิะลานกวา้งกลายเป็นลานสกขีนาดใหญ่

อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการเลน่สก,ี สโนโมบลิ(ไมร่วมคา่เชา่ชุดและอปุกรณ์)นําทา่นเดนิทางสู่

เมอืงอาซาฮคิาวา่ เป็นเมอืงใหญ่อันดบั  2 ของเกาะฮอกไกโดอยู่ทางตอนกลางของเกาะไดช้ือ่ว่า

หนาวเย็นทีส่ดุในฤดหูนาวของประเทศญีปุ่่ น 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ หมบูา้นราเมง  

นําทา่นสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ทีร่าเมนของทีน่ี่มรีสชาตอิันเป็นเอกลกัษณ์และไดร้ับการกลา่ว

ขานถงึความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาว่าไดถ้อืกําเนดิข ึน้ในปี 1996 โดย

รวบรวมรา้นราเมนชือ่ดงัของเมอืงอาซาฮคิาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยู่รวมกนัเป็นอาคารหลงัคาเดยีว !!

ไฮไลท์หมูบ่า้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดงัข ัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว และยังมหีอ้งเล็กๆทีจ่ัดแสดงประวัต ิ

ความเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งนี้ใหส้าํหรับผูท้ีส่นใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย ทกุๆ รา้นจะสรา้งเอกลกัษณ์

เฉพาะตวัของรา้นตนเองขึน้มาเพือ่ดงึดดูความสนใจของลกูคา้ เชน่ รา้น Asahikawa Ramen Aoba 

ทีแ่สนภาคภมูใิจในความเป็นราเมนเจา้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในอาซาฮคิาว่า หรอืจะเป็นรา้น Ramen Shop 

Tenkinทีเ่ชือ่มั่นในน้ําซปุของตวัเองว่าเป็นหนึง่ไม่แพใ้ครทีส่าํคญั ราเมง ถอืเป็นอาหารเมนูยอดนยิม

ของคนญีปุ่่ น เพราะดว้ยความทีก่นิง่ายและมรีสชาตทิีห่ลากหลายจงึเป็นทีถ่กูใจของคนญีปุ่่ นทกุเพศ

ทกุวัยจากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงณออิอน ทาวน(์ฝ่ังตรงขา้มของโรงแรม) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของ

ฮาซาฮกิาว่าอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกนัอาทขินมโมจเิบนโตะผลไมแ้ละขนมขึน้

ชือ่ของญีปุ่่ น อย่าง คทิแคท สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่เชน่กนั 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็ นตามอธัยาศยั ณ ออิอน ทาวน ์

ทีพ่กั  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ ศาลเจา้ฮอกไกโด - ทีท่ําการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด –ทีท่ําการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด – เมอืงโอ

ตาร ุ- คลองโอตาร ุ–พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี–โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟฮลัโหลคติตี ้- 

ถนนทานกุโิคจ ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 



นําทา่นชมศาลเจา้ฮอกไกโด หรอื เดมิชือ่ ศาลเจา้ซปัโปโร เปลีย่นเพือ่ใหส้มกบัความยิง่ใหญ่ของ

เกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสขุถงึแม ้

จะไม่ไดม้ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน นําทา่นสูท่ ีท่ําการรฐับาลเกา่ฮอกไกโดเป็นอาคารสแีดงอฐิสรา้ง

ในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึง่ในไม่กีอ่าคารของญีปุ่่ นในสมัยนัน้ภายในตกแตง่อย่าง

หรูหราดา้นหนา้มสีญัลกัษณ์ดาวหา้แฉกธงรูปดาวเจ็ดแฉกและสวนหย่อมทีร่่มรืน่เรยีงรายดว้ยตน้

ซากรุะและตน้แปะกว๊ยอาคารแห่งนี้เคยเป็นทีทํ่าการรัฐบาลทอ้งถิน่สมัยบุกเบกิเกาะฮอกไกโดปัจจุบัน

เปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งทํางานตา่งๆและหอสมุดเก็บบันทกึทางราชการ ผา่นชม หอนาฬกิา

โบราณตวัอาคารและหอนาฬกิาสรา้งขึน้จากไมอ้อกแบบและบรจิาคใหโ้ดยรัฐบาลสหรัฐในปี  1878 

สบิปีหลงัจากทีม่กีารสรา้งเมอืงซบัโปโรตวันาฬกิาถกูตดิตัง้ในปี  1881 จากบรษัิทE. Howard & Co. 

เมอืงBostonอสิระชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ี ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น้ําหอม ตา่งๆ ตาม

อัธยาศยั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางว ั นณ ภตัตาคาร (6)บรกิารทา่นดว้ยเมน ูชาบ ูบฟุเฟต+์ขาปู 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโอตารโุอตารุเป็นเมอืงทา่สาํคญัสาํหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยู่

บนทีล่าดตํา่ของภเูขาเท็งงุ ซึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวทีม่ชีือ่เสยีง คลองโอตารหุรอื โอตา

รอุนุงะมคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดงัเกา่บรเิวณโดยรอบ

ปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ ไฮไลท!์!!บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนี้สรา้งเมือ่ปี 

1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชส้าํหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดงั แต่

ภายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็น

สถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ2เมตร นําทา่น

เดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรโีอตารุเป็น !!!ไฮไลทห์นึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญ่

ทีส่ดุของพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรใีนญีปุ่่ นโดยตวัอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงามและถอืเป็นอกีหนึง่ใน

สถานทีส่าํคญัทางประวัตศิาสตรเ์มอืงชมโรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ ตัง้อยู่ในเมอืงโอตารุเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง

ทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนานโดยในอดตีนัน้จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุน่ใหเ้รอืแต่

ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทนซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็น

โรงงานทีม่ชีือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงโดยกอ่ตัง้ข ึน้ตัง้แตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ทีม่อียู่

มากมายและผลงานทีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแห่งนี้ก็คอืโคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้น่ันเอง

นอกจากนี้ยังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วดว้ยเดนิทางสู ่ รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี้

เพลดิเพลนิกบับรรยากาศน่ารักๆ ของตวัการต์นูแมวชือ่ดงั คติตี ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และถา่ยรูป

ตามอัธยาศยั จากนัน้ อสิระชอ้ปป้ิง ถนนทานกุโิคจ ิ เป็นย่านการคา้เกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร โดยมี

พืน้ทีท่ัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ตา่งๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน 

เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ัง้ยงัเป็นศนูยร์วมของเหลา่

วยัรุน่ดว้ย เนือ่งจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุก๊ตามากมายรอ้นดองก ีรา้น 100เยน  

นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมกีารตกแตง่บนหลงัคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ่ 



เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ทานกุโิคจ ิ

ทีพ่กั   SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่ก สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

12.05น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดย สายการบนิแอรเ์อเซยีเทีย่วบนิที ่XJ621 

18.00 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง   

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

 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 8,000 บาท 
 

ฤดหูนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั: สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆจะปิดเร็ว 1 

ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวงั แวน่ควรจะตอ้งม ีเมือ่

แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมอืง , 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

สามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน้ํามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

 

× ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ตํา่ 34 ทา่น  หากตํา่กว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท



ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้  

 
 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 1 5,000 บาท  ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ชาํระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์ 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ( Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด , ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง( Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ตํา่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์าํระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น

รายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ถา้

ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ

มัดจาคนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกันหากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับทา่นจะตอ้งชาํระ

ค่าใชจ้า่ยสว่นต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนดซึง่

ทางบรษัิทฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละใน กรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้

(กรณีต๋ัว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 
 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว ( Single) 

และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน 

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็มบรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื20กโิลกรัม  (สําหรับผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไม่อาจ

ปฏเิสธได(้ทา่นตอ้งชาํระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมน้ํีาหนักไม่เกนิ  7 กโิลกรัมและมคีวาม

กวา้ง+ยาว+สงูไม่เกนิ  115 เซนตเิมตรหรอื  25 เซนตเิมตร  (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร  (21.5 นิว้) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้)  



 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้่ากว่ามาตรฐานไดท้ัง้นี้

ขึน้อยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระสว่นของค่าใชจ้า่ยทีสั่มภาระน้ําหนัก

เกนิ (ทา่นตอ้งชาํระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋าและสัมภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม  เนือ่งจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อัคคภีัย หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีน่อกเหนอืการควบคมุจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 

โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นสําคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนือ่งจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อัคคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่

เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ําการจองและถกูเก็บค่าใชจ้า่ยไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่นในกรณีดังนี ้

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนือ่งจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มนําเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่างกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วที่

พํานักอยู่ในประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น(ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น(ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ  : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ30 

ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ 

4. บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ,การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมายซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิสิง่ของสญูหายอันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการ

โจรกรรมและอุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 



6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอขอสงวนสทิธิ

ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้

เวลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที2่ ของการเดนิทาง ถงึวันที4่ ของการเดนิทาง รวมจํานวน 3 

ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

รายการทวัร.์.................................................................................วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ..................................................................โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี..............ทา่น)  

จํานวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

ลําดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

หมายเหต ุกรุณ าแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 

 
ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

ลงชือ่........................................................... ..ผูจ้อง 

 
(..............................................................) 

 

 


