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นั่งกระเชาคุโรดาเกะ ชมวิว อุทยานแหงชาติไดเซ็ทสึซัง  

ชอปปงจุใจ ทานุกิโคจิ และ อิออนทาวน 

เดินทางกับคนรูจริงเรื่องฮอกไกโด 

พิเศษ!!! บฟุเฟตขาปูยักษ ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว กรุปไซต อุณหภูมิ  

26 กันยายน-01 ตุลาคม 2562 35,888.- 8,900.- 31+1 10°C - 20°C  

01-06 ตุลาคม 2562 39,888.- 8,900.- 31+1 9°C - 19°C  

02-07 ตุลาคม 2562  39,888.- 8,900.- 31+1 9°C - 19°C  

03-08 ตุลาคม 2562  39,888.- 8,900.- 31+1 9°C - 18°C  

04-09 ตุลาคม 2562  39,888.- 8,900.- 31+1 9°C - 18°C  

05-10 ตุลาคม 2562  39,888.- 8,900.- 31+1 8°C - 19°C  

06-11 ตุลาคม 2562  39,888.- 8,900.- 31+1 8°C - 19°C  

07-12 ตุลาคม 2562  39,888.- 8,900.- 31+1 8°C - 18°C  

08-13 ตุลาคม 2562  39,888.- 8,900.- 31+1 7°C - 18°C  

10-15 ตุลาคม 2562  39,888.- 8,900.- 31+1 7°C – 17°C  

11-16 ตุลาคม 2562 39,888.- 8,900.- 31+1 7°C – 17°C  

12-17 ตุลาคม 2562 39,888.- 8,900.- 31+1 7°C – 16°C  

14-19 ตุลาคม 2562  39,888.- 8,900.- 31+1 7°C – 16°C  

15-20 ตุลาคม 2562  39,888.- 8,900.- 31+1 6°C – 17°C  

16-21 ตุลาคม 2562 39,888.- 8,900.- 31+1 6°C – 17°C  

17-22 ตุลาคม 2562 39,888.- 8,900.- 31+1 6°C – 16°C  

21-26 ตุลาคม 2562 39,888.- 8,900.- 31+1 6°C – 16°C  

22-27 ตุลาคม 2562 39,888.- 8,900.- 31+1 5°C – 15°C  

23-28 ตุลาคม 2562 39,888.- 8,900.- 31+1 5°C – 15°C  



  

 

29 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 

2562  
39,888.- 8,900.- 31+1 

4°C – 14°C  

30 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 

2562  
39,888.- 8,900.- 31+1 

4°C – 14°C  

01-06 พฤศจิกายน 2562 39,888.- 8,900.- 31+1 3°C – 15°C  

06-11 พฤศจิกายน 2562 39,888.- 8,900.- 31+1 2°C – 12°C  

07-12 พฤศจิกายน 2562 39,888.- 8,900.- 31+1 2°C – 11°C  

08-13 พฤศจิกายน 2562 39,888.- 8,900.- 31+1 2°C – 11°C  

13-18 พฤศจิกายน 2562 39,888.- 8,900.- 31+1 1°C – 10°C  

14-19 พฤศจิกายน 2562 39,888.- 8,900.- 31+1 1°C – 10°C  

15-20 พฤศจิกายน 2562 39,888.- 8,900.- 31+1 1°C – 9°C  

20-25 พฤศจิกายน 2562 39,888.- 8,900.- 31+1 0°C – 8°C  

21-26 พฤศจิกายน 2562 39,888.- 8,900.- 31+1 0°C – 8°C  

 

+สภาพอากาศเปนเพียงการพยากรณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง+ 

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ // ราคาเด็กตํ่ากวา 2 ป (Infant) 9,000 บาท/ทาน** 

**ราคานี้ไมรวมคาทิปไกด 1,500 บาท/ทาน/ทรปิ** 

 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  

20.00 น       พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ผูโดยสารขาออก เคานเตอร D สายการบินไทย มีเจาหนาที่ของบริษัท

คอยตอนรับทาน 

23.45 น      ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเช เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670  

(บริการอาหารรอน พรอมเครื่องด่ืม บนเครื่อง) 



  

 

วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ – อุทยานแหงชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ – ปอมโกเรียวคาคุ – นั่งกระเชาชมวิว

กลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ 

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรเรียบรอยแลว 

จากน้ันเดินทางสู อุทยานแหงชาติโอนุมะ (Onuma Quasi National Park) ต้ังอยูหางจาก Hakodate 

ไปทางทิศเหนือเพียง 20 กิโลเมตร เปนสถานที่ที่มีทัศนียภาพที่งดงามของเกาะ ทะเลสาบ และภูเขาไฟโค

มะงาตาเกะ ที่ต้ังตระหงานอยู พ้ืนที่ที่นาสนใจที่สุดของอุทยานแหงน้ีคือ ระหวางทะเลสาบ  โอนุมะและ

ทะเลสาบโคนุมะ นักทองเที่ยวสามารถเดินสํารวจพ้ืนที่ไดทั้งหมด ซึ่งจะมีเสนทางการเดินคาบสมุทรและ

เกาะแกงตางๆที่เช่ือมตอดวยสะพานเล็กๆ ใชเวลาประมาณ 15-60 นาที หรืออาจจะเชาจักรยาน (มี

คาใชจายเพิ่มเติม 500 เยน/ชั่วโมง 1,000 เยน/วัน) สําหรับปนไปรอบๆ ทะเลสาบโอนุมะ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  

เดินทางสู เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 3 ของภูมิภาค ฮอกไกโด ต้ังอยูปลาย

สุดทางตอนใตของเกาะ มีช่ือเสียงดานทิวทัศนที่สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม ใน

อดีตเปนเมืองหน่ึงที่มีทาเรือสําหรับเปดการคาระหวางประเทศในชวงหลังจากยุคแยกประเทศ เมืองฮาโกดา

เตะไดรับอิทธิพลจากตางประเทศเปนอยางมาก มียานที่อยูอาศัยของชาวตางประเทศ และปอมสไตล 

จากน้ันอิสระใหทานเดินเลน ณ โกดังอิฐแดงริมน้ํา (Red Brick Warehouses) ไดปรับปรุงมาจาก

คลังสินคาอิฐสีแดงที่เคยใชคาขายในปลายสมัยเอโดะ ต้ังอยูริมแมนํ้าของอาวฮาโกดาเตะ ศูนยรวมแหลงช

อปปง รานอาหาร และสถานบันเทิงที่ใหบรรยากาศเกาๆ นอกจากรานขายของที่ระลึกที่ทันสมัย เสื้อผา

แฟช่ัน รานขายอุปกรณตกแตงบาน และรานขนมหวานแลว ยังมีรานอาหาร ลานเบียร โบสถสําหรับจัดพิธี

แตงงาน และบริการลองเรือเพ่ือชมวิวทิวทัศนของอาวฮาโกดาเตะอีกดวย นําทานสู ปอมโกเรียวคาคุ (Fort 



  

 

Goryokaku) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา ปอมดาว 5 แฉก เพราะบริเวณน้ันเปนพ้ืนที่ขนาดใหญรูปดาว

เน่ืองจากตองการเพ่ิมพ้ืนที่ในการวางปนใหญน่ันเอง ซึ่งจะมองเห็นไดจากมุมสูง ปอมสรางตามสไตล

ตะวันตก สรางขึ้นในปสุดทายของสมัยเอโดะเพ่ือปองกันเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดินิยมที่ 

ตอมาปอมแหงน้ีกลายเปนฐานของสงครามกลางเมืองระหวางกองทัพผูสําเร็จราชการ และกองกําลังของ

รัฐบาลเมจิที่จัดต้ังขึ้นใหม ปจจุบันถูกดัดแปลงใหกลายเปนสวนสาธารณะในชวงป 1910 (สะพานขามเขา

ไปในพื้นที่รูปดาวเปด 09:00-19:00 ไมรวมคาขึ้นหอคอยมีคาใชจายเพิ่มทานละ 840 เยน) นําทานน่ัง 

กระเชาชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ Mount Hakodate Night View สูง 334 เมตร ต้ังอยูในปา

ทางตอนใตของปลายคาบสมุทรใกลใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวันที่ทองฟาโปรงทั้งกลางวันและกลางคืน 

สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนที่งดงาม 

เย็น     อิสระรบัประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ที่พัก  SMILE HAKODATE HOTEL หรือเทยีบเทาระดับเดียวกัน 

 

วันที่สาม ตลาดเชาฮาโกดาเตะ – ยานเมืองเกาโมโตมาช ิ- โนโบริเบทส ึ– หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – 

สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - ซัปโปโร 

เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 



  

 

นําทานสู ตลาดเชาฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มีพ้ืนที่ประมาณ 4 ชวงตึก เปดเปดเปน

ประจําทุกวัน ต้ังแตตอนเชาตีหาถึงเที่ยงตรง ในตลาดจะจําหนายอาหารทะเลสด เชน ปูคานิ ไขปลาแซ

ลมอน และหอยเมนทะเล พรอมทั้งผลไมตางๆ บริเวณใกลเคียงมีรานอาหารหลายราน เมนูที่นิยมที่สุดคือ 

Uni-Ikura Domburi (ขาวเสิรฟพรอมหอยเมนทะเลและไขปลาแซลมอน) 

นําทานสู ทาเรือเมืองฮาโกดาเตะ หรือ ยานเมืองเกาโมโตมาชิ (Motomachi District) เปนทาเรือแรกที่

เปดใหมีการคาระหวางประเทศในป 1854 ในชวงสิ้นสุดยุคญี่ปุนแบงแยก ดังน้ันทําใหมีผูคาจํานวนมากจาก

รัสเซีย จีน และประเทศตะวันตก ไดยายถิ่นฐานมาอาศัยอยูในเมืองฮาโกดาเตะบริเวณฐานภูเขาฮาโกดาเตะ 

สงผลใหฮาโกดาเตะไดรับอิทพลตางๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปจจุบันยังคงมีอาคารสไตลตางประเทศคง

เหลืออยู สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมของเมืองน้ีไดเปนอยางดี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

นําทานสู หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani หรือ Hell Valley) เปนหุบเขาที่งดงาม นํ้ารอนในลําธาร

ของหุบเขาแหงน้ีมีแรธาตุกํามะถันซึ่งเปนแหลงตนนํ้าของยานบอนํ้ารอนโนโบริเบทสึน่ันเอง เสนทางตามหุบ

เขาสามารถเดินไตขึ้นเนินไปเรื่อยๆประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกับบอโอยุนุมะ (Oyunuma) เปนบอนํ้า

รอนกํามะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ถัดไปเรื่อยๆก็จะเปนบอเล็กๆ บางบอมีอุณหภูมิที่รอนกวา และ

ยังมีบอโคลนอีกดวย นํ้าที่ไหลออกจากบอโอยุนุมะ เปนลําธารเรียกวา โอยุนุมะกาวา (Oyunumagawa) 

สามารถเพลิดเพลินไปกับการแชเทาพรอมชมทิวทัศนที่งดงาม เดินทางสู ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง นําทานเขา

ชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เปนสถานที่เพาะพันธุหมีสีนํ้าตาล 

นักทองเที่ยวสามารถเย่ียมชมลูกหมีสีนํ้าตาลไดอยางใกลชิดผานกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่ไมดุรายโชว

ลีลาออนขออาหารจากนักทองเที่ยว เปนภาพที่นารักนาเอ็นดูทีเดียว หากใครตองการใกลชิดกวาน้ีก็

สามารถเขาไปยังหองสังเกตการณพิเศษ กรงมนุษย ซึ่งจะมองเห็นหมีสีนํ้าตาลเดินผานไปมา และไดยินเสียง

และกลิ่นของหมีผานรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากน้ียังยังขายขนมปง และแอปเปล ใหนักทองเที่ยวไดปอน

อาหารหมีอีกดวย เดินทางกลับสู เมืองซัปโปโร  นําทานเดินทางกลับ เมืองซัปโปโร (SAPPORO) 

เย็น     อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  

ที่พัก  SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรือเทียบเทา วันที่สี่   

วันที่สี่ เมืองบิเอะ – บอน้ําสีฟา – หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา - อุทยานแหงชาติ ไดเซ็ตสึซัง - น้ําตกกิงกะ 

น้ําตกริวเซย - กระเชาคโุรดาเกะ - อาซาฮิคาวา - อิออนมอลบ 



  

 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

นําทานสู เมืองบิเอะ (Biei) เมืองเล็ก ๆ ลอมรอบดวยภูมิทัศนที่งดงามของภูเขาและทุงนาอันกวางใหญ 

เดินทางสู สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ บอน้ําสีฟา (Blue Pond) ต้ังอยูฝงซายของแมนํ้า Bieigawa 

ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองบิเอะ ต้ังช่ือตามสีของนํ้าที่เกิดจากแรธาตุตามธรรมชาติ โดยเพ่ิงเกิดขึ้น

จากการกั้นเขื่อนเพ่ือปองกันไมให โคลนภูเขาไฟ Tokachi ที่ปะทุขึ้นเมื่อป 1988 ไหลเขาสูเมือง ไฮไลท!!! 

ชมนํ้าสีฟาที่สดใสเกินกวาบอนํ้าตามธรรมชาติทั่วไป และตอไมสูงจํานวนมากที่สะทอนใหเห็นความใสแปลก

ตาที่แสนพิเศษของนํ้าในบอ ไดเวลาอันสมควรเดินทางกลับสู เมืองอาซาฮิคาวา จากนําทานสู หมูบานรา

เมนอาซาฮิคาวา (Ramen Village) ที่ราเมนของที่น่ีมีรสชาติอันเปนเอกลักษณและไดรับการกลาวขานถึง

ความอรอยมายาวนานกวาทศวรรษ หมูบานราเมนอาซาฮิคาวาไดถือกําเนิดขึ้นในป 1996 โดยรวบรวมราน

ราเมนช่ือดังของเมืองอาซาฮิคาวาทั้ง 8 รานมาอยูรวมกันเปนอาคารหลังคาเดียว ไฮไลท!!! หมูบานราเมนที่

รวบรวมรานดังขั้นเทพไวในที่เดียว และยังมีหองเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเปนมาขอหมูบานแหงน้ีให

สําหรับผูที่สนใจไดมาศึกษาอีกดวย ทุกๆ รานจะสรางเอกลักษณเฉพาะตัวของรานตนเองขึ้นมาเพ่ือดึงดูด

ความสนใจของลูกคา เชน ราน Asahikawa Ramen Aoba ที่แสนภาคภูมิใจในความเปนราเมนเจาที่เกาแก

ที่สุดในอาซาฮิคาวา หรือจะเปนราน Ramen Shop Tenkin ที่เช่ือมั่นในนํ้าซุปของตัวเองวาเปนหน่ึงไมแพ

ใครที่สําคัญ ราเมง ถือเปนอาหารเมนูยอดนิยมของคนญี่ปุน เพราะดวยความที่กินงายและมีรสชาติที่

หลากหลายจึงเปนที่ถูกใจของคนญี่ปุนทุกเพศทุกวัย 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมูบานราเมน 



  

 

เดินทางสู อุทยานแหงชาติ ไดเซ็ตสึซัง (Daisetsuzan National Park) อุทยานที่มีใหญที่สุดในญี่ปุน ต่ืน

ตาต่ืนใจกับฤดูใบไมเปลี่ยนสี ที่ทั่วทั้งอุทยานจะเต็มไปดวยสีสันของใบไมที่พากันเปลี่ยนสีอวดความสวยงาม

ของธรรมชาติ (ใบไมเปลี่ยนสีที่ฮฮกไกโด โดยปกติจะอยูในชวงประมาณปลายเดือนกันยายนถึง

กลางเดือนตุลาคม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ชม น้ําตกริวเซยและน้ําตกกิงกะ (Ryusei & Ginga 

Waterfall) ใหทานไดสัมผัสความงามของนํ้าตกแหงน้ีในชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสี บริเวณนํ้าตกจะเต็มไปดวย

ตนไมสีเขียว สีเหลือง สีแดง และสีนํ้าตาล สลับกันไปมา โดย น้ําตกกิงกะ ถือเปนตัวแทนของสตรีเพศ 

เพราะสายธารที่ไหลลงมาน้ันสวยงาม ออนชอย มีจังหวะจะโคน ประหน่ึงการแสดงของเกอิชาในชนช้ันสูง 

และ น้ําตกริวเซโนะทาคิ คือตัวแทนของบุรุษเพศ เด็ดเด่ียว รุนแรง เที่ยงตรง แตงดงาม ประหน่ึงสะเก็ด

ดาวตกจากคืนรัตติกาลอันมืดมิด จากน้ันนําทาน นําทานขึ่น กระเชาคุโรดาเกะ (Kurodake Ropeway) 

ที่ใหบริการนักทองเที่ยวขึ้นชมวิวบนภูเขาคุโรดาเกะ ต้ังอยูบริเวณชุมชนออนเซ็นถือวาเปนจุดชมวิวที่สวย

ที่สุดที่หน่ึงของโซอุนเคียว ตัวกระเชาเปนกระเชาขนาดใหญสามารถบรรทุกผูโดยสารมากถึง 101 ที่น่ังและ

ใชเวลาประมาณ 7 นาทีถึงจุดชมวิว นอกจากน้ี ในฤดูหนาวดานบนยังเปนสกีรีสอรตสําหรับนักสกีและสโนว

บอรดมาคนหาความทาทายดานบน โดยมีวิวภูเขารอบดานเปนจุดเดนของที่น่ี เดินทางกลับสู เมืองอาซาฮา

วา  

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  

จากน้ันนําทานชอปปง ณ อิออน มอลล (Aeon Mall) หางสรรพสินคาขนาดใหญของฮาซาฮิกาวา อิสระ

ใหทานไดเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม และขนมขึ้นช่ือของญี่ปุน อยาง คิ

ทแคท สามารถหาซื้อไดที่น่ีเชนกัน 

ที่พัก  CRESCENT ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเทา  

วันที่หา เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – โรงเปาแกวคิตาอิชิ - รานกาแฟ ฮัลโหล คิตต้ี - 

รานสินคามือสอง – รานดิวต้ีฟรี - ที่ทําการรัฐบาลเกาฮอกไกโด – ที่ทําการรัฐบาลเกาฮอกไกโด - ถนน

ทานุกิโคจิ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ (Otaru) โอตารุเปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสวนของเมือง

ต้ังอยูบนที่ลาดตํ่าของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเปนแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีช่ือเสียง คลองโอตารุ (Otaru 

Canal) หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเกา



  

 

บริเวณโดยรอบปรับปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยู ไฮไลท!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกคลองแหงน้ี

สรางเมื่อป 1923 โดยสรางขึ้นจากการถมทะเล เพ่ือใชสําหรับเปนเสนทางการขนถาย

สินคามาเก็บไวที่โกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองครึ่งหน่ึงเพ่ือทําถนนหลวง ส า ย 

17 แลวเหลืออีครึ่งหน่ึงไวเปนสถานที่ทองเที่ยว มีการสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดงเปนทางเดินเทากวาง

ประมาณ 2 เมตรนําทานเดินชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี (Music box Museum) พิพิธภัณฑกลองดนตรี

โอตารเุปน!!!ไฮไลท หน่ึงในรานคาที่ใหญที่สุดของพิพิธภัณฑกลองดนตรีในญี่ปุน โดยตัวอาคารมีความเกาแก

สวยงาม และถือเปนอีกหน่ึงในสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรเมือง ชม โรงเปาแกวคิตาอิจิ (Kitaichi 

Glass) ต้ังอยูในเมืองโอตารุ เมืองที่มีช่ือเสียงทางดานการเปาแกวมายาวนาน โดยในอดีตน้ันจุดประสงค

ของการเปาแกวเพ่ือใชเปนทุนใหเรือ แตปจจุบันน้ีเปาหมายของการเปาแกวเพ่ือใชเปนของใชหรือของที่

ระลึกแทน ซึ่งโรงเปาแกวคิตาอิชิเปนโรงงานที่มีช่ือเสียงและเกาแกที่สุดของเมือง โดยกอต้ังขึ้นต้ังแตป 

1901 ทามกลางโรงเปาแกวที่มีอยูมากมาย และผลงานที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของโรงงานแหงน้ีก็คือโคมไฟ

แกวและลูกบอลแกวน่ันเอง นอกจากน้ียังมีสอนวิธีการเปาแกวใหกับนักทองเที่ยวดวย เดินทางสู รานกาแฟ 

ฮัลโหล คิตต้ี (Hello Kitty Café)เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ ของตัวการตูนแมวช่ือดัง คิตต้ี ใหทาน

ไดเลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย นําทานชอปปง ณ รานสินคามือสอง (Monococo) ภายในราน

จะมีจําหนายสินคาสภาพดี อาทิ กระเปา นาฬิกา รองเทา และขาวของเครื่องใชตางๆ ภายในบาน เครื่อง

จามชาม ชุดกาแฟ ซึ่งสวนใหญ เปนสินคาที่ผลิตและจําหนายในประเทศญี่ปุน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) พิเศษเมน ูชาบู บุฟเฟต+ขาป ู 

อิสระชอปปง ดิวต้ีฟรี (Duty Free) ใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผา นํ้าหอม ตางๆ ตาม

อัธยาศัย อัธยาศัย นําทานสู ที่ทําการรัฐบาลเกาฮอกไกโด (Former Hokkaido Government Office) 

เปนอาคารสีแดงอิฐ สรางในป 1888 นับเปนอาคารขนาดใหญแหงหน่ึงในไมก่ีอาคารของญี่ปุนในสมัยน้ัน 

ภายในตกแตงอยางหรูหรา ดานหนามีสัญลักษณดาวหาแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหยอมที่รมรื่น เรียง

รายดวยตนซากุระ และตนแปะกวย อาคารแหงน้ีเคยเปนที่ทําการรัฐบาลทองถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด 

ปจจุบันเปดใหประชาชนเขาชมหองทํางานตางๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ ผานชม หอนาฬิกา

โบราณ (Sapporo Clock Tower) ตัวอาคารและหอนาฬิกาสรางขึ้นจากไม ออกแบบและบริจาคใหโดย

รัฐบาลสหรัฐ ในป 1878 สิบปหลังจากที่มีการสรางเมืองซับโปโร ตัวนาฬิกาถูกติดต้ังในป 1881 จากบริษัท 

E. Howard & Co. เมือง Boston จากน้ันอิสระชอปปง ถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เปนยานการคา

เกาแกของเมืองซัปโปโร โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเปนแหลงรวมรานคาตางๆ 



  

 

อยางรานขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตรแลว ยังมีรานอาหารมากมาย ทั้งยังเปนศูนยรวม

ของเหลาวัยรุนดวย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร และตูหนีบตุกตามากมาย รอนดองกี ราน 100 เยน 

นอกจากน้ันที่น่ียังมีการตกแตงบนหลังคาดวยตุกตาทานุกิขนาดใหญ 

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ทานุกิโคจิ 

 

ที่พัก   SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่หก สนามบินชิโตเซ – กรุงเทพฯ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน 

10:30 น.     เหินฟาสู เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 

15:30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พรอมกับความประทับใจเต็มเปยม 

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



  

 

 

 

โปรแกรมนี้ขอสงวนสิทธิ์ไมรบัจอยแลนด 

 

ฤดูหนาวในญี่ปุนมีขอควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็ว 1 ชม. 

เดินทางควรกะเวลาใหดี และถาเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะจะลื่นตองระวัง แวนควรจะตองมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะ

จะสวางจาสะทอนเขาตาได 



  

 

 

* ทานใดมีไฟลทบนิภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบรษิัทฯทราบในวันจองทัวร * 

** ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :   

รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตอง

แจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง 

มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวัน

เดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราคาบรกิารรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามัน  

 คารถโคชปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม) 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารใน

หองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญี่ปุนไดประกาศ

ยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการยื่นรอง

ขอวีซา 



  

 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาด

มาตรฐาน 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 

 

เดินทางขึ้นตํ่า 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิม

เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

งดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทาง

ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

• หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่ง ใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 

• หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเง่ือนไข 

• เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขและขอตกลงตางๆที่ได

ระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 

• หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทาง E-Mail 

• สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวา

ตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง 

(Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ

สะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 

หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 



  

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

• ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนทั้งหมด 

• ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทั้งหมด 

• ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน  

• กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พัก

โดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด 

เนื่องจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว 

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 

ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและ

เงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องต๋ัวเครื่องบิน 

ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ

คาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่ง

ทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว (กรณี

ต๋ัว REFUND ได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน  

 

ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก 

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) และ

หองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน 



  

 

 กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเปา (Porter) 

 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสาร

ช้ันประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางนํ้าหนักเพ่ิมเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจ

ปฏิเสธได (ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีนํ้าหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความ

กวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร 

(18 น้ิว)  

 กรณีที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได ทั้งน้ี

ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระนํ้าหนัก

เกิน (ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

 ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณี 

 

หมายเหตุ.. (สําคัญมาก!!! ผูโดยสารควรรับทราบ  กอนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร 

เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย 

หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัท

จะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 

2. หากทานยกเลิกทัวร เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย 

อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปน

ปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การไมคืนคาใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน ในกรณีดังน้ี 



  

 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ 

เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขา

เมืองหามเดินทาง 

 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่

พํานักอยูในประเทศไทย 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไม

วาจะดวยวัตถุประสงคเพือ่การทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยัน

การมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้ 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให) 

2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัตร

เครดิต เปนตน) 

3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

สั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 

4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และ

ไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทาน

ลูกคาและบริษัท 



  

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการขึ้น ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัด

หยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไข

ขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักใน

ตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / 

ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของ

โรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการ

เดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผู

เดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออก

เมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิ

ในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  



  

 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําให

เวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปงแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหาร

เวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ้าด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 4 ของการเดินทาง รวมจํานวน 4 

ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิ

อาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรใน

วันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 

 

รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป..............ทาน) 

จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชื่อผูเดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนงัสือเดินทาง เรียงตามหองพกั) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    



  

 

 

หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 

อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 

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

 

 

ขาพเจารบัทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรยีบรอยแลว 

 

 

ลงชื่อ.............................................................ผูจอง 

 

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

 

 

 

 

7    

8    

9    

10    
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