
  

 

 

                                 

 

 

HOKKAIDO HAKODATE 6D4N 
 ซุปตาร ์รอบเกาะ ลาเวนเดอรฟี์เวอ่ร ์
กาํหนดการเดนิทางเดอืนมถินุายน-กนัยายน 2562 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
ชมป้อมดาว โกเรยีวคาค ุน ั8งกระเชา้ชมววิยามคํ8าคนื เมอืงฮาโกดาเตะ 

ชอ้ปปิ: งตลาดเชา้ ฮาโกดาเตะ 



  

 

 

                                 

 

 

เทศกาลฤด ูลาเวนเดอร ์ณ โทมติะฟารม์ 
ละลานตากบัดอกไมห้ลากสายพนัธ ์ณ ชคิไิซโนะโอกะ 

สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตาร ุ 
ซติ ี:ทวัรเ์มอืงซปัโปโร เยี8ยมชมหอนาฬกิา เยอืนตกึเกา่รฐับาล 

สกัการะสิ8งศกัดิFสทิธ ิF ณ ศาลเจา้ฮอกไกโด 
ชอ้ปปิ: งจใุจ ออิอน ทาวน ์ทานกุโิคจ ิและ มติซุยเอา้ทเ์ลท 

เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเร ื8องฮอกไกโด 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี8ยว กรุป๊ไซส ์

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

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

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

10-15 สงิหาคม 2562 (วนัแม)่ 32,888.- 8,900.- 34+1 

14-19 สงิหาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

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

28 สงิหาคม-02 กนัยายน 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

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

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

18-23 กนัยายน 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

25-30 กนัยายน 2562 26,888.- 8,900.- 34+1 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื8องจากเป็นราคาพเิศษ // เด็กอายตํ8ากวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 9,000 บาท // ราคานี:ไมร่วมคา่ทปิ

ไกด ์1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง 

20.00 น. พรอ้มกันที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ 
AIR ASIA X เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.55 น.     ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเช ่เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี8ปุ่ น เที�ยวบนิที� XJ620  

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�นั�ง จัดที�นั�งแบบ 3-3-3  (นํ�าหนัก
กระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครื8องดื8มบนเครื8อง 

 



  

 

 

                                 

 

 

วนัที8สอง

 สนามบนิชโิตเซะ – อุทยานแหง่ชาตโิอนุมะ - เมอืงฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรยีวคาคุ 
– น ั8งกระเชา้ชมววิกลางคนื ณ ภเูขาฮาโกดาเตะ 

08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น หลังจากผ่านขั �นตอนศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 
จากนั�นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตโิอนมุะ (Onuma Quasi National Park) ตั �งอยูห่า่งจาก Hakodate 
ไปทางทศิเหนือเพยีง 20 กโิลเมตร เป็นสถานที�ที�มทัีศนียภาพที�งดงามของเกาะ ทะเลสาบ และภเูขาไฟโค
มะงาตาเกะ ที�ตั �งตระหง่านอยู่ พื�นที�ที�น่าสนใจที�สุดของอุทยานแห่งนี�คือ ระหว่างทะเลสาบ  โอนุมะและ
ทะเลสาบโคนุมะ นักท่องเที�ยวสามารถเดนิสํารวจพื�นที�ไดทั้ �งหมด ซึ�งจะมเีสน้ทางการเดนิคาบสมุทรและ
เกาะแก่งต่างๆที�เชื�อมต่อดว้ยสะพานเล็กๆ ใชเ้วลาประมาณ 15-60 นาที หรืออาจจะเช่าจักรยาน (มี
คา่ใชจ้า่ยเพิ8มเตมิ 500 เยน/ช ั8วโมง 1,000 เยน/วนั) สําหรับปั�นไปรอบๆ ทะเลสาบโอนุมะ  

เที8ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

เดนิทางสู่ เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมอืงที�ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมภิาค ฮอกไกโด ตั �งอยู่
ปลายสดุทางตอนใตข้องเกาะ มชีื�อเสยีงดา้นทวิทัศน์ที�สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสด
ใหม ่ในอดตีเป็นเมอืงหนึ�งที�มทีา่เรอืสําหรับเปิดการคา้ระหวา่งประเทศในชว่งหลังจากยคุแยกประเทศ เมอืง
ฮาโกดาเตะไดรั้บอทิธพิลจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก มยี่านที�อยู่อาศัยของชาวต่างประเทศ และป้อม
สไตลต์ะวันตก นําทา่นสู ่ป้อมโกเรยีวคาค ุ(Fort Goryokaku) หรอืเรยีกอกีชื�อหนึ�งวา่ ป้อมดาว 5 แฉก 
เพราะบรเิวณนั�นเป็นพื�นที�ขนาดใหญ่รูปดาวเนื�องจากตอ้งการเพิ�มพื�นที�ในการวางปืนใหญ่นั�นเอง ซึ�งจะ
มองเห็นไดจ้ากมมุสงู ป้อมสรา้งตามสไตลต์ะวันตก สรา้งขึ�นในปีสดุทา้ยของสมัยเอโดะเพื�อป้องกันเมอืงฮา
โกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดนิิยมที� ต่อมาป้อมแห่งนี�กลายเป็นฐานของสงครามกลางเมืองระหว่าง
กองทัพผูสํ้าเร็จราชการ และกองกําลังของรัฐบาลเมจทิี�จัดตั �งขึ�นใหม่ ปัจจุบันถูกดัดแปลงใหก้ลายเป็น
สวนสาธารณะในช่วงปี 1910 (สะพานขา้มเขา้ไปในพื:นที8รูปดาวเปิด 9:00-19:00 ไม่รวมค่าขึ:น
หอคอยมคีา่ใชจ้า่ยเพิ8มทา่นละ 840 เยน) นําท่านนั�ง กระเชา้ชมววิกลางคนื ณ  ภูเขาฮาโกดาเตะ 
(Mount Hakodate) สงู 334 เมตร ตั �งอยูใ่นป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมทุรใกลใ้จกลางเมอืงฮาโกดา
เตะ ในวันที�ทอ้งฟ้าโปรง่ทั �งกลางวันและกลางคนื สามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์ี�งดงาม 



  

 

 

                                 

 

 

 
เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ที8พกั SMILE HAKODATE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที8สาม ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – โกดงัอฐิแดงรมินํ :า - ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ- เมอืงซปัโปโร - ศาล
เจา้ฮอกไกโด – ดวิตี:ฟร ี- มติซุยเอา้ทเ์ลท 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 
นํ า
ท่าน
สู่  

ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มพีื�นที�ประมาณ 4 ชว่งตกึ เปิดเปิดเป็นประจํา
ทกุวัน ตั �งแตต่อนเชา้ตหีา้ถงึเที�ยงตรง ในตลาดจะจําหน่ายอาหารทะเลสด เชน่ ปคูาน ิไขป่ลาแซลมอ่น และ
หอยเม่นทะเล พรอ้มทั �งผลไมต้่างๆ บรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นอาหารหลายรา้น เมนูที�นยิมที�สดุคอื Uni-Ikura 
Domburi (ขา้วเสริฟ์พรอ้มหอยเม่นทะเลและไข่ปลาแซลม่อน)จากนั�นอสิระใหท้่านเดนิเล่น ณ โกดงัอฐิ
แดงรมินํ :า (Red Brick Warehouses) ไดป้รับปรุงมาจากคลังสนิคา้อฐิสแีดงที�เคยใชค้า้ขายในปลาย
สมัยเอโดะ ตั �งอยู่รมิแม่นํ�าของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนยร์วมแหล่งชอ้ปปิ�ง รา้นอาหาร และสถานบันเทงิที�ให ้
บรรยากาศเกา่ๆ นอกจากรา้นขายของที�ระลกึที�ทันสมัย เสื�อผา้แฟชั�น รา้นขายอปุกรณ์ตกแตง่บา้น และรา้น
ขนมหวานแลว้ ยังมรีา้นอาหาร ลานเบยีร ์โบสถสํ์าหรับจัดพธิแีตง่งาน และบรกิารลอ่งเรอืเพื�อชมววิทวิทัศน์
ของอา่วฮาโกดาเตะอกีดว้ย 
นําท่านสู ่ทา่เรอืเมอืงฮาโกดาเตะ หรอื ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ(Motomachi District) เป็นท่าเรอื
แรกที�เปิดใหม้กีารคา้ระหว่างประเทศในปี 1854 ในชว่งสิ�นสดุยุคญี�ปุ่ นแบ่งแยก ดังนั�นทําใหม้ผีูค้า้จํานวน
มากจากรัสเซยี จนี และประเทศตะวันตก ไดย้า้ยถิ�นฐานมาอาศัยอยูใ่นเมอืงฮาโกดาเตะบรเิวณฐานภเูขาฮา



  

 

 

                                 

 

 

โกดาเตะ ส่งผลใหฮ้าโกดาเตะไดรั้บอทิพลต่างๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปัจจุบันยังคงมีอาคารสไตล์
ตา่งประเทศคงเหลอือยู ่สะทอ้นใหเ้ห็นวัฒนธรรมของเมอืงนี�ไดเ้ป็นอยา่งด ี 

เที8ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

นําท่านเดนิทางกลับ เมอืงซปัโปโร นําท่านชม ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรือ เดมิชื�อ 
ศาลเจา้ซปัโปโร เปลี�ยนเพื�อใหส้มกับความยิ�งใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี�คอยปกปักษ์
รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสขุถงึแมจ้ะไมไ่ดม้ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน อสิระชอ้ปปิ�ง ดวิตี:
ฟร ี(Duty Free) ใหท้่านเลอืกซื�อสนิคา้ปลอดภาษี ทั �ง เสื�อผา้ นํ�าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัยจากนั�นสู ่มติ
ชุยเอาทเ์ลท (Mitsui Outlet) เป็นแหล่งชอ้ปปิ�งที�มพีื�นที�ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มสีนิคา้แบ
รนดต์า่งๆ จําหน่ายเสื�อผา้ผูห้ญงิ ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมาย 

เย็น      อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ มติซุยเอา้เลท 
ที8พกั   SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที8ส ี8 เมอืงฟูราโน ่– ฟารม์โทมติะ – สวนชคิไิซโนะโอกะ – เนนิเขาเซรุบโุนะโอะกะ – บอ่นํ :าสฟ้ีา – เมอืง
อาซาฮคิาวา่ – ออิอน มอลล ์

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นํ า
ท่าน

เดนิทางสู ่เมอืงฟูราโน ่(Furano) นําทา่นเขา้ชม ฟารม์โทมติะ (Farm Tomita) เป็นจดุชมดอกลาเวน
เดอรท์ี�ดทีี�สดุ มวีวิทวิทัศที�สวยงามจากฉากหลังเป็นภูเขาโทกะช ิใกล ้ๆ กับทุง่ดอกไมยั้งมรีา้นกาแฟ รา้นคา้
จําหน่ายผลติภัณฑจ์ากลาเวนเดอรอ์กีดว้ย อาท ิซอฟทค์รมีลาเวนเดอร ์พุดดิ�งลาเวนเดอร ์เครื�องดื�มซา่ๆ 
อยา่งโซดาลาเวนเดอรแ์ละอกีมากมาย นอกจากจะมชีื�อเสยีงเรื�องการปลกูลาเวนเดอรแ์ลว้ ฟารม์โทมติะยังมี
การพัฒนาดอกไมอ้กีหลากสายพันธุใ์หผ้ลดิอกออกใบและสสีันที�สวยสดงดงาม ดังจะเห็นไดจ้ากทุง่ดอกไม ้
7 ส ีหรอื ทุง่อโิรโดร ิ(Irodori Field) ที�มทัี �งสมี่วง สขีาว สแีดง สสีม้ สชีมพู ฯลฯ งดงามดั�งสายรุง้เลย
ทเีดยีว จากนั�นเดนิทางสู ่สวนชคิไิซโนะโอกะ (Shikisai no oka) สวนดอกไมส้ดุสวยแหง่เมอืงบเิอะ ที�
สวนแห่งนี�มชีื�อเรียกอกีอย่างว่า เนนิสี8ฤดู เนื�องจากมดีอกไมห้ลากหลายสายพันธุจั์ดเรียงสลับสกีันอย่าง
สวยงาม และดไูดต้ลอดทกุฤดกูาลนั�นเอง สวนดอกไม ้ ขนาดใหญม่พีื�นที� 7 เฮคเตอร ์ในชว่งฤดรูอ้นเต็มไป
ดว้ยดอกไมท้ี�บานสะพรั�ง อสิระใหท้า่นชมและเก็บภาพความสวยงามของดอกไมน้านาพรรณตามอัธยาศัย ณ 
สวนแหง่นี�ทา่นสามารถเลอืกเพลดิเพลนิไปกับกจิกรรมตา่งๆ เชน่ การนั�งรถ Norokko (รถลากที�ถกูลากโดย
รถแทร็คเตอร)์ นั�งรถกอลฟ์สําหรับ 4 ทา่น หรอืจะเลอืกเลน่รถ ATV ก็ได ้ 



  

 

 

                                 

 

 

(ราคาเครื8องเล่นไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์ ม ีค่าใช้จ่ายเพิ8มเต ิมประมาณ 500-2000 เยน 
http://www.shikisainooka.jp/en/) 

เที8ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

เดนิทางสู ่เนนิเขาเซรบุโุนะโอะกะ (Zerubu no Oka) ซึ�งเต็มไปดว้ยดอกไมส้สีันสดใสไมว่า่จะเป็นดอก
ซัลเวีย ดอกพทิูเนีย หรือดอกแมร์รี�โกลด์ ทําใหม้ีชื�อเรียกว่า งานผา้ลายดอกไม ้อสิระใหท้่านชมความ
สวยงามตามอัธยาศัย หรอืสามารถเสยีคา่บรกิารเพิ�มเพื�อใชบ้รกิารรถชมววิได ้(มคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ ไมร่วมคา่
ทัวร์) เดินทางสู่ สระอะโออเิคะ (Aoiike) หรือ บ่อนํ :าสฟ้ีา (Blue Pond) ตั �งอยู่ฝั� งซา้ยของแม่นํ� า 
Bieigawa ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ ตั �งชื�อตามสขีองนํ�าที�เกดิจากแร่ธาตตุามธรรมชาต ิโดย
เพิ�งเกดิขึ�นจากการกั �นเขื�อนเพื�อป้องกันไมใ่หโ้คลนภเูขาไฟ Tokachi ที�ปะทขุึ�นเมื�อปี 1988 ไหลเขา้สูเ่มอืง 
ไฮไลท!์!! ชมนํ�าสฟ้ีาที�สดใสเกนิกว่าบ่อนํ�าตามธรรมชาตทัิ�วไป และตอไมส้งูจํานวนมากที�สะทอ้นใหเ้ห็น
ความใสแปลกตาที�แสนพเิศษของนํ�าในบอ่ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ (Asahikawa) เป็นเมอืง
ใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด อยู่ทางตอนกลางของเกาะไดช้ื�อว่าหนาวเย็นที�สุดในฤดูหนาว ของ
ประเทศญี�ปุ่ น จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ�ง ณ ออิอน มอลล ์(Aeon Mall) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของฮา
ซาฮกิาว่า อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อของฝาก ของที�ระลกึกัน อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนมขึ�นชื�อ
ของญี�ปุ่ น อยา่ง คทิแคท สามารถหาซื�อไดท้ี�นี�เชน่กนั  

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ออิอน มอลล ์

ที8พกั  CRESCENT ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที8หา้ เมอืงโอตารุ - คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลัโหล 
คติตี: - รา้นสนิคา้มอืสอง - ที8ทาํการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด – ที8ทําการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด - ถนนทา
นกุโิคจ ิ

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 

นํ า

ท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ (Otaru) โอตารุเป็นเมืองท่าสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมือง
ตั �งอยู่บนที�ลาดตํ�าของภูเขาเท็งงุ ซึ�งเป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวที�มีชื�อเสยีง คลองโอตารุ (Otaru 
Canal) หรอื โอตารอุนุงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอตาร ุโดยมโีกดังเกา่บริ



  

 

 

                                 

 

 

เวณโดยรอบปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่ไฮไลท!์!! บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิคลองแหง่นี�สรา้ง
เมื�อปี 1923 โดยสรา้งขึ�นจากการถมทะเล เพื�อใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ี�โกดัง แต่
ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึ�งหนึ�งเพื�อทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึ�งหนึ�งไวเ้ป็นสถานที�
ท่องเที�ยว มีการสรา้งถนนเรียบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตรนําท่านเดนิชม 
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี(Music box Museum) พพิธิภัณฑก์ล่องดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์หนึ�งใน
รา้นคา้ที�ใหญ่ที�สดุของพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรใีนญี�ปุ่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกี
หนึ�งในสถานที�สําคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง ชม โรงเป่าแกว้คติาอจิ ิ(Kitaichi Glass) ตั �งอยูใ่นเมอืงโอ
ตารุ เมอืงที�มชีื�อเสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนั�นจดุประสงคข์องการเป่าแกว้เพื�อใชเ้ป็น
ทุ่นใหเ้รอื แต่ปัจจุบันนี�เป้าหมายของการเป่าแกว้เพื�อใชเ้ป็นของใชห้รือของที�ระลกึแทน ซึ�งโรงเป่าแกว้คิ
ตาอชิเิป็นโรงงานที�มชีื�อเสยีงและเกา่แกท่ี�สดุของเมอืง โดยกอ่ตั �งขึ�นตั �งแตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ที�
มอียู่มากมาย และผลงานที�มชีื�อเสยีงมากที�สดุของโรงงานแห่งนี�ก็คอืโคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้นั�นเอง 
นอกจากนี�ยังมีสอนวธิีการเป่าแกว้ใหก้ับนักท่องเที�ยวดว้ย เดนิทางสู่ รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี: (Hello 
Kitty Café)เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์นูแมวชื�อดัง คติตี� ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้และ
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย นําท่านชอ้ปปิ�ง ณ รา้นสนิคา้มอืสอง (Monococo) ภายในรา้นจะมจํีาหน่ายสนิคา้
สภาพด ีอาท ิกระเป๋า นาฬกิา รองเทา้ และขา้วของเครื�องใชต้า่งๆ ภายในบา้น เครื�องจามชาม ชดุกาแฟ ซึ�ง
สว่นใหญ ่เป็นสนิคา้ที�ผลติและจําหน่ายในประเทศญี�ปุ่ น  

เที8ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) บรกิารทา่นดว้ยเมน ูชาบ ูบฟุเฟต+์ขาป ู

นําท่านสู่ ที8ทําการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด (Former Hokkaido Government Office) เป็นอาคารสี
แดงอฐิ สรา้งในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญแ่หง่หนึ�งในไมก่ี�อาคารของญี�ปุ่ นในสมัยนั�น ภายในตกแตง่
อย่างหรูหรา ดา้นหนา้มสีัญลักษณ์ดาวหา้แฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมที�ร่มรื�น เรยีงรายดว้ยตน้
ซากรุะ และตน้แปะกว๊ย อาคารแหง่นี�เคยเป็นที�ทําการรัฐบาลทอ้งถิ�นสมัยบกุเบกิเกาะฮอกไกโด ปัจจบุันเปิด
ใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งทํางานต่างๆ และหอสมุดเก็บบันทกึทางราชการ ผ่านชม หอนาฬกิาโบราณ 
(Sapporo Clock Tower) ตัวอาคารและหอนาฬกิาสรา้งขึ�นจากไม ้ออกแบบและบรจิาคใหโ้ดยรัฐบาล
สหรัฐ ในปี 1878 สบิปีหลังจากที�มีการสรา้งเมืองซับโปโร ตัวนาฬกิาถูกตดิตั �งในปี 1881 จากบรษัิท E. 
Howard & Co. เมอืง Boston จากนั�นอสิระชอ้ปปิ�ง ถนนทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji) เป็นยา่นการคา้เกา่แก่
ของเมอืงซปัโปโร โดยมพีื�นที�ทั �งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ตา่งๆ อยา่งรา้น
ขายกโิมโน เครื8องดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ั:งยงัเป็นศนูยร์วมของ
เหล่าวยัรุ่นดว้ย เนื8องจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุ๊กตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน 
นอกจากนั�นที�นี�ยังมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ ่

เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ทานกุโิคจ ิ

ที8พกั   SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที8หก สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8)  

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

10.00 น.    เหริฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เที�ยวบนิที� XJ621   
**บรกิารอาหารและเครื8องดื8มบนเครื8อง**  

15.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเปี8 ยม 
+++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

สําหรบัลกูคา้ทา่นที8ไมเ่อาต ั�วเครื8องบนิ   หกัคา่ต ั�วออก 6,000 บาท 
 



  

 

 

                                 

 

 

ฤดหูนาวในญี8ปุ่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สี�โมงเย็นก็มดืแลว้ สถานที�ทอ่งเที�ยวตา่งๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 
เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เที�ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลื�นตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ีเมื�อแสงแดดกระทบ
หมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั:งนี:เพื8อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิF :  รายการทัวรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถ
ใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บั
สภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิuในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการ
เดนิทาง 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัvวเครื�องบนิไป-กลบัตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามนั  

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนี:ไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การ
ยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�นรอ้งขอวี
ซา่ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

 
× คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัvวเครื�องบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น และหวัหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3 % 

 



  

 

 

                                 

 

 

เดนิทางขึ:นตํ8า 34 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชาํระคา่บรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิuในการ
งดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
 

เง ื8อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิuในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นที�เหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่าํระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที�ได ้
ระบไุวทั้ �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื8อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์ 

• สง่รายชื8อสํารองที8น ั8ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื8อพรอ้มยนืยนัวา่
ตอ้งการเดนิทางท่องเที8ยวทรปิใด, วนัที8ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนงัสอื
เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิFไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชื8อ-นามสกลุ และอื8นๆ เพื8อใชใ้นการจองต ั�วเครื8องบนิท ั:งส ิ:น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 
หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ื8อนไขยกเลกิการจอง : 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ั:งหมด 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ั:งหมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

• กรุป๊ที8เดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลที8ตอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ี8มกีารการนัตคีา่มดัจําที8พกั

โดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที8ยวบนิ พเิศษเชน่ 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิF ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ั:งมดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ั:งหมด 

เนื8องจากคา่ต ั�วเป็นการเหมาจา่ยในเที8ยวบนิน ั:นๆ 

หมายเหต ุกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิuที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิu ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ
เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 
 

ขอ้มลูเพิ8มเตมิ เร ื8องต ั�วเครื8องบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื�อนวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งที�สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัที8น ั8งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึ�งทาง
บรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออกตัvวเครื�องบนิไปแลว้ (กรณีตัvว 
REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นั�น  
 

ขอ้มลูเพิ8มเตมิ เร ื8องโรงแรมที8พกั 



  

 

 

                                 

 

 

� เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) และหอ้งคู ่
(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

� กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึ�นมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิu ในการปรับเปลี�ยน หรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพิ8มเตมิเร ื8องสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 
� สําหรับนํ�าหนักของสัมภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื�องบนิ คอื 20 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชั �น

ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางนํ�าหนักเพิ�มเป็นสทิธขิองสายการบนิที�ท่านไม่อาจปฏเิสธได ้
(ทา่นตอ้งชําระในสว่นที�โดนเรยีกเก็บเพิ�ม) 

� สําหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมนํี�าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง+
ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ�ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ�ว) x 46 เซนตเิมตร (18 นิ�ว)  

� กรณีที�ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้�ากวา่มาตรฐานได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับ
ขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิuไมรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยที�สมัภาระนํ�าหนักเกนิ (ทา่นตอ้ง
ชําระในสว่นที�โดนเรยีกเก็บเพิ�ม) 

� ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลี8ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที�พัก การจราจร 
เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุตัเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภีัย หรอืไมว่า่จะ
ดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ8งเป็นเหตุการณ์ที8นอกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึ
ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคญั 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื�องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 
อัคคภีัย ทั �งๆ ที�สายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศที�ท่านเดนิทางท่องเที�ยว ยังคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิ
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิFในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ั:งหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิuในการ
ไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื�องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิuในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ั:งหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดงันี� 

� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื�องจากมีสิ�งผดิกฎหมาย หรือสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามที�ทางกองตรวจคนเขา้เมอืง
หา้มเดนิทาง 

� กรณีที�สถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วที�พํานักอยู่
ในประเทศไทย 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี8ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี8ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั:นในประเทศญี8ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื8อการทอ่งเที8ยว เยี8ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื8นเอกสารในข ั:นตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื8อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี8ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี: 

1. ตัvวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี8ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี8ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 



  

 

 

                                 

 

 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้
ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั:งหมดกอ่นทําการจอง เพื8อความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิFท ี8จะเลื8อนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ:น ในกรณีที8มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิuการเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิuในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศ
ในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริ�มในวนัที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที� 4 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มอิาจ
เพิ�มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทาง
นั�นๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิuในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 



  

 

 

                                 

 

 

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชทั้ �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื8อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื8อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื�อวัว � ไมท่านเนื�อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอื�นๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื8อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื8อ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 
 

 

ลาํดบั ชื8อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื8อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


