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Hakodate Toya Sapporo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โทยะ 6วนั4คืน_TGpjp33_Nov19-Mar20_MZ 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง ค า่ โรงแรมท่ีพกั 

1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซปัโปโร (ชิโทเซ่) 

TG670 23.55-08.20+1 

   - 

2 ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-หุบเขานรกจิโกกดุานิ 

เมืองฮาโกดาเตะ-ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ-โกดงัอิฐแดง 

นัง่กระเชา้ชมวิว ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ 

   HAKODATE HOTEL  

หรือเทียบเท่า  

BUFFET นานาชาติ+Onsen 

3 ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ-ป้อมโงเรียวคาคุ-ภูเขาไฟ 

โชวะชิงซงั-กระเชา้ไฟฟ้าอุซุซงั-ศูนยอ์นุรกัษห์มี 

ทะเลสาบโทยะ 

   TOYA HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

BUFFET ขาปู+Onsen 

4 โรงงานช็อคโกแลต-คลองโอตารุ-พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี  

โรงเป่าแกว้คิตาอิชิ รา้นกาแฟ ฮลัโหลคิดต้ี รา้น LETAO  

JTC ดิวต้ีฟรี-เนินพระพุทธเจา้-ถนนทานุกิโคจิ 

   SAPPORO HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

 5 ศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไก 

มิตซุย เอา้ทเ์ลท 

   SAPPORO HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

 6 ซปัโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  

TG671 10.00-15.50 

    

หากทา่นมีความจ าเป็นจะตอ้งซ้ือต ัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท่ียวบิน

เพ่ือยืนยนักบัทางเจา้หนา้ท่ีกอ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซ้ือต ัว๋เคร่ืองบินประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทาง

ได ้อนัเน่ืองมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมว่า่จะเป็นการยกเลิกเท่ียวบิน การลา่ชา้ของสายการบิน การยุบ

เท่ียวบินรวมกนั ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึง สายการบินพิจารณาสถานการณแ์ลว้พบวา่อยูเ่หนือการความคุมของ

ทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย ์ หรือเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงันั้นเหตุผลเหลา่น้ี อยูเ่หนือการควบคุมของ

บริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่ับผิดชอบและไมคื่นคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส้ิน อน่ึง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ๊ปประมาณ 7-10 วนั

กอ่นเดินทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

วนัแรกของการเดินทาง (1)      กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ 

20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภูมิประตูทางเขา้หมายเลข 2 

เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน D สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัรอใหก้ารตอ้งรับ พรอ้มท ัง้แจกเอกสารในการ

เดินทางและอ านวยความสะดวก 

23.55 น. ออกเดินทางสูส่นามบินชิโตเซ ่โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG670  

(ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ช่ัวโมง)  
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วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)      ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-หุบเขานรกจิโกกดุานิ-เมืองฮาโกดาเตะ-ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ                  

                                                 โกดงัอิฐแดง-นัง่กระเชา้ชมวิว ณ เมา้ทฮ์าโกดาเตะ 

08.20 น. เดินทางถึงสนามบินชิโทเซ่ เกาะฮอกไกโด หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ (เวลาท่ีญ่ีปุ่ น เร็วกว่า

เมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส ำคัญมำก!! 

ประเทศญ่ีปุ่นไมอ่นุญำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก เน้ือสตัว ์ พืช ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรับและ

จับ *** น าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริ

เบ็ตสึ สถานตากอากาศและน ้าแร่ท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะ ฮอกไกโด ซ่ึงมีน ้า

ร้อนท่ีแตกต่างกนั 11 ชนิด นับเป็นน ้ า

ร้อนท่ีดีและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดของ

ญ่ี ปุ่น  ภายในเมืองแห่ง น้ี เ ต็มไปดว้ย

โรงแรมและ ท่ีพ ักสไตล ์ญ่ี ปุ่นเ รี ยวกงั

มากมาย น าท่านชม จิโกกุดานิ หรือ 

หุบเขานรก ซ่ึงเกิดจากภูเขาไฟท่ียงัไม่ดบั 

ถูกปกคลุมไปดว้ยหมอกควนัและกล่ินของ

ก ามะถนั ชมบอ่น ้าพุรอ้นและบอ่โคลนเดือดอนัเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติท่ียงัคงอยู ่

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (1) 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เมืองท่ีใหญเ่ป็นอนัดบั 3 ของภูมิภาค ฮอกไกโด ต ัง้อยูป่ลาย

สุดทางตอนใตข้องเกาะ มีช่ือเสียงดา้นทิวทศัน์ท่ีสวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม ่ ในอดีต

เป็นเมืองหน่ึงท่ีมีทา่เรือส าหรับเปิดการคา้ระหวา่งประเทศในชว่งหลงัจากยุคแยกประเทศ เมืองฮาโกดาเตะไดร้ับ

อิทธิพลจากตา่งประเทศเป็นอยา่งมาก มียา่นท่ีอยูอ่าศยัของชาวตา่งประเทศ และป้อมสไตลต์ะวนัตก แลว้น าทา่น

เดินชมเมืองท่ี ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ (Motomachi District) แตก่อ่นบริเวณทา่เรือเมืองฮาโกดาเตะ เป็น

ท่า เ รื อแรกท่ีเ ปิดให ้มีการคา้ระหว่าง

ประเทศในปี 1854 ในชว่งส้ินสุดยุคญ่ีปุ่น

แบ่งแยก ดงันั้นท าใหมี้ผูค้า้จ านวนมาก

จากรัสเซีย จีน และชาติตะวนัตก ได ้

ยา้ยถ่ินฐานมาอาศยัอยูใ่นเมืองฮาโกดา

เตะแหง่น้ี ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงมีอาคารสไตล ์

ตะวันตกและส่ิงก่อสร้างท่ี มี ช่ือ เ สี ยง 

ไ ด ้แ ก่ ห ้อ ง โถงอ นุ สรณ์ส ไ ต ล ์จี น 

( Chinese Memorial Hall) , ศ า ล า

ประชาคมฮาโกดาเตะ (Old Hakodate 

Public Hall), โบสถร์ัสเซียออโธด็อกซ์ 

(Rusian Orthodox Church), สถานกงสุลองักฤษเกา่ (Old British Consulate), บา้นเกา่ตระกูลโซมะ (Old 

Soma Residence), วดัฮิงาชิฮอนงนัจิ สาขาเมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate Higashi Honganji), โบสถอิ์ปิส

โคปัล (Episcopal Church),โบสถโ์มโตมาจิโรมนัคาธอลิค (Motomachi Roman Catho  lic Church)  
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จากนั้นใหท้่านเดินชม โกดังอิฐแดง

ริมน ้า (Red Brick Warehouses) ได ้

ปรับปรุงมาจากคลงัสินคา้อิฐสีแดงท่ีเคย

ใชค้า้ขายในปลายสมยัเอโดะ ต ัง้อยูริ่ม

แม่น ้ าของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนยร์วม

แหลง่ชอ้ปป้ิง ร้านอาหาร และสถาน

บนัเทิงท่ีใหบ้รรยากาศเกา่ ๆ นอกจาก

ร้านขายของท่ีระลึกท่ีทนัสม ัย เส้ือผา้

แฟชั่น ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบา้น 

และรา้นขนมหวานแลว้ ยงัมีรา้นอาหาร 

ลานเบียร์ โบสถส์ าหรับจดัพิธีแต่งงาน 

และบริการลอ่งเรือเพ่ือชมวิวทิวทศัน์ของ

อา่วฮาโกดาเตะอีกดว้ย แลว้น าทา่นเดินทางไปยงัยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) มีความสูง 334 

เมตร ต ัง้อยูใ่นป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมุทรใกลใ้จกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวนัท่ีทอ้งฟ้าโปร่งท ัง้กลางวนัแ  
ละกลางคืน สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีงดงาม นับเป็นจุดชมวิวติดอนัดนั 1 ใน 3 สถานท่ีท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่น 

ร่วมกบัภูเขาอินาซะ (Mount Inasa) ท่ีนางาซากิ (Nagasaki) และภูเขารอคโค (Mount Rokko) ท่ีโกเบ (Kobe) 

บนยอดเขามีจุดชมวิวมีรา้นกาแฟ รา้นจ าหน่ายของท่ีระลึก   

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม (2) 

พกัท่ี  HAKODATE HOTEL หรือระดบัเดียวกนั ใหท้่านอาบน ้าแร่รวมแบบญ่ีปุ่ น (ออนเซน)  

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3) ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ-ป้อมโงเรียวคาคุ-ภูเขาไฟโชวะชินซนั-กระเชา้ไฟฟ้าอุสุซงั   

                                         ศูนยอ์นุรกัษห์มี ทะเลสาบโทยะ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านไปยงั ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning 

Market) มี พ้ืนท่ีประมาณ 4 ช่วงตึก เปิดเป็นประจ าทุกวนั 

ต ัง้แตต่อนเชา้ตีหา้ถึงเท่ียงตรง ในตลาดจะจ าหน่ายอาหารทะเล

สด เชน่  ปูอลาสกา้ ไขป่ลาแซลมอ่น และหอยเมน่ทะเล พรอ้ม

ท ัง้ผลไมต้าม

ฤ ดู ก า ล 

บริเวณใกลเ้คียงมีรา้นอาหารหลายรา้น เมนูท่ีนิยมท่ีสุดคือ 

Uni-Ikura Domburi (ข้าวเสิร ์ฟพร้อมหอยเม่นทะเล

และไข่ปลาแซลม่อน) น าทา่นถา่ยรูปและชมป้อมโงเรียว

คาคุ หรือ ป้อมดาว 5 แฉก เป็นบริเวณท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่

รูปดาว ซ่ึงสามารถมองเห็นไดจ้ากมุมสูง ลกัษณะป้อมจะเป็น 
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สไตลต์ะวนัตก บริเวณสวนเขา้ชมฟรี หากทา่นจะข้ึนหอคอยชมวิว มีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมประมาณ 840 เยน 

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียงแบบ JAPANESE SET (4) 

น าทา่นชม ภูเขาไฟโชวะชินซนั (Showa Shinzan) เป็นภูเขาไฟท่ีเกิดข้ึนใหม ่มีอายุนอ้ยท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น 

เกิดข้ึนโดยการเกิดแผน่ดินไหวและกอ่ตวัข้ึนบนพ้ืนท่ีราบทุง่ขา้วสาลี มีความชสูง 290 เมตร ในระหวา่งปี 1943-

1945 สมยัจกัรรพรรดิโชวะ ปัจจุบนัยงัคงมีควนัก ามะถนัลอยอยูเ่หนือปลอ่งภูเขาไฟ ภูเขาไฟแหง่น้ีต ัง้อยูใ่กลก้บั

ภูเขาไฟอุสุ จากนั้นน าทา่น นัง่กระเชา้ไฟฟ้าข้ึนสู่ยอดเขาอุสุ เพ่ือชมทิวทศัน์แบบพาโนรามา่ จากจุดชมวิว

ดา้นบน ท่านสามารถมองเห็นทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) และภูเขาโชวะชินซนั

(Showa Shinzan) และจุดชมวิวอีกแหง่หน่ึงก็จะเห็นวิวของมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญท่ี่เกิดจากการปะทุของ

ภูเขาไฟอุสุในปี 1977 ซ่ึงระเบิดปะทุติดตอ่กนันานถึง 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาโชวะดงัท่ีเห็นอยูใ่นปัจจุบนั ภูเขา

ไฟอุสุ (Usuzan) เป็นภูเขาไฟท่ียงัไมด่บัสนิท มีความสูง 733 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ในรอบรอ้ยปีท่ีผา่นมาเกิด

การปะทุข้ึน 4 ครั้ง คือ ปี ค.ศ. 1910,1944-45, 1977 และปี 2000 ซ่ึงท าใหเ้ถา้ถา่นจ านวนมากพุ่งออกมา

เป็นระยะทางไกลท าลายอาคารตา่งๆ จากนั้น.. 

 

 

 

 

น าท่านชม ศูนยอ์นุรกัษห์มีสีน ้าตาล (BearPark) เป็น

สถานท่ีเพาะพนัธุห์มีสีน ้าตาล นักท่องเท่ียวสามารถเย่ียม

ชมลูกหมีสีน ้าตาลไดอ้ยา่งใกลชิ้ดผา่นกระจกใส และมีหมี

โตเต็มวยัท่ีไมดุ่รา้ยโชวลี์ลาออ้นขออาหารจากนักทอ่งเท่ียว 

เป็นภาพท่ีน่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากใครตอ้งการใกลชิ้ดกว่า

น้ีก็สามารถเขา้ไปยงัหอ้งสงัเกตการณพิ์เศษ ”กรงมนุษย”์ 

ซ่ึงจะมองเห็นหมีสีน ้าตาลเดินผา่นไปมา และไดยิ้นเสียง

และกล่ินของหมีผา่นรูระบายอากาศเล็ก ๆ นอกจากน้ียงัยงั

ขายขนมปังและแอปเป้ิล ใหน้ักทอ่งเท่ียวไดป้้อนอาหารหมีอีกดว้ย จากนั้นน าทา่นเดินทางไปยงั ทะเลสาบโทยะ 

(Lake Toya) วนอุทยานแหง่ชาติชิโกทสุ เป็นทะเลสาบท่ีเกิดจากแอง่ปากปลอ่งภูเขาไฟท่ีมีขนาดใหญ่อนัดบัสาม

ของญ่ีปุ่น  และผลจากการระเบิดของภูเขาไฟท าใหมี้ลาวาทบัถมจนปิดก ัน้ทางน ้าไหลไมใ่หอ้อกจากทะเลสาบได  ้

ดา้นหลงัมีภูเขาอุสุและภูเขาโชวะชินซงั สว่นดา้นหนา้มีภูเขาโยเทอิจึงเป็นภาพทิวทศัน์ท่ีสวยงามอยา่งย่ิง จนได ้

ช่ือวา่เป็นวิวท่ีงดงามท่ีสุดอนัดบัสามของเกาะฮอกไกโดเลยทีเดียว  

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม (5) 

 พกัท่ี TOYA HOTEL หรือระดบัเดียวกนั อิสระใหท้า่นอาบน ้าแร่รวมแบบญ่ีปุ่น (ออนเซน)  
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วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4) โรงงานชอคโกแลต-คลองโอตารุ-พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี-โรงเป่าแกว้คิตาอิชิ 

                                       รา้นกาแฟฮลัโหลคิตต้ี - JTC ดิวต้ีฟรี-เนินพระพุทธเจา้-ถนนทานุกิโคจิ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

เชา้น้ีน าทา่นเดินทางสู ่ โรงงานชอคโกแลต ISHIYA เป็นโรงงานท่ีผลิตชอคโกแลตท่ีข้ึนช่ือของเมืองซปัโปโร 

โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไสช้อคโกแลตขาวท่ีเป็นท่ีนิยมท ัว่ท ัง้เกาะ ฮอกไกโด (อิสระใหท้่าน

ถ่ายรูปบริเวณดา้นนอก ไม่รวมตัว๋ค่าเขา้ชมภายใน) จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่เมืองโอตารุ  เมืองทา่ท่ี

เจริญรุ่งเรืองในฐานะท่ีเป็นเมืองคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษท่ี 19 ถึง 20  และยงัเป็นเมืองมีช่ือเสียงเก่ียวกบัการ

ท าเคร่ืองแกว้ท่ีสวยงาม และมีสไตลรู์ปทรงอนัเป็นเอกลกัษณ ์ 

 

 

 

 

 

น าทา่นชม คลองโอตารุ สญัลกัษณข์องเมืองโอตารุท่ีไดร้ับความนิยมถา่ยภาพ มีฉากหลงัเป็นหลงัคาอาคารกอ่

อิฐแดง โดยคลองโอตารุสรา้งเสร็จในปี 1923 ถือว่าเป็นคลองท่ีเกิดจากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถา่ย 

สินคา้จากเรือใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่าย แลว้น าสินคา้มาเก็บไวภ้ายในโกดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลิกใชแ้ละถมคลอง

คร่ึงหน่ึงท าเป็นถนนหลวงสาย 17 สว่นท่ีเหลือไวค้ร่ึงหน่ึงก็ไดท้ าการปรับปรุงเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียว ท ัง้ยงัปรับปรุง

ทางเดินเลียบคลองดว้ยอิฐสีแดง อิสระใหท้า่นรูปเป็นท่ีระลึก อิสระใหท้า่นรูปเป็นท่ีระลึก จากนั้นอิสระใหท้า่นเดิน

เลน่ชมเมืองโอตารุตามอธัยาศยั เชน่ พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีและเคร่ืองแกว้ ท่ีรวบรวมกลอ่งดนตรีและเคร่ือง

แกว้อนังดงามและหายากไวม้ากมาย ทา่นสามารถเลือกซ้ือและเลือกชมสินคา้พ้ืนเมืองงานฝีมือตา่ง ๆ อาทิเชน่ 

ตุ๊กตาแกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ เพลิดเพลินไปกบัรา้นขายกลอ่งดนตรี  ซ่ึงมีกลอ่งดนตรีขนาดเล็กไปจนถึงขนาด

ใหญ ่โดยทา่นสามารถเลือกเพลงตา่ง ๆ ไดด้ว้ยตวัของทา่นเอง รา้นขายเคร่ืองแกว้ ท่ีมีต ัง้แตก่ระด่ิงแกว้อนัจ๋ิวไป

จนถึงโคมระยา้ รา้นขายขนมอบตา่งๆ ท่ีทา่นสามารถชิมตามใจชอบโดยเฉพาะรา้น KITAKARO ซ่ึงมีขนมแบบ

อบจากเตาสดๆ ใหม่ๆ  ใหอ้ร่อยจนลืมอว้นกนัเลยทีเดียว และเหมาะท่ีจะซ้ือของฝากเป็นอยา่งดี  และยงัมีอีกหน่ึง

รา้นท่ีทา่นตอ้งมีเวลากบัรา้นน้ี คือรา้น LeTAO  รา้นชีสเคก้แสนอร่อย ดว้ยบรรยากาศในรา้นตกแต่งดว้ยไมท่ี้

แสนอบอุน่ ขบักลอ่มดว้ยเพลงสากลแบบมิวสิคบ๊อกซ ์

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (7) 

 น าทา่นสู ่JTC DUTY FREE อิสระใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี เชน่ เส้ือผา้ น ้าหอม ตามอธัยาศยั เม่ือถึง

เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทาง 
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สู่ UNSEEN OF SAPPORO ไฮไลท!์!! Hill of the 

Buddha หรือเนินเขาพระพุทธเจา้  ท่ีเป็นฝีมือการ

ออกแบบและสร้างสรรโดยสถาปนิกช่ือดงัของญ่ีปุ่น 

ทะดะโอะ อนัโดะ (Tadao Ando) มีจุดประสงคเ์พ่ือ

เป็นสถานท่ีสวดมนตภ์าวนา ในรูปแบบท่ีแปลกตาและ

น่าแปลกใจส าหรับบุคคลท ัว่ไป ทะดะโอะไดส้รา้งภูเขา

คอนกรีตลอ้มรอบองคพ์ระเหลือเพียงแต่เศียร คอน

เซ็ปการออกแบบของทะดะโอะตอ้งการใหผู้ ้เข ้า

สกัการะค่อยๆ เห็นองคพ์ระพุทธรูปทีละน้อยๆ จาก

จุดเร่ิมตน้ภายนอกท่ีเราเห็นเพียงเศียรของพระพุทธรูปเท่  านั้น เม่ือเดินเขา้มาใกลข้ึ้นเร่ือยๆ องคพ์ระก็จะคอ่ยๆ 

ปรากฏใหเ้ห็นมากข้ึน จนเม่ือสุดทาง เม่ือผูม้าสกัการะแหงนหนา้มองข้ึนไป ก็จะเห็นพระพุทธรูปครบท ัง้องค ์ ใน

แตล่ะฤดูกาลก็จะใหอ้ารมณแ์ตกตา่งกนัออกไป ฤดูใบไมผ้ลิก็จะรูสึ้กไดถึ้งความเขียวจี ชว่งซมัเมอร์ก็จะเห็นเป็น

ทุ่งลาเวนเดอร์สีม่วงออ่นๆ ฤดูหนาวท่ีหิมะตกก็จะเห็นเนินเป็นพรมสีขาว เรียกไดว้่าเป็นศิลปะท่ีรังสรรคด์ว้ย

ธรรมชาติอย่างแทจ้ริง และในบริเวณใกลเ้คียงท่านจะไดพ้บกบั  รูปปั้นหินโมไอ กลุ่มหินสโตนเฮนจ์ 

(Stonehenge)  ใหท้า่นไดส้กัการะและอิสระกบัการถา่ยรูปตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นอิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิงท่ียา่น ถนนทานูกิโคจิ แหลง่ชอ้ปป้ิงเกา่แกท่ี่สืบทอดมาต ัง้แต่ยุคบุกเบิก เหมาะ

ส าหรับจบัจา่ยซ้ือหาของฝากจากฮอกไกโด เป็นชุมชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นคา้ ทอดยาวกวา่ 1 กิโลเมตร

ตลอดทิศตะวนัออกและตะวนัตกของใจกลางเมืองซปัโปโร เช่ือมตอ่กนัดว้ยหลงัคาโครงสรา้งท่ีรองรับทุกสภาพ

อากาศ จึงสามารถใชง้านไดโ้ดยไมต่อ้งกงัวลถึงฝนหรือหิมะแสงแดดเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีเต็มไปดว้ยความคึกคกัมี

ชีวิตชีวา หรือจะเดินเลน่ชมเมืองท่ี ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ท่ียา่นกินด่ืมท่ีใหญท่ี่สุดของเมืองซปัโปโร  ม ัง่ค ัง่

ดว้ยรา้นคา้และแวดลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารแยะเต็มไปหมด แตส่ าหรับราเมน แนะน าตอ้งไปท่ีซอยน้ีคือ “Ramen 

Yokocho” เป็นซอยราเมน สามารถเลือกรา้นตามความชอบ ท ัง้ชนิดเสน้ราเมนน ้าซุปรสชาติและเคร่ืองเคียง

ตา่ง ๆ 
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เย็น อิสระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง 

พกัท่ี SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า (ท่ีพกัอยู่ในเมืองใกลแ้หล่งชอ้ปป้ิง) 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5)  อดีตศาลาว่าการฮอกไกโด-หอนาฬิกา-ตลาดปลาโจไก-มิตซุย OUTLET 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 น าท่านชม อดีตศาลาท่ีว่าการของฮอกไกโด (ตึกอิฐแดง) 

เป็นตึกสไตลนี์โอบารอค มีลกัษณะพิเศษท่ีมีหลงัคายอดแหลมและ

กรอบหนา้ตา่งเป็นเอกลกัษณ ์ เปรียบเสมือนอนุสาวรียก์ารบุกเบิก

ของฮอกไกโด ปัจจุบ ันไดร้ับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกทาง

วฒันธรรมของชาติ จากนั้นน าท่านชมหอนาฬิกาประจ าเมือง 

(CLOCK TOWER) เป็นหอนาฬิกาท่ีด ารงอยูใ่นฐานะสญัลกัษณ์

ของซปัโปโร มีหน้าปัดนาฬิกาท ัง้ส่ีดา้นท่ีท าจากอเมริกา ปัจจุบนั

ถือเป็นหอนา ฬิกา ท่ีเก ่าแก่ท่ี สุดของญ่ี ปุ่น  และ เป็นสถานท่ี

นักท่องเท่ียวท ั่วโลกรู้จกั และนิยมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก จากนั้นน า

ท่าน เดินทางสู่ ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) 

ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรียงรายตลอด

บล็อกข้ึนไปนอกตลาดขายสง่ซปัโปโร เป็นหน่ึงในตลาดท่ีใหญท่ี่สุด

ของเมือง รา้นคา้ตา่งๆ จ าหน่ายอาหารทะเล เชน่ ปู หอยเมน่ทะเล 

ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ์ผลผลิตอ่ืน ๆ ในทอ้งถ่ิน 

เช่น ขา้วโพด แตงโม และมนัฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม 

อาหารทอ้งถ่ินท่ีข้ึนช่ือคือ  Donburi 

เท่ียง  อิสระอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่  MITSUI OUTLET PARK เอา้ทเ์ลทซ่ึง

เปิดตวัเป็นครั้งแรกในฮอกไกโด เพียบพรอ้มดว้ยสินคา้ส าหรับทุกคนตัง้แตแ่บรนดช์ ัน้น าจากตา่งประเทศ สินคา้

แฟชัน่หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกี์ฬาและกิจกรรมกลางแจง้และสินคา้ท ัว่ไป ประกอบดว้ยแบรนดด์งัถึง 

130 แบรนด ์ซ่ึงในบรรดาแบรนดด์งัเหลา่น้ี จะมีถึง 58 แบรนดท่ี์เป็นแบรนดท่ี์เพ่ิงเปิดสาขาในฮอกไกโด และ 9  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik4aLjx67NAhVLK48KHUOqCLgQjRwIBw&url=http://japan.holidaythai.com/2014/05/blog-post_1994.html&bvm=bv.124272578,d.c2I&psig=AFQjCNHlwBhc0_ZphcUq9hdXkVqpfKlcdA&ust=1466235690400645
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แบรนดท่ี์เปิดตวัเป็นครั้งแรกในประเทศญ่ีปุ่น นอกจากน้ีภายในหา้งยงัมีศูนยอ์าหารขนาดใหญท่ี่จุได ้ 650 ท่ีนั่ง 

เชน่เดียวกบั Hokkaido Roko Farm Bridge ซ่ีงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสินคา้ทอ้งถ่ินและสินคา้จากฟาร์ม เอาทเ์ลทท่ีน่ีจึง

เต็มไปดว้ยสรรพส่ิงใหช้าวฮอกไกโดและนักทอ่งเท่ียวจากตา่งชาติไดส้มัผสั 

เย็น อิสระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง 

พกัท่ี SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า (ท่ีพกัอยู่ในเมืองใกลแ้หล่งชอ้ปป้ิง) 

วนัท่ีหกของการเดินทาง (6)  ซปัโปโร (ชิโทเซ่)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9)  

(กรณีทางโรงแรมไม่สามารถจดัอาหารเชา้ใหท้่านได ้ทางบริษทัจะจดัอาหารเชา้เป็น SET BOX) 

 น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินชิโทเซ่ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระออกเดินทาง

จากเมืองซปัโปโร กลบักรุงเทพฯ โดยสายบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671 (ใชร้ะยะเวลำในกำรเดินทำงประมำณ 

7.30 ชั่วโมง) *บริการอาหารรอ้น และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

10.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโทเซ ่ 

15.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

*** ขอควำมกรุณำทุกทำ่นอำ่นและศึกษำขอ้มูลทัง้หมดกอ่นกำรจอง  

เพ่ือควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจท่ีตรงกนัระหวำ่งทำ่นและบริษัทฯ ** 
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อตัราค่าบริการทวัร ์

วนัเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ  

2-3 ท่าน  ท่านละ 
ราคาไม่รวมตัว๋ท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่านละ 

26 NOV-01 DEC 2019 39,999 29,999 12,900 

27 NOV-02 DEC 2019 39,999 29,999 12,900 

28 NOV-03 DEC 2019 39,999 29,999 12,900 

30 NOV-05 DEC 2019 41,999 31,999 12,900 

01-06 DEC 2019 42,999 32,999 12,900 

02-07 DEC 2019 43,999 33,999 12,900 

03-08 DEC 2019 44,999 34,999 12,900 

08-13 DEC 2019 42,999 31,999 12,900 

09-14 DEC 2019 42,999 32,999 12,900 

11-16 DEC 2019 42,999 31,999 12,900 

13-18 DEC 2019 42,999 31,999 12,900 

15-20 DEC 2019 42,999 31,999 12,900 

01-06 JAN 2020 48,999 38,999 14,900 

10-15 JAN 2020 42,999 31,999 12,900 

15-20 JAN 2020 41,999 30,999 12,900 

19-24 JAN 2020 41,999 31,999 12,900 

24-29 JAN 2020 42,999 32,999 12,900 

29-03 FEB 2020 43,999 33,999 12,900 

05-10 FEB 2020 53,999 43,999 16,900 

14-19 FEB 2020 43,999 33,999 12,900 

21-26 FEB 2020 42,999 30,999 12,900 

04-09 MAR 2020 42,999 32,999 12,900 

13-18 MAR 2020 42,999 32,999 12,900 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ **  

ราคา INFANT ท่านละ 12,900 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน (ถา้มี)  

ท่านละ 2,000 บาท/ทริป  (ช าระท่ีสนามบินดอนเมืองในวนัเช็คอิน) 

(ค่าทิปหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน) 
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อตัราค่าบริการรวม 

▪ คา่ต ัว๋เคร่ืองบินโดยสารชัน้ประหยดั รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 

▪ คา่ท่ีพกัหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดงัท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั 

▪ โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

▪ คา่อาหาร ดงัท่ีระบุในรายการ 

▪ คา่เขา้ชม ดงัท่ีระบุในรายการ 

▪ คา่รถน าเท่ียว ดงัท่ีระบุในรายการ 

▪ คา่ประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ คา่ท าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เคร่ืองด่ืม        คา่ซกัรีด คา่มินิบาร์ในหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

 คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศใหก้ลบัมาย่ืนรอ้งขอวีซา่อีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้การย่ืน

วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั) 

 หากในภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศใหย่ื้นวีซา่ตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจา่ยเพ่ิม 2,000 บาท ส าหรับการย่ืนรอ้งขอวีซา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสมัภาระใหญเ่กินขนาดมาตรฐาน  

 คา่ภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกต ัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.) 

 คำ่ทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน(ถำ้มี) ทำ่นละ 2,000 บาท/ทริป ช ำระท่ีสนำมบินในวนัเช็คอิน (คำ่ทิปหวัหนำ้ทวัร์แลว้แต ่

ควำมพึงพอใจของทำ่น) 

 ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี) 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

➢ กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 25,000 บาท พรอ้มกบัเตรียมเอกสารส่งให ้

เรียบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแลว้ 

➢ การช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอ่นเดินทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั ทา่นควรจดัเตรียมคา่ทวัร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อน

ก าหนด เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้า่ยในส่วนของคา่ท่ีพกัและต ัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้นจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทาง

โดยอตัโนมติั 

➢ หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัร

โดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการลา่ชา้ของสายการบินระหวา่งประเทศ 
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➢ หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกในการเดินทางทอ่งเท่ียว

ในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ช ัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ท ัง้หมด 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

➢ ไมส่ามารถยกเลิกได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงินท ัง้หมด (แตส่ามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางไดต้ามก าหนดของแตล่ะ

สายการบินกอ่น 7 วนัของการเดินทาง) 

 

หมายเหตุ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ในกรณีน้ีบริษัทฯ 

ยินดีคืนเงินใหท้ ัง้หมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุ

จ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่ับผิดชอบใดๆ  ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์

และอุบติัเหตุสุดวิสยับางประการ เชน่ การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติม เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ีสายการบิน และบริษัททวัร์เรียกเก็บ และการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทาง

บริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งย่ืนเอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบติั

การเขา้ประเทศญ่ีปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯจดัการให)้ 
2. ส่ิงท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯ จดัการให)้ 
 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไมเ่ป็นส่ิงท่ีขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบติัการพ านักระยะสัน้ 

3. ในข ัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไมเ่กิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและ 

ความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และบริษทั 
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❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคา่บริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไมถึ่ง 30 ทา่น  

❖ ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอ่นวนัเดินทาง  

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ  

❖ บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

❖ บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเท่ียวเอง  

❖ เม่ือทา่นตกลงชาระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่ งๆ 

ท ัง้หมด 

❖ กรณีท่ีทา่นเป็นอิสลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ  

❖ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ

เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

❖ การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้

โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  

❖ กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวี้ลแชร์ กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดินทาง 

มิฉะนั้นบริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

❖ มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นั้น 

❖ ผูจ้ดัจะไมร่ับผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่

ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

❖ กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไมเ่พียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดั

หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพ่ิม  

❖ สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลาในการ

ทอ่งเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์ และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอ

ความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท้อ่งเท่ียวตามโปรแกรม 

❖ เน่ืองจากการเดินทางทอ่งเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน

สิทธ์ิ ไมส่ามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางสว่น หรือ สว่นใดสว่นหน่ึงท่ีทา่นไมต่อ้งการไดร้ับบริการ หากระหวา่งเดินทาง  
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❖ สถานท่ีทอ่งเท่ียวใดท่ีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยไม่

วา่สว่นใดสว่นหน่ึงใหท้า่น เน่ืองจากทางบริษัทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ท ัง้หมดแลว้ 

❖ บริการน ้าด่ืมทา่นวนัละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วนั เร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบสั

น าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ช ัว่โมง ในวนันั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได ้โดยมคัคุเทศก ์

และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

❖ กรณีพาสปอร์ตตา่งชาติท่ีตอ้งการเดินทางไปกบัทวัร์ **ผูเ้ดินทางตอ้งด าเนินการเช็คเร่ืองการท าวีซา่ในการเขา้ประเทศญ่ีปุ่น

ดว้ยตนเอง และหากมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบในสว่นนั้นๆ ซ่ึงหากวนัเดินทางผูเ้ดินทางไมไ่ดข้อวีซา่ จะถือวา่

เป็นความผิดของผูเ้ดินทางเองและจะไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

❖ กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นช าระเรียบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง 

❖ หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของทา่นช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษหนา้ใด

หน้าหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสนัของเลม่หนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆท ัง้ส้ิน ทางสายการบิน หรือ 

เจา้หนา้ท่ีดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไมอ่นุญาตใหท้า่นเดินทางตอ่ไปได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ

เดินทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดตอ่กรมการกงสุลกระทรวงการตา่งประเทศ

เพ่ือท าหนังสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งอิง และ ยืนยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยนัการ

เปล่ียนแปลงขอ้มูลหนังสือเดินทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีท่ียงัไมอ่อกบตัรโดยสาร ทา่นสามารถ

เปล่ียนแปลงไดไ้มมี่คา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ต ัว๋เคร่ืองบิน) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริงท ัง้หมด ซ่ึงโดยสว่นใหญต่ ัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ท ัง้น้ีข้ึนอยู่

กบักระบวนการและข ัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

❖ กรณีท่ีทา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไมใ่หเ้ดินทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงท ัง้ส้ิน 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์หก้บัทางบริษทัฯแลว้ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงท ัง้หมดน้ีแลว้* 

 

 

 

 

 

 


