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โดยสายการบินไทย (TG) 

ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นัง่กระเชา้ชมวิวยามค า่คืน เมืองฮาโกดาเตะ 

ชอ้ปป้ิงตลาดเชา้ ฮาโกดาเตะ  

เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภเูขาไฟโชวะ 

สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ  

นัง่กระเชา้คุโรดาเกะ ชมวิว อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซงั  

ชอ้ปป้ิงจุใจ ทานุกิโคจิ และ อิออนทาวน์ 

เดินทางกบัคนรูจ้ริงเร่ืองฮอกไกโด 
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พิเศษ!!! บุฟเฟตข์าปยูกัษ ์++++ Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว กรุป๊ไซต ์ อุณหภมิู 

26 กนัยายน-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 

 

+สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครัง้+ 

** ปล. ไมมี่ราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ // ราคาเด็กต า่กว่า 2 ปี (Infant) 9,000 บาท/ท่าน** 

**ราคาน้ีไมร่วมค่าทิปไกด ์1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 
 
 
 
 



 

ทวัร์_HOKKAIDO HAKODATE PREMIUM AUTUMN IN HOK 6D4N_TGCTS07_MM 

วนัแรกของการเดินทาง (1) สนามบินสุวรรณภูมิ  

20.00 น       พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยมีเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทคอยตอนรับท่าน 

23.45 น      ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 

TG670 (บริการอาหารร้อน พร้อมเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2) สนามบินชิโตเซะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ – เมืองฮาโกดาเตะ 

                                       ป้อมโกเรียวคาคุ -นัง่กระเชา้ชมวิวกลางคืน ณ ภเูขาฮาโกดาเตะ 

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะเกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

จากน้ันเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโอนุมะ (Onuma Quasi National Park) ต้ังอยู่ห่างจาก Hakodate 

ไปทางทศิเหนือเพียง 20 กโิลเมตร เป็นสถานที่ที่มีทศันียภาพที่งดงามของเกาะ ทะเลสาบและภเูขาไฟโค

มะงาตาเกะ ที่ต้ังตระหง่านอยู่ พ้ืนที่ที่น่าสนใจที่สุดของอุทยานแห่งน้ีคือ ระหว่างทะเลสาบ  โอนุมะและ

ทะเลสาบโคนุมะนักท่องเที่ยวสามารถเดินส ารวจพ้ืนที่ได้ทั้งหมดซ่ึงจะมีเส้นทางการเดินคาบสมุทรและ

เกาะแก่งต่างๆที่เช่ือมต่อด้วยสะพานเล็กๆใช้เวลาประมาณ 15-60 นาที หรืออาจจะเช่าจักรยาน (มี

ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 500 เยน/ชั่วโมง 1,000 เยน/วัน) ส าหรับป่ันไปรอบๆ ทะเลสาบโอนุมะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

เดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาค ฮอกไกโดต้ังอยู่

ปลายสุดทางตอนใต้ของเกาะมีช่ือเสียงด้านทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะและอาหารทะเลสด

ใหม่ในอดีตเป็นเมืองหน่ึงที่มีท่าเรือส าหรับเปิดการค้าระหว่างประเทศในช่วงหลังจากยุคแยกประเทศ 

เมืองฮาโกดาเตะได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศเป็นอย่างมากมีย่านที่อยู่อาศัยของชาวต่างประเทศและ

ป้อมสไตล์ จากน้ันอิสระให้ท่านเดินเล่น ณ โกดังอิฐแดงริมน า้ (Red Brick Warehouses)ได้ปรับปรุงมา

จากคลังสินค้าอิฐสีแดงที่เคยใช้ค้าขายในปลายสมัยเอโดะต้ังอยู่ริมแม่น ้าของอ่าวฮาโกดาเตะศูนย์รวม

แหล่งช้อปป้ิงร้านอาหารและสถานบันเทิงที่ให้บรรยากาศเก่าๆนอกจากร้านขายของที่ระลึกที่ทันสมัย 

เสื้ อผ้าแฟชั่น ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และร้านขนมหวานแล้ว ยังมีร้านอาหาร ลานเบียร์ โบสถ์

ส าหรับจัดพิธแีต่งงาน และบริการล่องเรือเพ่ือชมวิวทวิทศัน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอกีด้วย   

น าท่านสู่ป้อมโกเรียวคาค(ุFortGoryokaku)หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงว่าป้อมดาว5แฉกเพราะบริเวณน้ันเป็น

พ้ืนที่ขนาดใหญ่รูปดาวเน่ืองจากต้องการเพ่ิมพ้ืนที่ในการวางปืนใหญ่น่ันเองซ่ึงจะมองเหน็ได้จากมุมสงูป้อ

มสร้างตามสไตล์ตะวันตกสร้างขึ้นในปีสดุท้ายของสมัยเอโดะเพ่ือป้องกนัเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคาม

จักรวรรดินิยมที่ต่อมาป้อมแห่งน้ีกลายเป็นฐานของสงครามกลางเมืองระหว่างกองทพัผู้ส าเรจ็ราชการและ

กองก าลังของรัฐบาลเมจิที่จัดต้ังขึ้นใหม่ปัจจุบันถูกดัดแปลงให้กลายเป็นสวนสาธารณะในช่วงปี 1910  

(สะพานข้ามเข้าไปในพ้ืนที่รูปดาวเปิด 09.00-19:00ไม่รวมค่าขึ้นหอคอยมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมท่านละ 840 

เยน) 
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น าท่านน่ัง กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ Mount Hakodate Night View สูง 334 เมตร 

ต้ังอยู่ในป่าทางตอนใต้ของปลายคาบสมุทรใกล้ใจกลางเมืองฮาโกดาเตะในวันที่ท้องฟ้าโปร่งทั้งกลางวัน

และกลางคืน สามารถมองเหน็วิวทวิทศัน์ที่งดงาม 

เยน็     อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  SMILE HAKODATE HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)  ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ – โนโบริเบทสึ 

                                        หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภเูขาไฟโชวะ - สวนหมีภเูขาไฟโชวะ - ซปัโปโร 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2)  

 น าท่านสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มีพ้ืนที่ประมาณ 4 ช่วงตึก เปิดเปิดเป็น 

 ประจ าทุกวัน ต้ังแต่ตอนเช้าตีห้าถงึเที่ยงตรง ในตลาดจะจ าหน่ายอาหารทะเลสด เช่น ปูคานิ ไข่ปลา 

 แซลม่อน และหอยเม่นทะเล พร้อมทั้งผลไม้ต่างๆ บริเวณใกล้เคียงมีร้านอาหารหลายร้าน เมนูที่นิยม

ที่สดุคือ Uni-Ikura Domburi (ข้าวเสร์ิฟพร้อมหอยเม่นทะเลและไข่ปลาแซลม่อน) 

 น าท่านสู่ ท่าเรือเมืองฮาโกดาเตะ หรือ ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ (Motomachi District) เป็นท่าเรือ

แรกที่เปิดให้มีการค้าระหว่างประเทศในปี 1854 ในช่วงสิ้นสุดยุคญ่ีปุ่ นแบ่งแยก ดังน้ันท าให้มีผู้ค้า

จ านวนมากจากรัสเซีย,จีนและประเทศตะวันตกได้ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในเมืองฮาโกดาเตะบริเวณ

ฐานภูเขาฮาโกดาเตะ ส่งผลให้ฮาโกดาเตะได้รับอิทพลต่างๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปัจจุบันยังคงมี

อาคารสไตล์ต่างประเทศคงเหลืออยู่ สะท้อนให้เหน็วัฒนธรรมของเมืองน้ีได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)     

น าท่านสู่ หบุเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani หรือ Hell Valley) เป็นหุบเขาที่งดงาม น า้ร้อนในล าธาร

ของหุบเขาแห่งน้ีมีแร่ธาตุก ามะถันซ่ึงเป็นแหล่งต้นน า้ของย่านบ่อน า้ร้อนโนโบริเบทสึน่ันเอง เส้นทาง
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ตามหุบเขาสามารถเดินไต่ขึ้นเนินไปเร่ือยๆประมาณ 20 -30 นาทจีะพบกบับ่อโอยุนุมะ (Oyunuma) 

เป็นบ่อน า้ร้อนก ามะถัน อณุหภมูิ 50 องศาเซลเซียส ถดัไปเร่ือยๆกจ็ะเป็นบ่อเล็กๆ บางบ่อมีอุณหภูมิ

ที่ร้อนกว่า และยังมีบ่อโคลนอีกด้วย น า้ที่ไหลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็นล าธารเรียกว่า โอยุนุมะกาว่า 

(Oyunumagawa) สามารถเพลิดเพลินไปกบัการแช่เท้าพร้อมชมทวิทศัน์ที่งดงาม เดินทางสู่ ภเูขาไฟโช

วะ ชินซัง น าท่านเข้าชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park)เป็นสถานที่

เพาะพันธุ์หมีสีน า้ตาลนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสนี า้ตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใสและมี

หมีโตเตม็วัยที่ไม่ดุร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยวเป็นภาพที่น่ารักน่าเอน็ดูทเีดียวหากใคร

ต้องการใกล้ชิดกว่านี้กส็ามารถเข้าไปยังห้องสงัเกตการณ์พิเศษกรงมนุษย์ซ่ึงจะมองเหน็หมีสนี า้ตาลเดิน

ผ่านไปมาและได้ยินเสียงและกล่ินของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆนอกจากน้ียังยังขายขนมปัง และ

แอปเป้ิล ให้นักท่องเที่ยวได้ป้อนอาหารหมีอีกด้วย เดินทางกลับสู่ เมืองซัปโปโร  น าท่านเดินทางกลับ 

เมืองซัปโปโร (SAPPORO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็     อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรือเทียบเท่า วนัที ่ 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4) เมืองบิเอะ – บ่อน ้าสีฟ้า – หมู่บา้นราเมนอาซาฮิคาว่า – อุทยานแห่งชาติ 

                                      ไดเซ็ตสึซงั - น ้าตกกิงกะ น ้าตกริวเซย ์– กระเชา้คุโรดาเกะ – อาซาฮิคาว่า 

                                      อิออนมอลล ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 

น าท่านสู่ เมืองบิเอะ (Biei) เมืองเล็ก ๆ ล้อมรอบด้วยภูมิทัศน์ที่งดงามของภูเขาและทุ่งนาอันกว้าง

ใหญ่ เดินทางสู่ สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ บ่อน ้ าสีฟ้า (Blue Pond) ต้ังอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น ้า 

Bieigawa ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองบิเอะต้ังช่ือตามสีของน า้ที่เกิดจากแร่ธาตุตามธรรมชาติ
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โดยเพ่ิงเกิดขึ้นจากการกั้นเขื่อนเพ่ือป้องกันไม่ให้ โคลนภูเขาไฟ Tokachi ที่ปะทุขึ้นเม่ือปี 1988 ไหล

เข้าสู่เมือง ไฮไลท์!!!ชมน ้าสีฟ้าที่สดใสเกินกว่าบ่อน ้าตามธรรมชาติทั่วไปและตอไม้สูงจ านวนมากที่

สะท้อนให้เหน็ความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน า้ในบ่อ ได้เวลาอนัสมควรเดินทางกลับสู่ เมืองอาซาฮิ

คาว่า จากน าท่านสู่ หมู่บา้นราเมนอาซาฮิคาว่า(Ramen Village) ที่ราเมนของที่ น่ีมีรสชาติอันเป็น

เอกลักษณ์และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษหมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่าได้

ถอืก าเนิดขึ้นในปี 1996  โดยรวบรวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยู่รวมกนัเป็น

อาคารหลังคาเดียว ไฮไลท!์!!หมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียวและยังมีห้องเล็กๆที่จัด

แสดงประวัติความเป็นมาขอหมู่บ้านแห่งน้ีให้ส าหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วยทุกๆร้านจะสร้าง

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้านตนเองขึ้นมาเพ่ือดึงดูดความสนใจของลูกค้า เช่น ร้าน Asahikawa Ramen 

Aoba ที่แสนภาคภมิูใจในความเป็นราเมนเจ้าที่เก่าแก่ที่สดุในอาซาฮิคาว่า หรือจะเป็นร้าน Ramen Shop 

Tenkinที่เช่ือม่ันในน า้ซุปของตัวเองว่าเป็นหน่ึงไม่แพ้ใครที่ส  าคัญราเมงถือเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของ

คนญ่ีปุ่ น เพราะด้วยความที่กนิง่ายและมีรสชาติที่หลากหลายจึงเป็นที่ถูกใจของคนญ่ีปุ่ นทุกเพศทุกวัย 

เทีย่ง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ หมู่บา้นราเมน 

 เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง (Daisetsuzan National Park) อุทยานที่มีใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่ น 

ต่ืนตาต่ืนใจกับฤดูใบไม้เปล่ียนสีที่ทั่วทั้งอุทยานจะเตม็ไปด้วยสีสนัของใบไม้ที่พากันเปล่ียนสอีวดความ

สวยงามของธรรมชาติ(ใบไม้เปล่ียนสทีี่ฮฮกไกโดโดยปกติจะอยู่ในช่วงประมาณปลายเดือนกันยายนถงึ

กลางเดือนตุลาคม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ชม น ้ าตกริวเซยแ์ละน ้ าตกกิงกะ (Ryusei & Ginga 

Waterfall)ให้ท่านได้สัมผัสความงามของน า้ตกแห่งน้ีในช่วงฤดูใบไม้เปล่ียนสีบริเวณน ้าตกจะเต็มไป

ด้วยต้นไม้สีเขียว สีเหลือง สีแดง และสีน า้ตาล สลับกันไปมา โดยน า้ตกกิงกะ ถือเป็นตัวแทนของสตรี

เพศ เพราะสายธารที่ไหลลงมานั้นสวยงาม อ่อนช้อย มีจังหวะจะโคน ประหน่ึงการแสดงของเกอิชาใน

ชนชั้นสูง และ น ้าตกริวเซโนะทาคิ คือตัวแทนของบุรุษเพศ เด็ดเด่ียว รุนแรง เที่ยงตรง แต่งดงาม 

ประหน่ึงสะเก็ดดาวตกจากคืนรัตติกาลอันมืดมิด จากน้ันน าท่าน น าท่านขึ่น กระเชา้คุโรดาเกะ 

(Kurodake Ropeway) ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวขึ้นชมวิวบนภูเขาคุโรดาเกะ ต้ังอยู่บริเวณชุมชนออน

เซน็ถอืว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดที่หน่ึงของโซอนุเคียวตัวกระเช้าเป็นกระเช้าขนาดใหญ่สามารถบรรทุก

ผู้โดยสารมากถึง 101 ที่น่ังและใช้เวลาประมาณ 7 นาทีถึงจุดชมวิว นอกจากน้ี ในฤดูหนาวด้านบนยัง

เป็นสกีรีสอร์ตส าหรับนักสกีและสโนวบอร์ดมาค้นหาความท้าทายด้านบน โดยมีวิวภูเขารอบด้านเป็น

จุดเด่นของที่น่ี เดินทางกลับสู่ เมืองอาซาฮาว่า  

เยน็  อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั    

จากน้ันน าท่านช้อปป้ิง ณ อิออน มอลล ์(Aeon Mall) ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า 

อสิระให้ท่านได้เลือกซ้ือของฝาก ของที่ระลึกกนั อาท ิขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ้นช่ือของญ่ีปุ่ น 

อย่าง คิทแคท สามารถหาซ้ือได้ที่น่ีเช่นกัน 

ทีพ่กั  CRESCENT ASAHIKAWA HOTEL หรือเทยีบเท่า  

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5) เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – โรงเป่าแกว้คิตาอิชิ 

                                       รา้นกาแฟฮลัโหลคิตต้ี – รา้นสินคา้มือสอง – ท่ีท าการรฐับาลเก่าฮอกไกโด 

                                       รา้นดิวต้ีฟรีท่ีท าการรฐับาลเก่าฮอกไกโด - ถนนทานุกิโคจิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) โอตารุเป็นเมืองท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร และบางส่วนของ

เมืองต้ังอยู่บนที่ลาดต ่าของภเูขาเทง็งุ ซ่ึงเป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวที่มีช่ือเสยีง คลองโอตารุ (Otaru 

Canal) หรือ โอตารุอนุงะ มีความยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่า

บริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท!์!! บรรยากาศสดุแสนโรแมนติกคลองแห่ง
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น้ีสร้างเม่ือปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพ่ือใช้ส าหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสนิค้ามาเกบ็ไว้

ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองคร่ึงหน่ึงเพ่ือท าถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออคีร่ึงหน่ึง

ไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร

น าท่านเดินชม พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี (Music box Museum) พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น!!!

ไฮไลท์ หน่ึงในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญ่ีปุ่ น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่

สวยงาม และถอืเป็นอกีหน่ึงในสถานที่ส  าคัญทางประวัติศาสตร์เมือง ชม โรงเป่าแกว้คิตาอิจิ (Kitaichi 

Glass) ต้ังอยู่ในเมืองโอตารุเมืองที่มีช่ือเสยีงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนานโดยในอดีตน้ันจุดประสงค์

ของการเป่าแก้วเพ่ือใช้เป็นทุ่นให้เรือแต่ปัจจุบันน้ีเป้าหมายของการเป่าแก้วเพ่ือใช้เป็นของใช้หรือของที่

ระลึกแทน ซ่ึงโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีช่ือเสยีงและเก่าแก่ที่สดุของเมือง โดยก่อต้ังขึ้นต้ังแต่ปี 

1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วที่มีอยู่มากมายและผลงานที่มีช่ือเสยีงมากที่สุดของโรงงานแห่งน้ีกคื็อโคม

ไฟแก้วและลูกบอลแก้วน่ันเอง นอกจากน้ียังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเที่ยวด้วย เดินทางสู่ 

รา้นกาแฟ ฮลัโหล คิตตี้  (Hello Kitty Café ) เพลิดเพลินกบับรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อ

ดัง คิตต้ี ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย น าท่านช้อปป้ิง ณ ร้านสินคา้มือสอง 

(Monococo) ภายในร้านจะมีจ าหน่ายสินค้าสภาพดี อาทิ กระเป๋า นาฬิกา รองเท้า และข้าวของ

เคร่ืองใช้ต่างๆ ภายในบ้าน เคร่ืองจามชาม ชุดกาแฟ ซ่ึงส่วนใหญ่ เป็นสินค้าที่ผลิตและจ าหน่ายใน

ประเทศญ่ีปุ่ น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) พเิศษเมนู ชาบู บุฟเฟต+์ขาปู     

อิสระช้อปป้ิง ดิวตี้ ฟรี (Duty Free) ให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น า้หอม ต่างๆ ตาม

อธัยาศัย อธัยาศัย น าท่านสู่ ทีท่ าการรฐับาลเก่าฮอกไกโด (Former Hokkaido Government Office)

เป็นอาคารสีแดงอิฐสร้างในปี1888นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในไม่กี่อาคารของญ่ีปุ่ นในสมัย

น้ัน ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ด้านหน้ามีสัญลักษณ์ดาวห้าแฉก ธงรูปดาวเจด็แฉก และสวนหย่อมที่

ร่มร่ืนเรียงรายด้วยต้นซากุระและต้นแปะกว๊ยอาคารแห่งน้ีเคยเป็นที่ท าการรัฐบาลท้องถิ่นสมัยบุกเบิก

เกาะฮอกไกโดปัจจุบันเปิดให้ประชาชนเข้าชมห้องท างานต่างๆและหอสมุดเกบ็บันทึกทางราชการ ผ่าน

ชม หอนาฬิกาโบราณ (Sapporo Clock Tower) ตัวอาคารและหอนาฬิกาสร้างขึ้ นจากไม้ ออกแบบ

และบริจาคให้โดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878 สิบปีหลังจากที่มีการสร้างเมืองซับโปโร ตัวนาฬิกาถูก

ติดต้ังในปี 1881 จากบริษัท E. Howard & Co. เมือง Boston จากน้ันอิสระช้อปป้ิง ถนนทานุกิโคจิ 

(Tanukikoji) เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจาก

จากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมี
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ร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เน่ืองจากมีเกมเซน็เตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตา

มากมาย ร้อนดองกี ร้าน 100 เยน นอกจากน้ันที่น่ียังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาด

ใหญ่ 

   

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั ณ ทานุกิโคจิ 

ทีพ่กั   SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท่ีหกของการเดินทาง (6) สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

10:30 น.     เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบนิไทย เที่ยวบินที่ TG671 

15:30 น. เดินทางถงึเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 
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โปรแกรมนี้ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัจอยแลนด ์

ฤดูหนาวในญ่ีปุ่ นมีข้อควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเรว็ สี่โมงเยน็กมื็ดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเรว็ 1 ชม.  

เดินทางควรกะเวลาให้ดี และถ้าเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะจะล่ืนต้องระวัง แว่นควรจะต้องมี เมื่อแสงแดดกระทบ 

หิมะจะสว่างจ้าสะท้อนเข้าตาได้ 

* ท่านใดมีไฟลท์บนิภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทั้งนี้ เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

บริษทัขอสงวนสทิธ์ิ :   

รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิ

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวันละ 

10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ

เดินทาง 

 

อตัราค่าบริการรวม 

✔ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มัน  

✔ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

✔ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

✔ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

✔ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

✔ ค่าเบี้ยประกนัอบุัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท   

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

✔ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด 

ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม วี ซ่ า เ ข้ า ป ร ะ เ ท ศ ญ่ี ปุ่ น  ก ร ณี ป ร ะ ก า ศ ใ ห้ ก ลั บ ม า ยื่ น ร้ อ ง ข อ วี ซ่ า อี ก ค ร้ั ง 

(เน่ืองจากทางญ่ีปุ่ นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านักระยะสั้

นในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศให้ยื่นวี ซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพ่ิม 2,000 บาท 

ส าหรับการยื่นร้องขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนักเกินกว่าที่สายการบินน้ันๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน า้มัน ที่สายการบินเรียกเกบ็เพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศกท้์องถิ่น และหัวหน้าทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน 

 

 

เดินทางขึ้นต ่า 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ

ค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทาง



 

ทวัร์_HOKKAIDO HAKODATE PREMIUM AUTUMN IN HOK 6D4N_TGCTS07_MM 

บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

★ มัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทาง 

ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าทวัร์เตม็จ านวน  

★ ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

● หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่น่ัง ให้ลูกค้าท่านอืน่ที่รออยู่ 

● หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถอืว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

● เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถอืว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ 

ระบุไว้ทั้งหมดน้ีแล้ว 

● หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทาง E-Mail 

● ส่งรายช่ือส ารองที่น่ัง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสอืเดินทาง (Passport) โดยเซน็ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการ 

เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกบัใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสอืเดินทาง (Passport)  

มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล  

และอืน่ๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบินทั้งสิ้น 

  

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต ่า 

2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขยกเลิกการจอง : 

● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ได้เงินคืนทั้งหมด 

● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วัน ได้เงินคืน 70 เปอร์เซน็ของค่าทวัร์ทั้งหมด 

● ยกเลิกหลัง 14 วัน ไม่ได้ค่าทวัร์คืน  

● กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถงึเที่ยวบิน พิเศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ์ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ

ไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถงึ เมื่อท่านออกเดินทางไปกบั

คณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง

ค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

ขอ้มูลเพิม่เติม เรื่องตัว๋เครื่องบนิ 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง

ช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททวัร์เรียกเกบ็ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้

ก าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบิน

ไปแล้ว (กรณีตัว๋ REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน 

 

ขอ้มูลเพิม่เติม เรื่องโรงแรมทีพ่กั 

⮚ เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single)  

และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกนั 

⮚ กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเตม็ บริษัทฯ  
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ขอสงวนสทิธิ์ ในการปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มูลเพิม่เติมเรื่องสมัภาระ และค่าพนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

⮚ ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน า้หนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินที่

ท่านไม่อาจปฏเิสธได้ (ท่านต้องช าระในส่วนที่โดนเรียกเกบ็เพ่ิม) 

⮚ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนักไม่เกิน 7 กโิลกรัม และมีความ

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

เซนติเมตร (18 น้ิว)  

⮚ กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งน้ี

ขึ้ นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระ

น า้หนักเกนิ (ท่านต้องช าระในส่วนที่โดนเรียกเกบ็เพ่ิม) 

⮚ ทางบริษัทฯ ไม่รับผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสารทุกกรณี 

 

หมายเหตุ.. (ส าคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย 

หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ กต็าม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทาง

บริษัทจะค านึงถงึความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ  

วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคง

ให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์

ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเกบ็ค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้าแล้ว 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิ์ในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดังน้ี 

⮚ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามที่ทางกองตรวจคน

เข้าเมืองห้ามเดินทาง 

⮚ กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อนัสบืเน่ืองมาจากตัวผู้โดยสารเอง 

⮚ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านัก

อยู่ในประเทศไทย 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่า

จะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยันการ

มีคุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด  

บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทจัดการให้) 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 
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คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสอืเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  

2. กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะ 

สั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ  

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิ์การเกบ็ค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การ 

นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ 

บริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อบุัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สบูบุหร่ี / 

ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัความพร้อมให้บริการของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธใินการให้ค าสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากบัเท่าน้ัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี 

เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือ วันเสาร์อาทติย์ รถอาจจะติด อาจท าให้

เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการ

บริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางคร้ังที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน า้ดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเร่ิมในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถงึวันที่ 4 ของการเดินทาง รวมจ านวน  

4 ขวด 

15. การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวัน 

น้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสภาพ 
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การจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม 

การเดินทาง 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 

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

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

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนือ้วัว  ไม่ทานเนื้อหม ู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

 


