
 

 

SENDAI AOMORI HAKODATE SAPPORO 6D4N 

PREMIUM รอบเกาะ 

ก าหนดการเดินทางเดือนพฤศจกิายน 2562 - มีนาคม 2563  

 
สายการบินไทย (TG) 

เปิดประสบการณใ์หม่ รอบเดียว เทีย่ว 2 ภูมิภาค โทโฮคุ – ฮอกไกโด 

เยีย่มชมรูปป้ันทา่นไดเมียวดาเตะ มาซามูเนะ ณ ซากปราสาทเซนได  



 

 

ล่องเรอืชม อ่าวมตัซึชิม่า 1 ใน 3 วิวทีส่วยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น 

เยอืนอาโอโมร ินมสัการพระใหญ่ ณ วดัเซอิรวิจ ิ 

พเิศษ !! สนุกสนานกบัการท าขา้วนกเคะดน ณ ตลาดปลาฟูรุคาวะ 

ชมพพิธิภณัฑเ์นบุตะวารสัเซ่ ทีจ่  าลองเทศกาลโคมไฟอนัเลื่องชื่อ 

นัง่กระเชา้ชมวิวยามค า่คืน เมืองฮาโกดาเตะ ชมป้อมดาว โกเรยีวคาคุ 

อิ่มใจกบัความน่ารกัของ หมีภูเขา ณ สวนหมีภูเขาไฟโชวะ 

ซิตี้ ทวัรเ์มืองซปัโปโร เยีย่มชมหอนาฬิกา ผ่านชมตกึเก่ารฐับาล 

สกัการะสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจา้ฮอกไกโด 

Highlight!! นัง่รถไฟชินคนัเซ็น รถไฟความเรว็สูง 

บุฟเฟ่ต ์ขาปู Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี่ยว อุณหภูมิ  

28 พฤศจกิายน – 03 ธนัวาคม 2562 39,888.- 9,900.- 
4°C - 

8°C 
 

04-09 มกราคม 2563 43,888.- 9,900.- 
-8°C - 

1°C 
 

07-12 มกราคม 2563 43,888.- 9,900.- 
-5°C - 

1°C 
 

09-14 มกราคม 2563 39,888.- 9,900.- 
-5°C - 

1°C 
 

11-16 มกราคม 2563 39,888.- 9,900.- 
-5°C - 

1°C 
 

16-21 มกราคม 2563 BUS1 39,888.- 9,900.- 
-5°C - 

1°C 
 

16-21 มกราคม 2563 BUS2 39,888.- 9,900.- 
-5°C - 

1°C 
 

23-28 มกราคม 2563 BUS1 39,888.- 9,900.- 
-8°C - 

1°C 
 

23-28 มกราคม 2563 BUS2 39,888.- 9,900.- 
-8°C - 

1°C 
 

30 มกราคม-04 กุมภาพนัธ ์2563 43,888.- 9,900.- -8°C -  



 

 

1°C 

08-13 กุมภาพนัธ ์2563 43,888.- 9,900.- 
-10°C - 

0°C 
 

13-18 กุมภาพนัธ ์2563 39,888.- 9,900.- 
-10°C - 

0°C 
 

20-25 กุมภาพนัธ ์2563 39,888.- 9,900.- 
-8°C - 

1°C 
 

27 กุมภาพนัธ-์03 มีนาคม 2563 39,888.- 9,900.- 
-6°C - 

1°C 
 

+สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ ์อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอีกครัง้+ 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ // ราคาเด็กอายุต า่กว่า 2 ปี (INFANT) 9,900 บาท/ท่าน** 

ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกด ์2,000 บาท/ท่าน/ทริป 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  

20.00 น.       พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมูิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย มีเจา้หน้าท่ีของ

บริษัทคอยตอนรบัท่าน 

23.50 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ณ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG626 

(บริการอาหารรอ้น พรอ้มเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 

วนัทีส่อง สนามบินเซน็ได - ปราสาทอาโอบะ - ทา่เรอืชิโกม่า – อ่าวมตัซึชิม่า – วดัโกไดโดะ- วัดซูอิกัน

จ ิ– วดัเอนสึอิน – หมู่บา้นเอะสะชิ ฟูจวิาระ – เมืองโมรโิอกะ 

07.40 น. เดินทางถึง สนามบินเซ็นได (Sendai Airport) ประเทศญ่ีปุ่ น ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อ

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด 

จ  าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจบั น าท่านเดินทางสู่

เดินทางสู่ เมืองเซ็นได (Sendai) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นเมืองหลวงของ จงัหวัด



 

 

มิยางิ และยงัเป็นเมืองท่ีมีความเจริญและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของภมูิภาคโทโฮคุไดร้บัฉายาว่า เมืองแห่ง

ตน้ไม ้เพราะมีสวนสาธารณะหลายแห่งทัว่เมืองท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มร่ืน  เซนไดมีสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีส าคญัหลากหลายทั้งปราสาท วดัวาอาราม หา้งสรรพสินคา้ แหล่งชอ้ปป้ิง และรา้นคา้

รา้นอาหารต่างๆ อีกมากมาย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)   

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือชิโกม่า (Marine Gate Shiogama) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) 

เพื่อล่องเรือเฟอรร่ีเพื่อชม อ่าวมัตซึชิม่า (Matsushima Bay) ท่ีติดอนัดบั 1 ใน 3 วิวท่ีสวยงามท่ีสุด

ของประเทศญ่ีปุ่ น (Nihon Sankei) เป็นอ่าวท่ีเต็มไปดว้ยเกาะหินเล็กๆกระจายตวักนัมากกว่า 200 

เกาะและบนเกาะเล็กๆน้ียังมีตน้สนญ่ีปุ่ นขึ้ นอยู่ดว้ยท าใหเ้กิดภาพท่ีแปลกตา  ใชเ้วลาล่องเรือ

ประมาณ 30 นาที จากน้ัน วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติด

กบัท่าเรือมตัสึชิมะ เน่ืองจากตั้งอยู่ในต าแหน่งท่ีโดดเด่น ท าใหว้ดัแห่งน้ีกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง

มตัสึชิมะ ถูกสรา้งขึ้ นในปี 807 เป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค ์ซ่ึงก่อตั้งโดยพระสงฆท่ี์

ก่อตั้งวดัซูอิกันจิ โดยรูปป้ันจะถูกน ามาใหป้ระชาชนไดช้มกันทุกๆ 33 ปี เดินทางสู่ วัดซูอิกันจ ิ

(Zuiganji Temple) เป็นวดัเซนท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรักปิดทอง

และเพน้ทสี์ประตบูานเล่ือนไวอ้ย่างสวยงาม ก่อตั้งครั้งแรกในปี 828 เดิมเป็นวดันิกายเทนได และได้

ถูกดดัแปลงใหเ้ป็นวดัเซนในช่วงสมยัคามาคูระ วดัแห่งน้ีไดส้ะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาติของ

เมืองมตัสึชิมะไดเ้ป็นอย่างดี โดยบริเวณทางเขา้หอ้งโถงใหญ่สองขา้งทางจะเรียงรายดว้ยไมส้นซีดาร ์

และถ ้าต่างๆท่ี อดีตเคยเป็นสถานท่ีท าสมาธิ ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรูปป้ันต่างๆ ไม่ไกลกนันัก น าท่าน

เขา้ชม วดัเอนสึอิน (Entsuin Temple) วดัแห่งน้ีรูจ้กัคุน้เคยกนัในชื่อ วัดแห่งกุหลาบ มีการวาดรูป

ดอกกุหลาบตะวนัตกท่ีว่ากันว่าเก่าแก่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ นเอาไวด้า้นในบานประตูขวาของตูป้ระดิษฐาน

พระพุทธรูป วดัสรา้งขึ้ นในปี 1646 เพื่อไวทุ้กขแ์ละบูชาเทพ Mitsumune เทพแห่งความเมตตาท่ี

เสียชีวิตเมื่ออายุเพียง 19 ปี ทางเขา้วดัมีสวนมอสและหินตั้งอยู่ และดา้นหลังวดัเป็นป่าไมส้นซีดาร์

ส าหรบันัง่ท าสมาธิ บริเวณพื้ นท่ีวดัเป็นท่ีตั้งของหลุมฝังศพ และรูปป้ันของขุนนางดาเตะหนุ่มขี่มา้ขาว

ลอ้มรอบดว้ยองค์รักษ์ผูภ้กัดีท่ีปลิดชีพตายตามไป น าท่านสู่ หมู่บา้นเอะสะชิ ฟูจิวาระ (Esashi 

Fujiwara Heritage Park) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ท่ีน่ีจะเป็นหมู่บา้นโบราณใน

บรรยากาศประวติัศาสตรส์มยัเฮอนั เป็นสถานท่ีส าหรับถ่ายภาพยนต ์ละครทีวี มากกว่า 200 เร่ือง

ดว้ยกนั นอกจากจะเดินชมบรรยากาศสไตล์ยอ้นยุคแลว้น้ัน ภายในยงัมีกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย 

เช่น การแต่งกายเป็นขุนนางสมยัเฮอนั (มีแบบฟรีและเสียเงินเพิ่มเติม) การแต่งกายแบบซามูไร โดย

ทดลองสวมเกราะแบบซามูไร การลองฝึกยิงธนู นอกจากน้ียงัมีโซนถ่ายภาพแบบ ART 3 มิติ อีกดว้ย 

จากน้ันน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 



 

 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั Active Resorts Iwate Hachimantai  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดียวกนั   

 

วนัทีส่าม เมืองคะคุโนะดาเตะ – บา้นซามูไรโบราณที่คะคุโนะดาเตะ – ตลาดปลาฟูรุคาวะ – วัดเซอิ

เรยีวจ ิ– พระใหญ่แห่งอาโอโมร ิ– พพิธิภณัฑเ์นบุตะวารสัเซ่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคะคุโนะดาเตะ (Kakunodate) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง)ชม 

บา้นซามูไรโบราณที่คะคุโนะดาเตะ  เห็นภาพคฤหาสน์ซามูไร หรือท่ีเรียกว่า บุเคะยะชิกิ 

(Bukeyashiki) และบา้นเรือนของพ่อคา้ซ่ึงยงัคงไดร้ับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีแมเ้วลาจะล่วงเลยมา

ราว 400 ปีแลว้ก็ตาม ท าใหท่ี้น่ีไดร้ับฉายาว่าเป็น เกียวโตนอ้ย (The Little Kyoto) ปัจจุบนัเหลือ

บา้นซามูไรท่ีเปิดใหเ้ขา้ชมเพียง 6 หลงั และหากเดินเล่นจนรูสึ้กเมื่อย ก็สามารถนัง่รถลากชมเมืองได้

ดว้ย  



 

 

 เทีย่ง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาฟูรุคาวะ เมืองอาโอโมร ิ

 เดินทางสู่ ตลาดปลาฟูรุคาวะ (Furukawa Fish Market หรือ Aomori Gyosai Center) (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3.40 ชัว่โมง >>วนัน้ีทุกท่านจะไดร้ับประทานอาหารเท่ียงชา้กว่าปกติ เน่ืองจาก

เดินทางไกล แต่ระหว่างทางรถบสัจะหยุดพกั ณ จุกพกัรถ ลูกคา้สามารถซ้ืออาหารรับประทานรอง

ทอ้งก่อนได)้ ตลาดปลาฟูรุคาวะ เป็นตลาดปลาท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองอาโอโมริ ท่านจะไดล้ิ้มรสกบั

อาหารทะเลสดๆ จากทอ้งถ่ิน ผัดสดผักดองชนิดต่างๆ HILIGHT!!! ของตลาดปลาแห่งน้ี คือ ให้

นักทอ่งเทีย่วไดส้รา้งสรรคข์า้วดงบูร ิ(donburi ขา้วราดหน้าต่างๆ) ดว้ยตนเอง เรียกว่า นกเคะดน 

(Nokkedon) จากอาหารทะเลตามฤดูกาลประจ าทอ้งถ่ิน ท่ีขายอยู่ภายในตลาดเป็นประจ าทุกวนัท่ี

ตลาดเปิด 

 วิธีการท า ขา้วนกเคะดน (Nokkedon) เร่ิมตน้ดว้ยการซ้ือตัว๋แบ่งออกเป็นเซต 5 ราคา 540 เยน 

กบัเซต 10 ราคา 1,080 เยน โดยตัว๋ท่ีไดร้บัคุณสามารถน าไปแลกเปล่ียนเป็นอาหารทะเลต่างๆได้

ทัว่ตลาด(ตัว๋ 1 ใบส าหรับถว้ยขนาดปกติ และ 2 ใบส าหรับถว้ยขนาดใหญ่) ไม่ว่าจะเป็นปลาดิบ ป ู

หอย สาหร่ายทะเล ไข่ปลา และสินคา้อื่นๆมากมาย (ตัว๋ชนิดน้ีไม่สามารถใชน้อกตลาดได้) เมื่อ

เลือกสรรจนพอใจแลว้ก็น าไปรบัประทานตามโตะ๊ท่ีจดัเตรียมไวใ้ห ้โดยมีเคร่ืองปรุงรสใหฟ้รี เช่น วา

ซาบิ ซอสถัว่เหลือง และขิง พรอ้มน ้าเปล่าหรือน ้าชาฟรี แต่ส าหรบัซุปรอ้นมิโซะและผักดองจะตอ้งซ้ือ

ดว้ยตัว๋ 

 (ขอ้มูลจาก Talon Japan) 

จากน้ันเดินทางสู่ วดัเซอิเรยีวจ ิ(Seiryu Temple) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) สรา้งขึ้ นเมื่อ 

ปี ค.ศ.1984 วดัแห่งน้ีก็ครบองคป์ระกอบทั้งสถาปัตยกรรมท่ีคงความดั้งเดิมของญ่ีปุ่ น ธรรมชาติท่ี

โอบลอ้ม น าท่านสกัการะ พระใหญ่แห่งอาโอโมริ (Showa Daibutsu) องคพ์ระสมัฤทธ์ิท่ีไดช่ื้อว่า

ใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ นดว้ยความสูงกว่า 21.35 เมตร ซ่ึงมีขนาดใหญ่กว่า ท่ีนาราและคามาคุระ น าท่าน

เขา้ชม พิพิธภัณฑเ์นบุตะวารสัเซ่ (Nebuta Warasse) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็น

พิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงหรือจ าลองเกี่ยวกบัเทศกาลเนบุตะ หรือเทศกาลแห่โคมไฟแห่งจงัหวดัอะโอโมริ 

ซ่ึงจะจดักนัเป็นประจ าในช่วงตน้เดือนสิงหาคมของทุกปี ภายในจะไดส้มัผัสกบัโคมไฟของจริงท่ีใชแ้ห่

ในเทศกาลอย่างใกลช้ิด จดัแสดงวิธีการประดิษฐ์โคมไฟอันละเอียดอ่อน รวมถึงจ าลองบรรยากาศ

งานแห่ และการแสดงตีกลองอนักึกกอ้ง เสมือนว่าไดเ้ขา้ไปร่วมในเทศกาลจริงๆ 

 ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  Hotel JAL City Aomori หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดียวกนั   



 

 

วนัทีส่ี่ สมัผสัความเรว็ โดยการนัง่รถไฟชินคนัเซ็น (สถานีรถไฟชินอาโอโมร ิ- สถานีรถไฟชินฮาโกดา

เตะ  โฮคุตะ – โกดงัอิฐแดงรมิน ้า – ยา่นเมืองเก่าโมโตมาชิ - กระเชา้ชมวิวกลางคืน ณ ภูเขา

ฮาโกดาเตะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟชินอาโอโมริ (Shin Aomori Station) น าท่านนั่งรถไฟชินคนัเซน 

รถไฟความเร็วสงูท่ีจะท าใหท่้านประหยดัเวลาเดินทาง เพื่อน าท่านไปยงั สถานีรถไฟชินฮาโกดาเตะ  

โฮคุตะ (Shin Hakodate Hokuto Station) เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) แห่งเกาะฮอกไกโด  (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที)  เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของภมูิภาค ฮอกไกโด ตั้งอยู่ปลายสุดทางตอนใต้

ของเกาะ มีชื่อเสียงดา้นทิวทศัน์ท่ีสวยงามของภเูขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่ ในอดีตเป็น

เมืองหน่ึงท่ีมีท่าเรือส าหรบัเปิดการคา้ระหว่างประเทศในช่วงหลังจากยุคแยกประเทศ เมืองฮาโกดา

เตะไดร้บัอิทธิพลจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก มีย่านท่ีอยู่อาศยัของชาวต่างประเทศ และป้อมสไตล์

ตะวนัตก น าท่านสู่ ป้อมโกเรียวคาคุ (Fort Goryokaku) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที) หรือ

เรียกอีกชื่อหน่ึงว่า ป้อมดาว 5 แฉก เพราะบริเวณน้ันเป็นพื้ นท่ีขนาดใหญ่รูปดาวเน่ืองจากตอ้งการ

เพิ่มพื้ นท่ีในการวางปืนใหญ่นัน่เอง ซ่ึงจะมองเห็นไดจ้ากมุมสงู ป้อมสรา้งตามสไตลต์ะวนัตก สรา้งขึ้ น

ในปีสุดทา้ยของสมยัเอโดะเพื่อป้องกนัเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคามจกัรวรรดินิยมท่ี ต่อมาป้อม

แห่งน้ีกลายเป็นฐานของสงครามกลางเมืองระหว่างกองทพัผูส้ าเร็จราชการ และกองก าลังของรัฐบาล

เมจิท่ีจดัตั้งขึ้ นใหม่ ปัจจุบนัถูกดดัแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในช่วงปี 1910 (สะพานขา้มเขา้

ไปในพื้ นทีรู่ปดาวเปิด 09:00-19:00 ไม่รวมค่าขึ้ นหอคอยมีค่าใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 840 เยน)  



 

 

เทีย่ง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากน้ันอิสระใหท่้านเดินเล่น ณ โกดังอิฐแดงริมน ้า (Red Brick Warehouses ไดป้รับปรุงมาจาก

คลงัสินคา้อิฐสีแดงท่ีเคยใชค้า้ขายในปลายสมยัเอโดะ ตั้งอยู่ริมแม่น ้าของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนยร์วม

แหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร และสถานบันเทิงท่ีใหบ้รรยากาศเก่าๆ นอกจากรา้นขายของท่ีระลึกท่ี

ทนัสมยั เส้ือผา้แฟชัน่ รา้นขายอุปกรณ์ตกแต่งบา้น และรา้นขนมหวานแลว้ ยงัมีรา้นอาหาร ลาน

เบียร์ โบสถส์ าหรับจดัพิธีแต่งงาน และบริการล่องเรือเพื่อชมวิวทิวทศัน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอีกดว้ย 

น าท่านสู่ ทา่เรอืเมืองฮาโกดาเตะ หรอื ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ (Motomachi District) เป็นท่าเรือ

แรกที่เปิดใหม้ีการคา้ระหว่างประเทศในปี 1854 ในช่วงส้ินสุดยุคญ่ีปุ่ นแบ่งแยก ดงัน้ันท าใหม้ีผูค้า้

จ านวนมากจากรัสเซีย จีน และประเทศตะวันตก ไดย้า้ยถ่ินฐานมาอาศัยอยู่ในเมืองฮาโกดาเตะ

บริเวณฐานภเูขาฮาโกดาเตะ ส่งผลใหฮ้าโกดาเตะไดร้บัอิทพลต่างๆมาจาก ชาวตะวนัตก โดย ปัจจุบนั

ยงัคงมีอาคารสไตล์ต่างประเทศคงเหลืออยู่ สะทอ้นใหเ้ห็นวฒันธรรมของเมืองน้ีไดเ้ป็นอย่างดี น า

ท่านนัง่ กระเชา้ชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate Night View) (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 40 นาที)  สงู 334 เมตร ตั้งอยู่ในป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมุทรใกลใ้จกลาง

เมืองฮาโกดาเตะ ในวนัท่ีทอ้งฟ้าโปร่งทั้งกลางวนัและกลางคืน สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีงดงาม 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั Hotel La'gent Plaza Hakodatehokuto  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดียวกนั  

 

 

 



 

 

วนัทีห่า้ เมืองฮาโกดาเตะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซนั - เมืองซปัโปโร - ศาลเจา้ฮอกไกโด – ดิวตี้ ฟร ี

- ทีท่  าการรฐับาลเก่าฮอกไกโด - ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ - ชอ้ปป้ิงถนนทานุกิโคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4)  

เดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.10 ชัว่โมง) น าท่านเขา้ชม สวนหมี

ภูเขาไฟโชวะชินซนั (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานท่ีเพาะพนัธุห์มีสีน ้าตาล นักท่องเท่ียว

สามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน ้าตาลไดอ้ย่างใกลช้ิดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวยัท่ีไม่ดุรา้ยโชวลี์ลา

ออ้นขออาหารจากนักท่องเท่ียว เป็นภาพท่ีน่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากใครตอ้งการใกลช้ิดกว่าน้ีก็

สามารถเขา้ไปยงัหอ้งสงัเกตการณพ์ิเศษ กรงมนุษย ์ซ่ึงจะมองเห็นหมีสีน ้าตาลเดินผ่านไปมา และได้

ยินเสียงและกล่ินของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากน้ียังยังขายขนมปัง และแอปเป้ิล ให้

นักท่องเท่ียวไดป้้อนอาหารหมีอีกดว้ย  

  เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

น าท่านเดินทางกลับ เมืองซัปโปโร (SAPPORO) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่านชม 

ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรือ เดิมชื่อ ศาลเจา้ซัปโปโร เปล่ียนเพื่อใหส้มกบัความ

ยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษ์รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมีความ

สงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดม้ีประวติัศาสตรอ์นัยาวนาน อิสระชอ้ปป้ิง ดิวตี้ ฟรี (Duty Free) น าท่านสู่ ที่ท  า

การรฐับาลเก่าฮอกไกโด (Former Hokkaido Government Office) เป็นอาคารสีแดงอิฐ สรา้งในปี 

1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในไม่กี่อาคารของญ่ีปุ่ นในสมัยน้ัน ภายในตกแต่งอย่าง

หรูหรา ดา้นหน้ามีสญัลกัษณด์าวหา้แฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมท่ีร่มร่ืน เรียงรายดว้ยตน้

ซากุระ และตน้แปะก๊วย อาคารแห่งน้ีเคยเป็นท่ีท าการรัฐบาลทอ้งถ่ินสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด 

ปัจจุบนัเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งท างานต่างๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ ผ่านชม หอ

นาฬิกาโบราณ (Sapporo Clock Tower) ตัวอาคารและหอนาฬิกาสรา้งข้ึนจากไม ้ออกแบบและ

บริจาคใหโ้ดยรฐับาลสหรฐั ในปี 1878 สิบปีหลังจากท่ีมีการสรา้งเมืองซับโปโร ตวันาฬิกาถูกติดตั้ง

ในปี 1881 จากบริษัท E. Howard & Co. เมือง Boston จากน้ันอิสระชอ้ปป้ิง ถนนทานุกิโคจ ิ

(Tanukikoji) เป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้ นท่ีทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจาก



 

 

จากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อยา่งรา้นขายกิโมโน เครือ่งดนตร ีวิดีโอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงั

มีรา้นอาหารมากมาย ทั้งยงัเป็นศูนยร์วมของเหล่าวัยรุ่นดว้ย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร ์และตู ้

หนีบตุก๊ตามากมาย รอ้นดองกี รา้น 100 เยน นอกจากน้ันท่ีน่ียงัมีการตกแต่งบนหลังคาดว้ย

ตุก๊ตาทานุกิขนาดใหญ่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (6) พเิศษเมนู ชาบู บุฟเฟต+์ขาปู  

ทีพ่กั  Sapporo Tokyu REI Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดียวกนั    

วนัทีห่ก สนามบินชิโตเสะ  – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตะเสะ เมืองฮอกไกโด 

10:30 น.     เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671 

15:30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 

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

 

โปรแกรมน้ีไม่รบัจอยแลนด ์

 

ฤดูหนาวในญี่ปุ่นมีขอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมืดเร็ว ส่ีโมงเย็นก็มืดแลว้ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 

เดินทางควรกะเวลาใหดี้ และถา้เท่ียวกลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะจะล่ืนตอ้งระวงั แว่นควรจะตอ้งมี เมื่อแสงแดด

กระทบหิมะจะสว่างจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

 

* ทา่นใดมีไฟลท์บินภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิัทฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทั้งน้ีเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ :   

รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ โดย

มิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนั

ละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่ กับ



 

 

สภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีใน

โปรแกรมการเดินทาง 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  

 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 ค่าเบี้ ยประกนัอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรม

ธรรม)์ 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิ

บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่ นได้

ประกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท่ี้ประสงคพ์ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นไม่

เกิน 15 วนั) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศใหย้ื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับ

การยื่นรอ้งขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินน้ันๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 

 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เดินทางขึ้ นต  า่ 30 ท่าน หากต า่กว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทาง



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบ

ล่วงหน้า  

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ  าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดินทางภายใน 20 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 

 หากไม่ช าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนั่ง ใหลู้กคา้ท่านอื่นท่ีรออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่ อนไข 

 เม่ือท่านช าระเงินไม่วา่จะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่ อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ท่ีไดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุช่ือพนักงานขายมาทาง  E-

Mail 

 ส่งรายช่ือส ารองท่ีนั่ง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยัน

ว่าตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนา

หนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจาก

ความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบินทัง้ส้ิน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน้ากระดาษ

อย่างต า่ 2 หน้าหากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ไดเ้งินคืนทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วนั ไดเ้งินคืน 70 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัรท์ั้งหมด 

 ยกเลิกหลงั 14 วนั ไม่ไดค้่าทวัรค์ืน  



 

 

 กรุป๊ทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ  ากบัสายการบิน หรือกรุป๊ที่มีการการนัตีค่ามัด

จ  าที่พกัโดยตรง หรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึง

เทีย่วบิน พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัด

จ  า หรอืค่าทวัรท์ั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบินนั้นๆ 

หมายเหต ุกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี

ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทาง

ไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ

เรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งตัว๋เครือ่งบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททวัร์เรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการ

บินเป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการ

ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน  

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว 

(Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่

ติดกนั 

 กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้ นมาก และหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรบัน ้าหนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน  คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการ

บินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 



 

 

 ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้ นเคร่ืองได้ ตอ้งมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี

ความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) 

x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

 กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐานได  ้

ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ี

สมัภาระน ้าหนักเกิน (ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

 ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 

 

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  ก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ 

วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท์ี่นอกเหนือการควบคุมจากทาง

บรษิัททวัรฯ์) โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากทา่นยกเลิกทวัร ์เน่ืองจากเหตุการณค์วามไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ 

วาตภยั อคัคีภยั ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคง

ใหบ้ริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด หรอืบางส่วนใหก้บัทา่น 

3. หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการไม่คืนค่าใชจ้า่ย เน่ืองจากทางบริษัทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปล่วงหน้าแลว้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด หรือบางส่วนใหก้ับท่าน ในกรณี

ดงัน้ี 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทาง

กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง 

 กรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว

ท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย 



 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจ

เขา้เมือง เพือ่ยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯจดัการให)้ 

2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดขึ้ นในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่ นได ้(เช่น เงิน

สด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จดัการให)้ 

 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุ่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญี่ปุ่นดว้ยมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ ไม่ต า่กว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านัก

ระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ่ น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกัน

ระหว่างทา่นลูกคา้และบรษิัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรบัราคาค่าบริการขึ้ น ในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 

30 ทา่น  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึ้ นก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด

จากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  



 

 

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี 

/ ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการ

ของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างนอ้ย 7 วัน

ก่อนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหน้าได ้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ใน

กรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมือง

หรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย 

การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ

สงวนสิทธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจ

ท าใหเ้วลาในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถ

ในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท่้องเท่ียวตาม

โปรแกรม 

14. บริการน ้าดื่มท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี 4 ของการเดินทาง รวม

จ  านวน 4 ขวด 

15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ใน

วนัน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบั

สภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีใน

โปรแกรมการเดินทาง 


