
 

 

 

      HOKKAIDO HAKODATE 6D4N 

 ซุปตาร ์แฟนคลบั ตามกรีด๊ >///< 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม-มนีาคม 2561 

 
 

 

 



โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 

อสิระเลน่สก ีณ ลานชคิไิซโนะโอกะ ทา่มกลางหมิะขาวโพลน 

ถา่ยรปูกบัสนุขัลากเลือ่น ฟร ี

ชมป้อมดาว โกเรยีวคาค ุน ัง่กระเชา้ชมววิยามค า่คนื เมอืงฮาโกดาเตะ 

ชอ้ปป้ิงตลาดเชา้ ฮาโกดาเตะ 

สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตาร ุ 

ซติีท้วัรเ์มอืงซปัโปโร เยีย่มชมหอนาฬกิา เยอืนตกึเกา่รฐับาล 

สกัการะสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์ณ ศาลเจา้ฮอกไกโด 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ออิอน ทาวน ์ทานุกโิคจ ิและ มติซุยเอา้ทเ์ลท 

เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเร ือ่งฮอกไกโด 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซส ์

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

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

06-11 มกราคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

07-12 มกราคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

08-13 มกราคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

09-14 มกราคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

10-15 มกราคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

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

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

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

20-25 มนีาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

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

22-27 มนีาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

23-28 มนีาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

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

25-30 มนีาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // เด็กอายต า่กวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 9,000 บาท // ราคานีไ้มร่วม

คา่ทปิไกด ์1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง 

23.00 น       พร้อมกันที่ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเซะ – เมอืงฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรยีวคาคุ – โกดงัอฐิแดงรมิน า้ – น ัง่

กระเชา้ชมววิกลางคนื ณข ภเูขาฮาโกดาเตะ 

 02.20 น ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบินที่ XJ620  

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  

(น้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซ้ือน้ าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

10.50 น. เดินทางถึง สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านข้ันตอนศุลกากรเรียบร้อย

แล้ว เดินทางสู่ เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาค ฮอกไก

โด ตั้งอยู่ปลายสุดทางตอนใต้ของเกาะ มีชื่อเสียงด้านทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และ

อาหารทะเลสดใหม่ ในอดีตเป็นเมืองหนึ่งที่มีท่าเรือส าหรับเปิดการค้าระหว่างประเทศในช่วงหลังจาก

http://bit.ly/2NMk5YE


ยุคแยกประเทศ เมืองฮาโกดาเตะได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก มีย่านที่อยู่อาศัยของ

ชาวต่างประเทศ และป้อมสไตล์ตะวันตก  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

น าท่านสู่ ป้อมโกเรยีวคาคุ (Fort Goryokaku) หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงว่า ป้อมดาว 5 แฉก เพราะ

บริเวณน้ันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่รูปดาวเน่ืองจากต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางปืนใหญ่น่ันเอง ซ่ึงจะ

มองเห็นได้จากมุมสูง ป้อมสร้างตามสไตล์ตะวันตก สร้างข้ึนในปีสุดท้ายของสมัยเอโดะเพื่อป้องกัน

เมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดินิยมที่ ต่อมาป้อมแห่งน้ีกลายเป็นฐานของสงครามกลาง

เมืองระหว่างกองทัพผู้ส าเร็จราชการ และกองก าลังของรัฐบาลเมจิที่จัดตั้งข้ึนใหม่  ปัจจุบันถูก

ดัดแปลงให้กลายเป็นสวนสาธารณะในช่วงปี 1910 (สะพานขา้มเขา้ไปในพืน้ทีรู่ปดาวเปิด 9:00-

19:00 ไมร่วมคา่ขึน้หอคอยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 840 เยน) จากน้ันอิสระให้ท่านเดินเล่น ณ 

โกดงัอฐิแดงรมิน า้ (Red Brick Warehouses) ได้ปรับปรุงมาจากคลังสินค้าอิฐสีแดงที่เคยใช้

ค้าขายในปลายสมัยเอโดะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ าของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และ

สถานบันเทิงที่ให้บรรยากาศเก่าๆ นอกจากร้านขายของที่ระลึกที่ทันสมัย เสื้อผ้าแฟชั่น ร้านขาย

อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และร้านขนมหวานแล้ว ยังมีร้านอาหาร ลานเบียร์ โบสถ์ส าหรับจัดพิธีแต่งงาน 

และบริการล่องเรือเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอีกด้วย หลังอาหารน าท่านน่ัง กระเชา้ชม

ววิกลางคนื ณ  ภเูขาฮาโกดาเตะ Mount Hakodate สูง 334 เมตร ตั้งอยู่ในป่าทางตอนใต้ของ

ปลายคาบสมุทรใกล้ใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวันที่ท้องฟ้าโปร่งทั้งกลางวันและกลางคืน สามารถ

มองเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงาม 

 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั HAKODATE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ - ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ- ภูเขาไฟโชวะ ชนิซงั (ไมร่วม

กระเชา้) + สวนหมภีูเขาไฟโชวะชนิซนั – หุบเขานรกจโิกกดุาน ิ- เมอืงซปัโปโร - 

มติซุยเอา้ทเ์ลท 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 



 

น าท่านสู่ ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มีพื้นที่ประมาณ 4 ช่วงตึก เปิด

เปิดเป็นประจ าทุกวัน ตั้งแต่ตอนเช้าตีห้าถึงเที่ยงตรง ในตลาดจะจ าหน่ายอาหารทะเลสด เช่น ปูคานิ 

ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล พร้อมทั้งผลไม้ต่างๆ บริเวณใกล้เคียงมีร้านอาหารหลายร้าน เมนู

ที่นิยมที่สุดคือ Uni-Ikura Domburi (ข้าวเสิร์ฟพร้อมหอยเม่นทะเลและไข่ปลาแซลม่อน) 

น าท่านสู่ ทา่เรอืเมอืงฮาโกดาเตะ หรอื ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ(Motomachi District) เป็น

ท่าเรือแรกที่เปิดให้มีการค้าระหว่างประเทศในปี 1854 ในช่วงสิ้นสุดยุคญี่ปุ่นแบ่งแยก ดังน้ันท าให้มี

ผู้ค้าจ านวนมากจากรัสเซีย จีน และประเทศตะวันตก ได้ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในเมืองฮาโกดาเตะ

บริเวณฐานภูเขาฮาโกดาเตะ ส่งผลให้ฮาโกดาเตะได้รับอทิพลต่างๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปัจจุบัน

ยังคงมีอาคารสไตล์ต่างประเทศคงเหลืออยู่ สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของเมืองน้ีได้เป็นอย่างดี  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

เดินทางสู่ ภเูขาไฟโชวะ ชนิซงั น าท่านเข้าชม สวนหมภีเูขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan 
Bear Park) เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ าตาล นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ าตาลได้
อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็น
ภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากใครต้องการใกล้ชิดกว่าน้ีก็สามารถเข้าไปยังห้องสังเกตการณ์พิเศษ 
กรงมนุษย ์ซ่ึงจะมองเห็นหมีสีน้ าตาลเดินผ่านไปมา และได้ยินเสียงและกลิ่นของหมีผ่านรูระบาย
อากาศเล็กๆ นอกจากน้ียังยังขายขนมปัง และแอปเปิ้ล ให้นักท่องเที่ยวได้ป้อนอาหารหมีอีกด้วย 
จากน้ันน าท่านสู่ หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ(Jigokudani หรอื Hell Valley) เป็นหุบเขาที่  งดงาม 
น้ าร้อนในล าธารของหุบเขาแห่งน้ีมีแร่ธาตุก ามะถันซ่ึงเป็นแหล่งต้นน้ าของย่านบ่อน้ าร้อนโนโบริเบทสึ
น่ันเอง เส้นทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่ข้ึนเนินไปเร่ือยๆประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกับบ่อโอยุนุ
มะ (Oyunuma) เป็นบ่อน้ าร้อนก ามะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ถัดไปเร่ือยๆก็จะเป็นบ่อเล็กๆ 
บางบ่อมีอุณหภูมิที่ร้อนกว่า และยังมีบ่อโคลนอีกด้วย น้ าที่ไหลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็นล าธาร
เรียกว่า โอยนุมุะกาวา่ (Oyunumagawa) สามารถเพลิดเพลินไปกับการแช่เท้าพร้อมชมทิวทัศน์
ที่งดงาม น าท่านเดินทางกลับ เมอืงซปัโปโร จากน้ันสู่ มติชุยเอาทเ์ลท เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีพื้นที่
ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสินค้าแบรนด์ต่างๆ จ าหน่ายเสื้อผ้าผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก กระเป๋า 
รองเท้า และมีร้านอาหารให้เลือกมากมาย  

เย็น      อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั   SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ี ่ เมอืงฟุราโน ่ – สุนขัลากเลือ่น – อสิระเลน่สก ีณ ชคิไิซโนะโอกะ – เมอืงอาซาฮคิาวา่ – 

หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ - ออิอน ทาวน ์

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

จากน้ันเดินทางสู่ เมอืงฟุราโน ่(Furano) เมืองเล็กๆ ที่มีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดินแถบน้ัน

เป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม้ แต่ในช่วงเวลาที่

เป็นหิมะ ก็จะเป็นลานหิมะขนาดใหญสุ่ดลูกหูลกูตา น าท่าน ชมความน่ารักของ สนุขัลากเลือ่น (Dog 

Sled) ณ ลานสกีหิมะขาวโพลน อสิระใหท้า่นถา่ยรูปกบัสุนขัลากเลือ่น ฟร!ี!! นอกจากสุนัขแล้ว 

ยังมีสัตว์อื่นๆ อาทิ ม้า เป็นต้น เดินทางสู ่ชคิไิซโนะโอกะ (Shikisai no oka snow world) หรือ

เนินสี่ฤดู เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่มีพื้นที่ถึง 7 เฮคเตอร์ ในช่วงฤดูร้อนเต็มไปด้วยดอกไม้ที่บาน

สะพร่ัง ในฤดูหนาวสถานที่แห่งน้ีจะถูกปกคลุมและกลายเป็นเมืองหิมะ ลานกว้าง กลายเป็นลานสกี

ขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเล่นสกี, สโนโมบิล (ไมร่วมคา่เชา่ชุดและอุปกรณ์) น า

ท่านเดินทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด อยู่ทางตอนกลางของ

เกาะได้ชื่อว่าหนาวเย็นที่สุดในฤดูหนาวของประเทศญี่ปุ่น 



เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ หมบูา้นราเมง  

น าท่านสู่ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ ที่ราเมนของที่นี่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และได้รับการกล่าว

ขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่าได้ถือก าเนิดข้ึนในปี 1996 โดย

รวบรวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว !!

ไฮไลท ์หมูบ่า้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดงัข ัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว และยังมีห้องเล็กๆที่จัดแสดงประวัติ

ความเป็นมาขอหมู่บ้านแห่งน้ีให้ส าหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย ทุกๆ ร้านจะสร้างเอกลักษณ์

เฉพาะตัวของร้านตนเองข้ึนมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า เช่น ร้าน Asahikawa Ramen Aoba 

ที่แสนภาคภูมิใจในความเป็นราเมนเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในอาซาฮิคาว่า หรือจะเป็นร้าน Ramen Shop 

Tenkin ที่เชื่อมั่นในน้ าซุปของตัวเองว่าเป็นหนึ่งไม่แพ้ใครที่ส าคัญ ราเมง ถือเป็นอาหารเมนูยอดนิยม

ของคนญี่ปุ่น เพราะด้วยความที่กินง่ายและมีรสชาติที่หลากหลายจึงเป็นที่ถูกใจของคนญี่ปุ่นทุกเพศ

ทุกวัย จากน้ันน าท่านช้อปปิ้ง ณ ออิอน ทาวน ์(ฝั่งตรงข้ามของโรงแรม) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่

ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ 

และขนมข้ึนชื่อของญี่ปุ่น อย่าง คิทแคท สามารถหาซ้ือได้ที่นี่เช่นกัน 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ออิอน ทาวน ์

ทีพ่กั  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ ศาลเจา้ฮอกไกโด - ทีท่ าการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด – ทีท่ าการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด – เมอืงโอ

ตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้

- ถนนทานกุโิคจ ิ

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านชม ศาลเจา้ฮอกไกโด หรือ เดิมชื่อ ศาลเจา้ซปัโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความย่ิงใหญ่ของ

เกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้

จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน น าท่านสู่ ทีท่ าการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เป็นอาคารสีแดงอิฐ 

สร้างในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในไม่กี่อาคารของญี่ปุ่นในสมัยน้ัน ภายในตกแต่ง

อย่างหรูหรา ด้านหน้ามีสัญลักษณ์ดาวห้าแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมที่ร่มร่ืน เรียงรายด้วย

ต้นซากุระ และต้นแปะก๊วย อาคารแห่งน้ีเคยเป็นที่ท าการรัฐบาลท้องถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด 

ปัจจุบันเปิดให้ประชาชนเข้าชมห้องท างานต่างๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ ผา่นชม หอ

นาฬกิาโบราณ ตัวอาคารและหอนาฬกิาสร้างข้ึนจากไม้ ออกแบบและบริจาคให้โดยรัฐบาลสหรัฐ ใน

ปี 1878 สิบปีหลังจากที่มีการสร้างเมืองซับโปโร ตัวนาฬิกาถูกติดตั้งในปี 1881 จากบริษัท E. 

Howard & Co. เมือง Boston อิสระช้อปปิ้ง ดวิตีฟ้ร ีให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า 

น้ าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) บรกิารทา่นดว้ยเมน ูชาบ ูบฟุเฟต+์ขาป ู



น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโอตาร ุโอตารุเป็นเมืองทา่ส าคญัส าหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่

บนที่ลาดต่ าของภูเขาเท็งงุ ซ่ึงเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง คลองโอตารุ หรอื โอตา

รอุนุงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบ

ปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท!์!! บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิคลองแห่งน้ีสร้างเมื่อปี 

1923 โดยสร้างข้ึนจากการถมทะเล เพื่อใช้ส าหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่

ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองคร่ึงหน่ึงเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีคร่ึงหน่ึงไว้เป็น

สถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตรน า

ท่านเดินชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท์ หน่ึงในร้านค้าที่

ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหน่ึง

ในสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์เมือง ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิตั้งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มี

ชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตน้ันจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้

เรือ แต่ปัจจุบันน้ีเป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน ซ่ึงโรงเป่าแก้วคิ

ตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของเมือง โดยก่อตั้งข้ึนตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่า

แก้วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแห่งน้ีก็คือโคมไฟแก้วและลูกบอล

แก้วน่ันเอง นอกจากน้ียังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเที่ยวด้วย เดินทางสู่ รา้นกาแฟ ฮลัโหล 

คติตี ้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าและ

ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากน้ันอิสระช้อปปิ้ง ถนนทานุกโิคจ ิเป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร 

โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน 

เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ัง้ยงัเป็นศนูยร์วมของเหลา่

วยัรุน่ดว้ย เนือ่งจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุ๊กตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน 

นอกจากน้ันที่นี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ 

เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ทานกุโิคจ ิ

ทีพ่กั   SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่ก สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7)  

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

12.05 น.    เหินฟา้สู่ เมืองไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เที่ยวบินที่ XJ621 

18.00 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง   

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

 



ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 8,000 บาท 
 

ฤดูหนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมืดเร็ว ส่ีโมงเย็นก็มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเร็ว 

1 ชม. เดินทางควรกะเวลาให้ดี และถ้าเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะจะลื่นต้องระวัง แว่นควรจะต้องมี เมื่อ

แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างจ้าสะท้อนเข้าตาได้ 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุน่ ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น 

สามารถให้บริการวนัละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 ค่าเบ้ียประกันอุบัตเิหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม์) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน

ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศ

ยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพ่ิม 2,000 บาท ส าหรับการยื่น

ร้องขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

 

× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ

ค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า  

 
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง  กรณีลูกค้าท าการจอง

ก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 



 เมื่อท่านช าระเงินไม่วา่จะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ

ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดน้ีแล้ว 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน้ากระดาษ

อย่างต่ า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก

กรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ 

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คนืค่าทัวร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ 

ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและ

เงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง

ช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้

ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และได้ด าเนินการออกตั๋ว

เครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) 

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

 กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 



 ส าหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทุกใต้ท้องเครือ่งบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสาร

ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ

ปฏิเสธได้ (ท่านต้องช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ

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

เซนติเมตร (18 นิ้ว)  

 กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ าหนัก

เกิน (ท่านต้องช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

 ทางบริษทัฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี 

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

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย 

อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 

โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาต

ภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่

เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้าแล้ว 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี้ 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเข้าประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคน

เข้าเมืองห้ามเดินทาง 

 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่

พ านักอยู่ในประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

2. ส่ิงที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด 
บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะส้ัน 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใ่ห้เขา้ประเทศ และ

ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 

ทา่น  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  



3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

ฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / 

ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออก

เมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

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

สิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้

เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการ

บริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 4 ของการเดินทาง รวมจ านวน 

3 ขวด 

15. การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิ

อาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรใน

วันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผู้เดินทางทั้งหมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนห้องพักที่ใช้ทั้งหมด.............ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร   ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


