
 ฮอกไกโด บิเอะ อาซาฮิคาว่า โซอุนเคียว โอตารุ ซปัโปโร  5 วนั 3 คืน 

โดยสายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES (HB) 

เยือนญีปุ่่นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั สมัผสัความงามของเกาะฮอกไกโด 
ชมอาณาจกัรแห่งกล่องดนตรีนบัหม่ืนช้ิน ด่ืมด า่กบัความงามของเมืองโอตารุ 

ตื่นตาตื่นใจกบัใบไมเ้ปล่ียนสี ณ เมืองโซอนุเคียว และ มหาวิทยาลยัฮอกไกโด 

สนุกสนานกบัการเก็บผลไม ้ทานสดๆ จากสวนยามาโมโตะ 

ทา้ทายความหนาวทีอุ่ณหภมิู -41 องศา ที่ Kamikawa Ice Pavillion 

>>> พกัอาซาฮิคาวะ 1 คืน / ซปัโปโร 2 คืน (ใจกลางเมืองซปัโปโร) <<< 

* ฟรี WiFi on Bus  *บุฟเฟ่ต ์NANDA ขาปูยกัษ ์3 ชนิด / เน้ือยา่งเจงกิสข่าน * 

** ไม่มีวนัฟรีเดย ์มีรถ + ไกดพ์าเที่ยวทุกวนั // อาหารครบทุกม้ือ ** 

 

วนัท่ี ก าหนดการ เชา้ เท่ียง เยน็ โรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ  HB7904 X X X - 

2 

สนามบินชิโตะเสะ  บิเอะ – บ่อน ้าสีฟ้า - อาซาฮิคาว่า – หมู่บา้นรา

เมน – พิพิธภณัฑหิ์มะและน ้าแข็งคามิคาวะ – โซอุนเคียว น ้าตกกิงกะ & 

ริวเซ – ชอ้ปป้ิงอิออนทาวน์ 

X   
Smile Asahikawa 

หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

3 

อาซาฮิคาว่า  สวนผลไมย้ามาโมโตะ - โอตารุ – คลองโอตารุ – 

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว – ชมใบไม้เปล่ียนสี ณ 

มหาวิทยาลยั ฮอกไกโด 

   
Watermark Sapporo 

หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

4 

ตลาดปลานิโจ - ตึกท าเนียบรัฐบาลเก่า – สวนโอโดริ – ผ่านชมหอ

นาฬิกา - พิเศษ !! ทานบุฟเฟตข์าปูนันดะ - โรงงานช็อกโกแลต – 

ศาลเจา้ฮอกไกโด – มิตซุย เอาทเ์ล็ท – ชอ้ปป้ิงทานุกิโคจิ 

   
Watermark Sapporo 

หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

5 สนามบินชิโตะเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ  HB7905  X X - 
 



ก าหนดการเดินทาง ตลุาคม – พฤศจกิายน 2560 

ราคาเริ่มตน้ทา่นละ 33,888 บาท 

วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 สายการบินเอเชีย แอตแลนติค แอร์ไลน์ 

เคานเ์ตอร ์W เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขัน้ตอนการเช็คอิน โปรดสงัเกตุป้าย  

23.00 น. เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น โดย เที่ยวบินที่ HB7904  

บินตรงสู่ ชิโตเสะสายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES เคร่ืองล าใหญ่ B767-200  

น ้าหนักกระเป๋า 20 KG // บริการอาหารรอ้น เสิรฟ์พรอ้มเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองทั้งขาไป-ขากลบั 

  (มีบรกิารอาหารเชา้และเครื่ องดื่ ม ก่อนเครื่ องลงจอดประมาณ 1 ชม.) 

วนัที่ 2 สนามบินชิโตเสะ – บิเอะ – บ่อน ้าสฟ้ีา - อาซาฮิคาว่า – หมู่บา้นราเมน – พิพิธภณัฑหิ์มะ

และน ้าแข็งคามิคาวะ – โซอุนเคียว น ้าตกกิงกะรวิเซ – ชอ้ปป้ิงอิออนทาวน ์

07.55 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของ

ประเทศญ่ีปุ่นแลว้ (เวลาท่ีญ่ีปุ่ นเรว็กวา่ไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรบัเวลาของท่านใหต้รงกัน เพ่ือสะดวกในการ

นัดหมายเวลา) 

  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ น าท่านชม สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ สระน ้าสีฟ้า (Blue 

Pond) ตั้งอยู่ฝั่งซา้ยของแม่น ้า Bieigawa ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองบิเอะ นอกเมืองน ้าพุรอ้นชิโรกา

เนะ(Shirogane Onsen) ห่างจากเทือกเขา Tokachi ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ตั้งช่ือตามสีของน ้าท่ีเกิดจากแร่

ธาตุตามธรรมชาติ โดยเพิ่งเกิดข้ึนจากการกั้นเขื่อน เพ่ือป้องกนัไมใ่หโ้คลนภูเขาไฟ Tokachi ท่ีปะทุขึ้ นเมื่อปี 

1988 ไหลเขา้สู่เมือง จากลานจอดรถใชเ้วลาเพียง 5-10 นาทีในการเดินผ่านป่าไปยงัสระน ้า 

  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า เมืองใหญ่อนัดบั 2 ของฮอกไกโด และยงัข้ึนช่ือวา่เป็นเมืองท่ี

หนาวท่ีสุดๆ เพราะหิมะจะตกบ่อย และตกถ่ีมาก เน่ืองจากอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะ ซ่ึงเป็นท าเลท่ีอยู่

ห่างจากทะเลท่ีสุด และยงัแวดลอ้มดว้ยภูเขารอบดา้นอีกดว้ย 



 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นราเมนอาซาฮิคาวะ (Asahikawa Ramen Village) ราเมนของท่ีน่ีมีรสชาติ

อนัเป็นเอกลกัษณ์ และไดร้บัการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บา้นราเมนอาซาฮิคา

วะไดถื้อก าเนิดขึ้ นในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนช่ือดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 รา้น มาอยู่รวมกนั

เป็นอาคารหลงัคาเดียว เสมือนหมู่บา้นราเมนท่ีรวบรวมรา้นดงัขั้นเทพไวใ้นท่ีเดียว และยงัมีหอ้งเล็กๆ ท่ีจดั

แสดงประวติัความเป็นมาของหมูบ่า้นแห่งน้ี ใหส้ าหรบัผูท่ี้สนใจไดม้าศึกษาอีกดว้ย 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง แบบราเมน ที่ หมู่บา้นราเมน (1) แจกคูปองท่านละ 1000 เยน 

 หลังอาหารน าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์หิมะและน ้ าแข็งคามิคาวะ (Kamikawa Ice Pavilion) เป็น

พิพิธภัณฑข์นาดใหญ่ โดยสรา้งใหเ้ป็นโลกน ้าแข็งท่ีมีอุณหภูมิภายในต า่ถึง -20 องศาเซลเซียส ดา้นหน้า

ของพิพิธภัณฑ์เป็นศูนยข์ายของท่ีระลึก ภายในพิพิธภัณฑ์มีแกลลอร่ีใตดิ้นท่ีรวบรวมช้ินงานท่ีท ามาจาก

น ้าแข็ง ทางเดินอุโมงค์น ้าแข็ง ท่ีประดับประดาดว้ยไฟสวยงาม บารน์ ้าแข็ง และถ า้จ  าลองหินงอกหินยอ้ย 

นอกจากน้ันยงัมี สตัวท์ะเลท่ีอาศัยอยูใ่ตน้ า้แขง็ เช่น คลิโอเนะ (Clione) หรือท่ีรูจ้กักนัในช่ือผีเส้ือทะเลใหช้ม

กนัอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อเดินเขา้ไปขา้งใน ส่วนแรกจะเป็น ทางเดนิสามมิติ แสงสีสวยงาม แต่เมื่อเดินเร่ือยๆ จะพบกบัส่วนท่ีสอง

เป็นอุโมงคท์างเดินท่ีเป็นน ้าแข็งทั้งหมด ส่วนน้ีจะมีเส้ือกนัหนาวใหย้ืมใส่ฟรี เพราะอุณหภูมิขา้งในจะอยู่ท่ี -

20 องศาเซลเซียส ถา้เส้ือกันหนาวคุณหนาไม่พอ อาจจะท าใหคุ้ณแข็งเหมือนโดนสาปได ้ดา้นในน้ีจะมี

ลกัษณะคลา้ยกบัถ ้าท่ีมีหิมะแข็งตัวเหมือนหินงอกหินยอ้ย ท่ีเกิดขึ้ นจากการจบัตวัของน ้าแข็งกว่า 10 ปี มี

ตุ๊กตา Snowman รูปร่างต่างๆ มากมาย มีอิกลจู าลอง ท่ีเป็นลกัษณะของท่ีอยูช่าวเอสกิโมอีกดว้ย  

ไฮไลทท่ี์ส ำคญัของท่ีน่ี คือ หอ้งลมจ าลองอณุหภูมิ -41 องศาเซลเซียส ถือเป็นลมพายุจ าลองท่ีรุนแรงท่ีสุด

ในญ่ีปุ่น ณ ขณะน้ี เมื่อกดปุ่มน้ีจะมีลมพายุกระหน า่พดัใส่ เรียกไดว้า่ “ถา้ไมแ่น่จริง ทนไมไ่ดแ้น่ๆ” ส าหรบั

ใครท่ีสูก้บัความหนาวไม่ไหวก็สามารถเดินออกมาไดเ้ลย ตรงทางออกจะมีชารอ้นๆ คอยบริการเพ่ิมความ

อบอุ่นใหร้่างกายของผูม้าประลองความเย็น 



จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ โซอุนเคียว คือพ้ืนท่ีตอนเหนือ

ของอุทยานแห่งชาต ิไดเซ็ตสึซงั ใหท่้านไดช้มใบไมเ้ปล่ียนสี

ท่ี อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง ชมน ้าตกริวเซยแ์ละน ้าตกกิง

กะ จุดน้ีถือเป็นอีกจุดไฮไลท์ท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาเท่ียว 

น ้าตกจะอยู่คู่ๆ กนั 2 สาย เป็นน ้าตกท่ีตกมาจากยอดเขาสูง 

นับพนัเมตร 

น ้าตกกิงกะ ถือเป็นตวัแทนของสตรีเพศ เพราะ สายธารท่ีไหลลงมาน้ันสวยงาม อ่อนชอ้ย มีจงัหวะจะโคน 

ประหน่ึงการแสดงของเกอิชาในชนชั้นสูง 

น ้าตกริวเซโนะทาคิ คือตวัแทนของบุรุษเพศ เด็ดเด่ียว รุนแรง เท่ียงตรง แต่งดงาม ประหน่ึงสะเก็ดดาวตก

จากคืนรตัติกาลอนัมืดมิด 

จากน้ันเดินทางกลบัสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า อิสระชอ้ปป้ิงท่ี อิออนทาวน ์หา้งอิออนหน้าสถานีอาซาฮีคาว่า 

สะดวกสบาย หาของกินง่าย มีรา้นคา้, Supermarket , Food court และโรงภาพยนตอ์ยูภ่ายใน 

เยน็   บริการอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (2) เมนู เทปันยากิ 

ที่พกั  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

วนัที่ 3 อาซาฮิคาว่า  สวนผลไมย้ามาโมโตะ - โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – โรงงาน

เป่าแกว้ – ชมใบไมเ้ปล่ียนสี ณ มหาวิทยาลยั ฮอกไกโด 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สวนผลไมย้ามาโมโตะ (Yamamoto Sightseeing Orchard) เปิดใหบ้ริการ

จากช่วงใบไมผ้ลิถึงช่วงปลายของฤดูใบไมร้่วง ท่ีน่ีคุณจะไดล้องเก็บผลไมช้นิดต่างๆ สวนท่ีน่ีใชส้ารอินทรีย ์

จากเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนคุณจะไดเ้ก็บสตรอเบอร่ี มิถุนายนถึงสิงหาคม-เชอร์ร่ี กรกฎาคมถึง

กนัยายน-พลมั สิงหาคมถึงกนัยายน-พีช กนัยายนถึงพฤศจิกายน-องุ่น แอปเปิล กนัยายนถึงตุลาคม-ลูก

แพร ์ลกูพรุน กรกฎาคมถึงสิงหาคม-บลเูบอรร่ี์ ตุลาคมถึงพฤศจิกายน-วอลนัท กนัยายนถึงตุลาคม-เกาลดั 

เป็นตน้ 

 



เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหาร (4) เมนูพิเศษ!! เน้ือยา่งเจงกิสข่าน 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองใน

ฐานะท่ีเป็นเมืองคา้ขายในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ถึง 20 

เมืองท่าเล็กๆ ท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซ่ึงมีรา้นขาย

ของอยูต่ลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการ

ตกแต่งของบ้านเรือนน้ัน  ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็น

ตะวนัตก เน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดร้บัอิทธิพลมาจาก 

การท าการคา้ระหว่างประเทศญ่ีปุ่นเองและประเทศในแถบ

ยุโรปหลายประเทศ น าสินคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดงัท่ีอยู่ตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญกา้วหน้า

เรือใหญ่จึงเปล่ียนไปเขา้ท่าท่ีใหญ่และขนส่งเขา้โกดังไดง้่ายขึ้ น ตึกเก่าเก็บสินคา้ริมคลองเหล่าน้ี จึงถูก

ดดัแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต่์างๆ และพิพิธภณัฑ ์

น าท่านเท่ียวชม เครื่องแกว้โอตารุ แหล่งท าเคร่ืองแกว้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด ชมความสวยงามของ คลอง

สายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวฒันธรรมอนัมีเสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยความเป็นเอกลกัษณ์แห่งวีถี

ชีวิต 2 ฝั่งคลองท่ียงัคงความเป็นญ่ีปุ่นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสรา้งเพ่ือใหเ้รือเล็กล าเลียงแกว้หลากสีสนัดงั

อยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเคร่ืองแกว้ช่ือดังของโอตารุ และยงัมีเคร่ืองแกว้หลากหลายใหท่้านช่ืนชม 

และเลือกซ้ือได ้เมืองน้ีมีช่ือเสียงในดา้นการท าเคร่ืองแกว้ต่างๆ  

จากน้ันน าท่านชม พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ใหท่้านไดท่้อง

ไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ท่ีแสนอ่อนหวาน ชวน

ใหน่้าหลงใหลดว้ยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมาย

หลากหลายและงดงามท่ีจะท าใหท่้านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม 

ท่านจะไดช้มกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ 

เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถ

เลือกท ากล่องดนตรีแบบท่ีท่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถ

เลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกนั มีบริการน าเพลงกล่องดนตรีทั้งเพลงญ่ีปุ่นและเพลง

สากลมาอดัเป็นซีดีโปสการด์ส่งไดโ้ดยตรงจากทางพิพิธภณัฑ ์ใหท่้านไดส้มัผัสและช่ืนชมกล่องดนตรีน่ารกั

มากมาย ใหท่้านไดท้ ากล่องดนตรีน่ารกัๆ ในแบบท่ีท่านช่ืนชอบดว้ยตวัท่านเอง 

จากน้ัน น าท่านกลบัสู่ เมืองซปัโปโร ชมใบไม้

เปล่ียนสี ท่ี มหาวิทยาลัยฮอกไกโด เป็น

มหาวิทยาลยัของรฐัระดับชั้นน าติดอนัดับ 1 ใน 

5 ของประเทศญ่ีปุ่น เป็นมหาลยัเก่าแก่ของฮอก

ไกโด กวา้งขวางและมีบรรยากาศท่ีร่มร่ืน คลา้ยๆ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ของเรา คนญ่ีปุ่นจะ

เรียกช่ือมหาลยัแบบย่อว่า Hokudai ท่ีน่ีนอกจากจะเป็นสถานท่ีราชาการแลว้ ยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวของ 

ฮอกไกโดอีกดว้ย ไมว่า่จะเป็น พิพิธภณัฑม์หาวทิยาลยั, รูปป้ันProf. William S. Clark, ตน้ไมP้oplar และ



ถนนตน้แปะก๊วย (Ginkgo) ฯลฯ ลว้นเป็นสถานท่ีช่ือดงัท่ีถูกแนะน าอยู่ในหนังสือท่องเท่ียวทั้งในญ่ีปุ่นและ

ต่างประเทศ โดยเฉพาะช่วงใบไมเ้ปล่ียนสีเป็นช่วงท่ีนักท่องเท่ียวมาเท่ียวมากท่ีสุด 

เยน็  บริการอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (5) 

ที่พกั  WATERMARK SAPPORO หรือระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

วนัที่ 4 ตลาดปลานิโจ - ตึกท าเนียบรัฐบาลเก่า – สวนโอโดริ – ผ่านชมหอนาฬิกา - โรงงาน

ช็อกโกแลต – ศาลเจา้ฮอกไกโด – มิตซุย เอาทเ์ล็ท – ชอ้ปป้ิงทานุกิโคจ ิ

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลานิโจ เป็นตลาดประวติัศาสตรท่ี์มีช่ือเสียงส าหรบัชาวเมืองซปัโปโร อายุของ

ตลาดประมาณ100ปี และปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีนิยมส าหรบันักท่องเท่ียวเพื่อซ้ือปลาสดๆ เป็นของท่ีระลึก ปู

และปลาแซลมอนจบัใน ฮอกไกโด และมีสถานท่ีจ านวนมากส าหรบัซ้ือหอย คุณสามารถไดย้ินเสียงตะโกนท่ี

มุง่มัน่ของคนขายปลาเสมอ นอกจากน้ีรอบๆ มีรา้นคา้ขายของพิเศษกวา่ 30 รา้น มีรา้นอาหารทะเลจ านวน

มาก และมนักลายเป็นจุดส าหรบันักชิมท่ีเพ่ิมจ านวนมากขึ้ นในซปัโปโร 

น าท่านชม ที่ท  าการรฐับาลเก่าฮอกไกโด (Former 

Hokkaido Government Office Building) เป็นอาคาร

สีแดงอิฐ สรา้งในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่ง

หน่ึงในไม่ก่ีอาคารของญ่ีปุ่นในสมัยน้ัน ภายในตกแต่ง

อย่างหรูหรา ดา้นหน้ามีสญัลกัษณด์าวหา้แฉก ธงรูปดาว

เจ็ดแฉก และสวนหย่อมท่ีร่มร่ืน เรียงรายดว้ยตน้ซากุระ 

และตน้แปะก๊วย อาคารแห่งน้ีเคยเป็นท่ีท าการรัฐบาล

ท้องถ่ินสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดให้

ประชาชนเขา้ชมหอ้งท างานต่างๆ และหอสมุดเก็บบนัทึกทางราชการ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซ่ึงแยกเมืองออกเป็นสอง

ฝั่ง คือทางทิศเหนือและทิศใต ้มีท่ีจอดรถกวา้งประมาณกิโลมตรคร่ึง กินพ้ืนท่ีถึง 12 บล็อคของเมือง ในช่วง

ฤดูรอ้นจะเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีงดงาม และช่วงตน้เดือนกุมภาพันธ์จะเป็นสถานท่ีหลักในการจัดเทศกาล

หิมะซปัโปโร มีตน้ไมแ้ละดอกไมท่ี้จะเปล่ียนสีสนัตลอดทั้งส่ีฤดู 

ชม หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) (ชมและถ่ายรูปดา้นหน้า) เป็นสญัลกัษณ์ของ

เมืองซัปโปโร อาคารของหอนาฬิกาสรา้งข้ึนตน้สมยัพฒันาซัปโปโร ในปี 1878 ซ่ึงตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีของ

วิทยาลยัเกษตรซปัโปโร ตวัเรือนนาฬิกาซ้ือมาจากกรุงบอสตนั 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหาร (7) รา้นอาหารบุฟเฟ่ต ์NANDA ไลน์อาหารก็มีมากมายหลาย

ชนิดท่ีมีใหเ้ลือก โดยเฉพาะอาหารทะเลทั้งหลายท่ีสดมากๆ ตั้งแต่หอยนางรม หอยเชลล์ หอยแมลงภู่

นิวซีแลนด ์หอยตลบั กุง้กา้มกราม กุง้แม่น ้า กั้ง ปลาไข่ ปลาแซลมอน และไฮไลทท่ี์ชาวไทยรอคอย คือ ปู 

ฮอกไกโด  3 ชนิด ไดแ้ก่ ขาปูยกัษ ์ปูหิมะช่ือดงั และปูขนตวัใหญ่ // ส าหรบัคนรกัอาหารโปรตีน 

จะมีเน้ือหม ูเน้ือไก่ เน้ือววั และเน้ือแกะ ใหบ้ริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

จากน้ันน าท่านชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ชมและถ่ายรูปดา้นนอก) แหล่งผลิตช็อคโกแลตท่ีมี

ช่ือเสียงของญ่ีปุ่น ตวัอาคารของโรงงานถูกสรา้งขึ้ นในสไตลยุ์โรป แวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ช็อคโกแลตท่ี

ขึ้ นช่ือท่ีสุดของท่ีน่ีคือ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากตามอธัยาศยั 

 

 

 

 
 

 

 

น าท่านเดินทางไป ศาลเจา้ฮอกไกโด (HOKKAIDO SHRINE) เป็นศาลเจา้ของศาสนาพุทธนิกายชินโต

ประจ าเกาะฮอกไกโด สรา้งขึ้ นในปี 1871 เป็นยุคเร่ิมพฒันาเกาะ ไดอ้ญัเชิญเทพมาประทบัทั้งหมด 4 องค ์

จากศาลเจา้มีพ้ืนท่ีเช่ือมต่อกบัสวนมารุยามะ ในฤดูใบไมผ้ลิเหมาะแก่การชมดอกซากุระบาน ในฤดูรอ้น 

วนัท่ี 14-16 มิถุนายนของทุกปี จะจดัเทศกาล Sapporo Festival หรือ Sapporo Matsuri ซ่ึงจะแห่ขบวนไป

ตามถนน ท่านสามารถชมใบไมเ้ปล่ียนสี ณ ศาลเจา้แห่งน้ีได ้

สมควรแก่เวลา น าท่านไปชอ้ปป้ิง มิตซุยเอาทเ์ล็ท Mitsui Outlet เพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงสินคา้

มากมายแบรนด์ดังระดับโลก และแบรนด์ญ่ีปุ่น อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 

ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, 

ARMANY ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 

LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS,  HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซ้ือ

สินคา้ส าหรบัคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมายในราคาลด 30-

80% ซ่ึงภายในยงัมีรา้นอาหาร รา้นกาแฟ 

เดินทางถึงซปัโปโร อิสระใหท่้านท่องเท่ียว ชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยัท่ี ยา่นทานุกิโกจิ แหล่งชอ้ปป้ิงสตรีท

ช่ือดงัของฮอกไกโด ภายในแบ่งเป็นตรอก 7 ตรอก มีสินคา้ใหไ้ดเ้ลือกมากมายหลากหลายชนิด ทั้งเส้ือผา้ 

รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอางค ์รา้นขายของท่ีระลึก รวมไปถึงรา้นอาหารและรา้นขนมมากมาย รวมแลว้

กว่า 200 รา้นคา้ รา้นดังๆ ถุกใจนักชอ้ปชาวไทย เช่น Matsumoto Kiyoshi (ขายยา วิตามิน ครีมบ ารุง 

เคร่ืองส าอาง), Don Quijote : ดองกิโฮเตะ (รา้น Super store ขนาดใหญ่ ทีรวบรวมสินคา้นานาชนิดใน

ราคาถูกและเปิด 24ชม.), รา้น Brand Name มือสอง, หา้ง Parco ท่านท่ีตามหากระเป๋า Bao Bao by Issey 



Miyake , หา้ง Pivot ท่านท่ีมองหากระเป๋า COACH , เส้ือ UNIQLO หรือแบรนดฮิ์ตราคาสุดคุม้อยา่ง GU เป็น

ตน้ 

เยน็  บริการอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (8) แจกเงินสดท่านละ 1,000 เยน สามารถเลือกรับประทาน

อาหารในทานุกิโคจิ หรือ ยา่นซูซุกิโนะ หรือ ตรอกราเมน ไดต้ามอธัยาศยั 

ที่พกั  WATERMARK SAPPORO หรือระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  

วนัที่ 5 สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ต) 

กรณีหอ้งอาหารเชา้บางโรงแรมเปิด 7 โมง ขออนุญาตปรบัอาหารเชา้เป็นแบบ Set Box* 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพ่ือเช็คอินเดินทางกลบั 

09.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Asia Atlantic Airlines (HB)  

เท่ียวบินท่ี HB 7905 (มีบรกิารอาหารพรอ้มเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง) 

16.35 น.    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

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

 

หมายเหตุ:  รายการทัวรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน 

การจราจรช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดของญ่ีปุ่น เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปล่ียนโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลกั เพ่ือใหท่้านท่องเท่ียวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

อตัราค่าบริการขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปล่ียน 100 เยน เท่ากบั 31 บาท กรณีอตัราแลกเปล่ียนปรบัสูงขึ้ น บริษัทฯ 

ขอสงวสิทธิในการปรบัอตัราค่าบริการเพ่ิมขึ้ น 

 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ค่าทวัรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด 

และผูจ้ัดไดช้ าระใหก้ับสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากท่านไม่ไดร้่วม

เดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 

(ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก พกัเดี่ยว เพิ่ม 

22-26 ต.ค. (วนัปิยะ) 39,888.- ไม่มีราคาเด็ก 

INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ 

ราคา 8,000 บาท 

7,500.- 29 ต.ค.- 2 พ.ย. 37,888.- 

19-23 พ.ย. 33,888.- 

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นที่ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน   หกัค่าตัว๋ออก 11,000 บาท 
 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดินทางครั้งน้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 34 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงจ  านวนดงักล่าว 

 ขอสงวนสิทธิในการปรบัราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 

 หรือ ส่งจอยทวัรก์บับริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 

 หรือ เล่ือน หรือ ยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 

วนั 

2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัท

จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
 

การช าระค่าบรกิาร 

 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท ค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือช าระ 30 วนัท าการ ก่อนออกเดินทาง 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบั) 

**กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษัท มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการ

ออกและเขา้เมืองท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพรอ้มยอดคงเหลือ**  

 

 

 



การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้

ทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุ

ไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึงเม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ

แลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้ง

ค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ ท่ีนัง่มีบริการ
เฉพาะชั้นปกติ Standard Seat เป็นไปตามท่ีสายการบินจดัสรรตามกรุป๊ทวัร ์ไมส่ามารถระบุได ้

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั 

 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

 ค่าน ้าหนักสมัภาระสายการบิน Asia Atlantic Airlines ก าหนดสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ืองท่านละไม่เกิน 2 ช้ิน และ

น ้าหนักรวมกนัไม่เกิน 20 กิโลกรมั ทั้งไปและกลบั สมัภาระถือขึ้ นเคร่ือง ท่านละ7กิโลกรมั สายการบินไม่มีบริการ

ซ้ือน ้าหนักสมัภาระเพ่ิม หากน ้าหนักเกินช าระค่าปรบัท่ีหน้าเคาน์เตอร ์*ราคาค่าปรบัขึ้ นอยู่กบัสายการบินแจง้ปรบั

หนา้เคาน์เตอร ์ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รกัษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์**ไมร่วมประกนัสุขภาพ** 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)  

 ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 

 ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม 

 ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาท ตอ่ทรปิ 

 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิ เรือ่งตัว๋เครือ่งบิน 

ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททวัรเ์รียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ซ่ึง

ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณี

ตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน  
 



ขอ้มูลเพิ่มเตมิ เรือ่งโรงแรมที่พกั 

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และ

หอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั 

 บางกรณี จะไดห้อ้งพกัเป็นแบบ Double หรือ Twin ขึ้ นอยูก่บัทางโรงแรมจะจดัหอ้งให ้

 กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมาก และหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิเรือ่งสมัภาระ และค่าพนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรบัน ้าหนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจ

ปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

 ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้ นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ

กวา้ง+ยาว+สูง 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 ้ทั้งน้ี

ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระส่วนของค่าใชจ้่ายท่ีสมัภาระน ้าหนัก

เกิน (ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

 ทางบริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 

 

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

1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร 

เหตุการณท์างการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไมว่า่

จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ์) โดยทางบริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทัวร ์เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย 

อคัคีภยั ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นค่าทวัรท์ั้งหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

ไมคื่นค่าใชจ้่าย เน่ืองจากทางบริษัทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นค่าทวัรท์ั้งหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน ในกรณีดงัน้ี 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้

เมืองหา้มเดินทาง 

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 



 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยู่

ในประเทศไทย 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั 

ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื่อ

ยนืยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศญี่ปุ่น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯจดัการให)้ 

2. ส่ิงท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร

เครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯ จดัการให)้ 
 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญี่ปุ่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญี่ปุ่นดว้ยมาตรการยกเวน้วีซา่) 

1. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไมเ่ป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านักระยะสั้น 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไมเ่กิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหว่างท่านลกูคา้และบรษิทั 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรบัราคาค่าบริการข้ึน ในกรณีท่ีมีผูร้่วมคณะไมถึ่ง 34 ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 



8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และ

ไมส่ามารถรบัประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์ กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการ

เดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตั วแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้

เดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

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

การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไมค่่าใชจ้่ายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลา

ในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึง

อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนั เร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี 4 ของการเดินทาง รวมจ านวน 3 

ขวด 

15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนัน้ันๆ มิ

อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนั

เดินทางน้ันๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 


