
 

HOKKAIDO HAKODATE 6D4N 

ซุปตาร ์เทีย่วรอบเกาะ 
กาํหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม-พฤศจกิายน 2562 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ(์XJ) 

เทีย่วทกุวนัไมม่อีสิระเยอืนดนิแดนใตส้ดุของเกาะฮอกไกโด  

ชมป้อมดาวโกเรยีวคาคนุ ัง่กระเชา้ชมววิยามคํา่คนืเมอืงฮาโกดาเตะ  

ชอ้ปป้ิงตลาดเชา้ ฮาโกดาเตะ 

เยอืนหบุเขานรกจโิกกดุาน ิชมหมภีเูขาไฟโชวะ 

สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตาร ุ 

 น ัง่กระเชา้คโุรดาเกะ ชมววิอทุยานแหง่ชาตไิดเซ็ทสซึงั  



ชอ้ปป้ิงจใุจ ทานกุโิคจแิละ ออิอนทาวน  ์

เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเร ือ่งฮอกไกโด 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซส ์

02-07 ตลุาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

05-10 ตลุาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 

09-14 ตลุาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 

12-17 ตลุาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 

16-21 ตลุาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 

19-24 ตลุาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 

23-28 ตลุาคม 2562 32,888.- 8,900.- 34+1 

26-31 ตลุาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 

27 ตลุาคม-01 พฤศจกิายน 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

28 ตลุาคม-02 พฤศจกิายน 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

29 ตลุาคม-03 พฤศจกิายน 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

30 ตลุาคม-04 พฤศจกิายน 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

31 ตลุาคม-05 พฤศจกิายน 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

01-06 พฤศจกิายน 2562 26,888.- 8,900.- 34+1 

02-07 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

03-08 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

04-09 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

05-10 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

06-11 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

07-12 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

08-13 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

09-14 พฤศจกิายน 2562 26,888.- 8,900.- 34+1 

10-15 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

11-16 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

12-17 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

13-18 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

14-19 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

15-20 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

16-21 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

17-22 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

18-23 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

19-24 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

20-25 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

21-26 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

22-27 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

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

24-29 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 

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

คา่ทปิไกด ์1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 



วนัแรก สนามบนิ ดอนเมอืง 

20.00 น พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์สายการ

บนิ AIR ASIA Xเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.55 น ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเช ่เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ นเทีย่วบนิทีX่J620 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเซะ  – อทุยานแหง่ชาตโิอนมุะ – เมอืงฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรยีวคาคุ  – 

โกดงัอฐิแดงรมินํา้ - น ัง่กระเชา้ชมววิภเูขาฮาโกดาเตะ 

08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ นหลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ย

แลว้ จากนัน้เดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตโิอนมุะ (Onuma Quasi National Park) ตัง้อยูห่า่งจาก

Hakodate ไปทางทศิเหนอืเพยีง 20 กโิลเมตรเป็นสถานทีท่ีม่ทีัศนยีภาพทีง่ดงามของเกาะทะเลสาบ

และภเูขาไฟโคมะงาตาเกะทีต่ัง้ตระหงา่นอยูพ่ืน้ทีท่ีน่่าสนใจทีส่ดุของอทุยานแหง่นีค้อืระหวา่ง

ทะเลสาบ โอนุมะและทะเลสาบโคนุมะนักทอ่งเทีย่วสามารถเดนิสํารวจพืน้ทีไ่ดท้ัง้หมดซึง่จะมเีสน้ทาง

การเดนิคาบสมทุรและเกาะแกง่ตา่งๆทีเ่ชือ่มตอ่ดว้ยสะพานเล็กๆใชเ้วลาประมาณ  15-60 นาทหีรอื

อาจจะเชา่จักรยาน (มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 เยน/ช ัว่โมง 1,000 เยน/วนั)สําหรับป่ันไปรอบๆ

ทะเลสาบโอนุมะ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

เดนิทางสู ่ เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate)เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ  3 ของภมูภิาค ฮอกไกโด

ตัง้อยูป่ลายสดุทางตอนใตข้องเกาะมชีือ่เสยีงดา้นทวิทัศนท์ีส่วยงามของภเูขาฮาโกดาเตะและอาหาร

ทะเลสดใหม ่ในอดตีเป็นเมอืงหนึง่ทีม่ทีา่เรอืสําหรับเปิดการคา้ระหวา่งประเทศในชว่งหลังจากยคุแยก

ประเทศเมอืงฮาโกดาเตะไดรั้บอทิธพิลจากตา่งประเทศเป็นอยา่งมากมยีา่นทีอ่ยูอ่าศัยของชาว

ตา่งประเทศและป้อมสไตลต์ะวันตก นําทา่นสู่ ป้อมโกเรยีวคาคุ  (Fort Goryokaku) หรอืเรยีกอกี

ชือ่หนึง่วา่ป้อมดาว 5 แฉกเพราะบรเิวณนัน้เป็นพืน้ทีข่นาดใหญร่ปูดาวเนือ่งจากตอ้งการเพิม่พืน้ทีใ่น

การวางปืนใหญน่ั่นเองซึง่จะมองเห็นไดจ้ากมมุสงูป้อมสรา้งตามสไตลต์ะวันตกสรา้งขึน้ในปีสดุทา้ย

ของสมยัเอโดะเพือ่ป้องกนัเมอืงฮาโกดาเตะจากการคกุคามจักรวรรดนิยิมทีต่อ่มาป้อมแหง่นีก้ลายเป็น

ฐานของสงครามกลางเมอืงระหวา่งกองทัพผูสํ้าเร็จราชการและกองกําลังของรัฐบาลเมจทิีจั่ดตัง้ขึน้

ใหม ่ปัจจบุนัถกูดัดแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในชว่งปี  1910 (สะพานขา้มเขา้ไปในพืน้ทีร่ปู

ดาวเปิด 9:00-19:00 ไมร่วมคา่ขึน้หอคอยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 840 เยน )จากนัน้อสิระให ้

ทา่นเดนิเลน่ ณโกดงัอฐิแดงรมินํา้ (Red Brick Warehouses)ไดป้รับปรงุมาจากคลังสนิคา้อฐิสี

แดงทีเ่คยใชค้า้ขายในปลายสมยัเอโดะตัง้อยูร่มิแมน้ํ่าของอา่วฮาโกดาเตะศนูยร์วมแหลง่ชอ้ปป้ิง

รา้นอาหารและสถานบนัเทงิทีใ่หบ้รรยากาศเกา่ๆนอกจากรา้นขายของทีร่ะลกึทีท่ันสมยัเสือ้ผา้แฟชัน่

รา้นขายอปุกรณ์ตกแตง่บา้นและรา้นขนมหวานแลว้ยงัมรีา้นอาหารลานเบยีรโ์บสถสํ์าหรับจัดพธิี

แตง่งานและบรกิารลอ่งเรอืเพือ่ชมววิทวิทัศนข์องอา่วฮาโกดาเตะอกีดว้ยหลังอาหารนําทา่นน่ัง

กระเชา้ชมววิกลางคนืณ ภเูขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate)สงู 334 เมตรตัง้อยูใ่นป่าทาง

ตอนใตข้องปลายคาบสมทุรใกลใ้จกลางเมอืงฮาโกดาเตะในวันทีท่อ้งฟ้าโปรง่ทัง้กลางวันและ

กลางคนืสามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์ีง่ดงาม 

เย็น     อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  



ทีพ่กั  SMILE HAKODATE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ –ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ- โนโบรเิบทส ึ– หบุเขานรกจโิกกดุานิ 

– ภเูขาไฟโชวะ – สวนหมภีเูขาไฟโชวะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําทา่นสู ่ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market)มพีืน้ทีป่ระมาณ 4 ชว่งตกึ เปิด

เปิดเป็นประจําทกุวัน ตัง้แตต่อนเชา้ตหีา้ถงึเทีย่งตรง ในตลาดจะจําหน่ายอาหารทะเลสด เชน่ ปคูาน ิ

ไขป่ลาแซลมอ่น และหอยเมน่ทะเล พรอ้มทัง้ผลไมต้า่งๆ บรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นอาหารหลายรา้น เมนู

ทีน่ยิมทีส่ดุคอื Uni-IkuraDomburi (ขา้วเสริฟ์พรอ้มหอยเมน่ทะเลและไขป่ลาแซลมอ่น) 

นําทา่นสู ่ ทา่เรอืเมอืงฮาโกดาเตะ หรอืยา่นเมอืงเกา่โมโตมาชิ  (Motomachi District)เป็น

ทา่เรอืแรกทีเ่ปิดใหม้กีารคา้ระหวา่งประเทศในปี  1854 ในชว่งสิน้สดุยคุญีปุ่่ นแบง่แยกดังนัน้ทําใหม้ี

ผูค้า้จํานวนมากจากรัสเซยีจนีและประเทศตะวันตกไดย้า้ยถิน่ฐานมาอาศัยอยูใ่นเมอืงฮาโกดาเตะ

บรเิวณฐานภเูขาฮาโกดาเตะ สง่ผลใหฮ้าโกดาเตะไดรั้บอทิพลตา่งๆมาจาก ชาวตะวันตก โดยปัจจบุนั

ยงัคงมอีาคารสไตลต์า่งประเทศคงเหลอือยูส่ะทอ้นใหเ้ห็นวัฒนธรรมของเมอืงนีไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางว ั น ณ ภตัตาคาร (3) 

นําทา่นสู ่หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ( Jigokudaniหรอื Hell Valley)เป็นหบุเขาทีง่ดงาม น้ํารอ้นใน

ลําธารของหบุเขาแหง่นีม้แีรธ่าตกํุามะถันซึง่เป็นแหลง่ตน้น้ําของยา่นบอ่น้ํารอ้นโนโบรเิบทสน่ัึนเอง 

เสน้ทางตามหบุเขาสามารถเดนิไตข่ึน้เนนิไปเรือ่ยๆประมาณ 20 -30 นาทจีะพบกบับอ่ โอยนุมุะ 

(Oyunuma)เป็นบอ่น้ํารอ้นกํามะถัน อณุหภมู ิ50 องศาเซลเซยีส ถัดไปเรือ่ยๆก็จะเป็นบอ่เล็กๆ บาง

บอ่มอีณุหภมูทิีร่อ้นกวา่ และยงัมบีอ่โคลนอกีดว้ย น้ําทีไ่หลออกจากบอ่โอยนุุมะ เป็นลําธารเรยีกวา่ โอ

ยนุมุะกาวา่ ( Oyunumagawa)สามารถเพลดิเพลนิไปกบัการแชเ่ทา้พรอ้มชมทวิทัศนท์ีง่ดงาม

เดนิทางสู ่ภเูขาไฟโชวะ ชนิซงันําทา่นเขา้ชม สวนหมภีเูขาไฟโชวะชนิซนั ( Showa-Shinzan 

Bear Park)เป็นสถานทีเ่พาะพันธุห์มสีน้ํีาตาล นักทอ่งเทีย่วสามารถเยีย่มชมลกูหมสีน้ํีาตาลไดอ้ยา่ง

ใกลช้ดิผา่นกระจกใส และมหีมโีตเต็มวัยทีไ่มด่รุา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักทอ่งเทีย่ว เป็นภาพ

ทีน่่ารักน่าเอ็นดทูเีดยีว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกวา่นีก้็สามารถเขา้ไปยงัหอ้งสงัเกตการณ์พเิศษ กรง

มนษุย ์ซ ึง่จะมองเห็นหมสีน้ํีาตาลเดนิผา่นไปมา และไดย้นิเสยีงและกลิน่ของหมผีา่นรรูะบายอากาศ

เล็กๆ นอกจากนีย้งัยงัขายขนมปัง และแอปเป้ิล ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย เดนิทาง

กลับสูเ่มอืงซปัโปโร 

เย็น     อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั   



ทีพ่กั  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่เมอืงบเิอะ –บอ่นํา้สฟ้ีา–หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ - อทุยานแหง่ชาตไิดเซ็ตสซึงั - นํา้ตกกงิ

กะ นํา้ตกรวิเซย ์- กระเชา้ครุดาเกะ - ออิอน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 นําทา่นสู ่เมอืงบเิอะ ( Biei)เมอืงเล็ก ๆ ลอ้มรอบดว้ยภมูทิัศนท์ีง่ดงามของภเูขาและทุง่นาอนักวา้ง

ใหญ ่เดนิทางสู่ สระอะโออเิคะ ( Aoiike)หรอืบอ่นํา้สฟ้ีา (Blue Pond)ตัง้อยูฝ่ั่งซา้ยของแมน้ํ่า 

Bieigawaทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ ตัง้ชือ่ตามสขีองน้ําทีเ่กดิจากแรธ่าตตุามธรรมชาต ิ

โดยเพิง่เกดิขึน้จากการกัน้เขือ่นเพือ่ป้องกนัไมใ่หโ้คลนภเูขาไฟ Tokachiทีป่ะทขุึน้เมือ่ปี 1988 ไหล

เขา้สูเ่มอืง ไฮไลท!์!!ชมน้ําสฟ้ีาทีส่ดใสเกนิกวา่บอ่น้ําตามธรรมชาตทิั่วไป และตอไมส้งูจํานวนมากที่

สะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาทีแ่สนพเิศษของน้ําในบอ่ ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางกลับสู่  เมอืงอา

ซาฮคิาวา่ จากนําทา่นสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ ทีร่าเมนของทีน่ีม่รีสชาตอินัเป็นเอกลักษณ์

และไดรั้บการกลา่วขานถงึความอรอ่ยมายาวนานกวา่ทศวรรษหมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ไดถ้อืกําเนดิ

ขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดังของเมอืงอาซาฮคิาวา่ทัง้ 8 รา้นมาอยูร่วมกนัเป็นอาคาร

หลังคาเดยีว ไฮไลท์!!!หมูบ่า้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดงัข ัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว และยงัมหีอ้งเล็กๆที่

จัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาขอหมูบ่า้นแหง่นีใ้หสํ้าหรับผูท้ีส่นใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย ทกุๆรา้นจะสรา้ง

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเองขึน้มาเพือ่ดงึดดูความสนใจของลกูคา้ เชน่ รา้น Asahikawa 

Ramen Aoba ทีแ่สนภาคภมูใิจในความเป็นราเมนเจา้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในอาซาฮคิาวา่ หรอืจะเป็นรา้น 

Ramen Shop Tenkinทีเ่ชือ่มัน่ในน้ําซปุของตัวเองวา่เป็นหนึง่ไมแ่พใ้ครทีสํ่าคัญ ราเมง ถอืเป็น

อาหารเมนูยอดนยิมของคนญีปุ่่ น เพราะดว้ยความทีก่นิงา่ยและมรีสชาตทิีห่ลากหลายจงึเป็นทีถ่กูใจ

ของคนญีปุ่่ นทกุเพศทกุวัย 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ หมูบ่า้นราเมน 

เดนิทางสู่อทุยานแหง่ชาตไิดเซ็ตสซึงั (Daisetsuzan National Park)อทุยานทีม่ใีหญท่ีส่ดุใน

ญีปุ่่ นตืน่ตาตืน่ใจกบัฤดใูบไมเ้ปลีย่นสทีีท่ั่วทัง้อทุยานจะเต็มไปดว้ยสสีนัของใบไมท้ีพ่ากนัเปลีย่นสี

อวดความสวยงามของธรรมชาติ (ใบไมเ้ปลีย่นสทีีฮ่ฮกไกโด โดยปกตจิะอยูใ่นชว่งประมาณ

ปลายเดอืนกนัยายนถงึกลางเดอืนตลุาคม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ )ชมนํา้ตกรวิเซยแ์ละ

นํา้ตกกงิกะใหท้า่นไดส้มัผัสความงามของน้ําตกแหง่นีใ้นชว่งหนา้หนาว ทีบ่รเิวณน้ําตกจะเต็มไปดว้ย

หมิะขาวโพลน แลว้สายน้ําบางจดุก็จะกลายเป็นน้ําแข็ง ซึง่ดสูวยและแปลกตาไปอกีแบบนงึโดย

นํา้ตกกงิกะ ถอืเป็นตัวแทนของสตรเีพศเพราะสายธารทีไ่หลลงมานัน้สวยงามออ่นชอ้ยมจัีงหวะจะ

โคนประหนึง่การแสดงของเกอชิาในชนชัน้สงูและ นํา้ตกรวิเซโนะทาคิคอืตัวแทนของบรุษุเพศเด็ด

เดีย่วรนุแรงเทีย่งตรงแตง่ดงามประหนึง่สะเก็ดดาวตกจากคนืรัตตกิาลอนัมดืมดิ จากนัน้นําทา่น นํา

ทา่นขึน่ กระเชา้คโุรดาเกะทีใ่หบ้รกิารนักทอ่งเทีย่วขึน้ชมววิบนภเูขาคโุรดาเกะตัง้อยูบ่รเิวณชมุชน

ออนเซน็ถอืวา่เป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุทีห่นึง่ของโซอนุเคยีวตัวกระเชา้เป็นกระเชา้ขนาดใหญส่ามารถ

บรรทกุผูโ้ดยสารมากถงึ  101 ทีน่ั่งและใชเ้วลาประมาณ  7 นาทถีงึจดุชมววินอกจากนีใ้นฤดหูนาว



ดา้นบนยงัเป็นสกรีสีอรต์สําหรับนักสกแีละสโนวบอรด์มาคน้หาความทา้ทายดา้นบนโดยมวีวิภเูขารอบ

ดา้นเป็นจดุเดน่ของทีน่ี ่เดนิทางกลับสู ่เมอืงอาซาฮาวา่ 

เย็น      อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  CRESCENT ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงณ ออิอน มอลล ์ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องฮาซาฮกิาวา่อสิระใหท้า่นได ้

เลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกนัอาทขินมโมจเิบนโตะผลไมแ้ละขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ น อยา่ง คทิแคท 

สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ีเ่ชน่กนั 

วนัทีห่า้ เนนิพระพุทธเจา้ - เมอืงโอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี  – โรงเป่าแกว้คติาอิ

ช ิ- รา้นกาแฟฮลัโหลคติตี–้ดวิตีฟ้ร ี- รา้นสนิคา้มอืสอง - ถนนทานกุโิคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (5) 

จากนัน้เดนิทางสูเ่นนิพระพุทธเจา้ (HILL OF BUDDHA)ตัง้อยูท่างเหนอืของซปัโปโรเป็นผลงาน

ชิน้เอกอกีช ิน้หนึง่ของทาดาโอะอนัโดะ (Tadao Ando)สถาปนกิชาวญีปุ่่ นเจา้ของรางวัลพรติซเ์กอร์

โดยมลีักษณะเป็นเนนิเขาลอ้มรอบรปูปัน้พระพทุธรปูมคีวามสงูมากถงึ 13.5 เมตรและมน้ํีาหนัก  1500 

ตันพืน้ทีท่ีล่อ้มรอบจะมคีอ่ยๆลาดลงอกีทัง้รายลอ้มดว้ยธรรมชาตอินังดงามสามารถชมในววิทวิทัศนท์ี่

แตกตา่งกนัทกุๆฤดไูมว่า่จะเป็นชว่งฤดใูบไมผ้ลทิีจ่ะเต็มไปดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจแีลดรูม่รืน่รม่เย็นชว่งฤดู

รอ้นทีจ่ะแวดลอ้มไดส้มีว่งของตน้ลาเวนเดอรแ์ละชว่งฤดหูนาวทีเ่หมอืนอยูท่า่มกลางความขาวสะอาด

ของหมิะทีข่าวโพลนอสิระใหท้า่นชืน่ชมความงามของสถานทีแ่หง่นีแ้ละสมัผัสพทุธศาสนาในมมุมอง

ทีต่า่งจากเดมิ !!!ไฮไลท์Unseen Hokkaidoทีเ่มือ่เดนิไปจนถงึจดุทีป่ระดษิฐานพระพทุธรปูทีอ่ยู่

บรเิวณปลายทางของอโุมงคแ์ลว้มองยอ้นขึน้ไปจะมองเห็นเหมอืนมแีสงสะทอ้นอยูร่อบๆองค์

พระพทุธรปูเปรยีบเสมอืนรัศมแีสงแหง่ฟ้า นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ โอตารเุป็นเมอืงทา่สําคัญ

สําหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยูบ่นทีล่าดตํ่าของภเูขาเท็งง ุซึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดู

หนาวทีม่ชี ือ่เสยีง คลองโอตารหุรอื โอตารอุนุงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลักษณ์ของ

เมอืงโอตาร ุโดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่ไฮไลท!์!!บรรยากาศ

สดุแสนโรแมนตกิ คลองแหง่นีส้รา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชสํ้าหรับเป็น

เสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ทํา

ถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดง

เป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ2เมตร 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

นําทา่นเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรีพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรโีอตารเุป็น !!!ไฮไลทห์นึง่ในรา้นคา้ที่

ใหญท่ีส่ดุของพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรใีนญีปุ่่ นโดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงามและถอืเป็นอกีหนึง่

ในสถานทีสํ่าคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง ชมโรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ ตัง้อยูใ่นเมอืงโอตารเุมอืงทีม่ี

ชือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนานโดยในอดตีนัน้จดุประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุน่ให ้

เรอืแตปั่จจบุนันีเ้ป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทนซึง่โรงเป่าแกว้คติาอิ

ชเิป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงโดยกอ่ตัง้ขึน้ตัง้แตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ที่

มอียูม่ากมายและผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแหง่นีก้็คอืโคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้

น่ันเองนอกจากนีย้งัมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วดว้ยเดนิทางสู ่ รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี้

เพลดิเพลนิกบับรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์นูแมวชือ่ดัง คติตี ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และถา่ยรปู

ตามอธัยาศัย อสิระชอ้ปป้ิง ดวิตีฟ้รีใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น้ําหอม ตา่งๆ ตาม

อธัยาศัยอธัยาศัยนําทา่นชอ้ปป้ิงณ รา้นสนิคา้มอืสอง ภายในรา้นจะมจํีาหน่ายสนิคา้สภาพดอีาทิ



กระเป๋านาฬกิารองเทา้และขา้วของเครือ่งใชต้า่งๆภายในบา้นเครือ่งจามชามชดุกาแฟซึง่สว่นใหญเ่ป็น

สนิคา้ทีผ่ลติและจําหน่ายในประเทศญีปุ่่ นจากนัน้ อสิระชอ้ปป้ิงถนนทานกุโิคจิเป็นยา่นการคา้เกา่แก่

ของเมอืงซปัโปโร โดยมพีืน้ทีท่ัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ตา่งๆ 

อยา่งรา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ัง้ยงั

เป็นศนูยร์วมของเหลา่วยัรุน่ดว้ย เนือ่งจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุก๊ตามากมายรอ้น

ดองก ีรา้น100เยน นอกจากนัน้ทีน่ีย่งัมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ่ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (6) พเิศษ!!! เมน ูชาบ ู+ ขาป ู

ทีพ่กั  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

10.00น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดย สายการบนิแอรเ์อเซยีเทีย่วบนิที ่XJ621 

15.50 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเป่ียม  

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

 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 7,000 บาท 
 

 

ฤดหูนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆจะปิดเร็ว 1 

ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ีเมือ่

แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง , 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

สามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

 



× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 

เดนิทางขึน้ตํา่ 34 ทา่น  หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 15,000 บาทภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์ 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอื

เดนิทาง( Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ตํ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัข ึน้ไปคนืเงนิท ัง้หมด 

2. ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30 วนั กอ่นการเดนิทางเก็บคา่มดัจาํท ัง้หมด 

3. กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจาํ

ทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิไดร้วมถงึเทีย่วบนิ

พเิศษเชน่EXTRA FLIGHT และCHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิไ์มม่กีารคนืเงนิทกุกรณีท ัง้มดัจาํหรอื

คา่ทวัรท์ ัง้หมดเนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนัหากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับทา่นจะตอ้งชําระ

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนดซึง่

ทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละใน กรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้

(กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว ( Single) 

และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาติ  (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็มบรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 สําหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20 กโิลกรมั (สําหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่น

ไมอ่าจปฏเิสธได(้ทา่นตอ้งชําระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 



 สําหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิ  7 กโิลกรัมและมคีวาม

กวา้ง+ยาว+สงูไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตรหรอื  25 เซนตเิมตร  (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร  (21.5 นิว้) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้า่กวา่มาตรฐานไดท้ัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีส่มัภาระน้ําหนัก

เกนิ (ทา่นตอ้งชําระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม  เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก 

การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุตัเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อคัคภีัย หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณท์ี่นอกเหนอืการควบคมุจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 

โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นสําคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อคัคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่

เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดไ้มว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื่องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่นในกรณีดังนี้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ 

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคน

เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื่องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วที่

พํานักอยูใ่นประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น(ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น(ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถกูตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ30 

ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ,การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมายซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 



5. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิสิง่ของสญูหายอนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการ

โจรกรรมและอบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้ โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอขอสงวนสทิธิ

ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้

เวลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 4 

ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์.................................................................................วันเดนิทาง........................................ 

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

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น)  

จํานวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุกรณุ าแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


