
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 
23.55 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนมอืง เคา้นเตอรส์ายการบนิ NOK SCOOT 
(ไมม่บีรกิารอาหารและ เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

- 

2 DMK-CTS (XW146: 03.45-12.15)  
ดอนเมอืง-ซปัโปโร (สนามบนิชโิทเซ)่-ฮาโกดาเตะ-ขึน้เมา้ทฮ์าโกดาเตะ  
ชมไนทว์วิ 1 ใน 3 (-/L/D) 

HAKODATE HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

(Onsen) 

3 โกดังอฐิแดง-ตลาดเชา้-ยา่นโมโตมาจ-ิป้อมโกะเรยีว-โชวะชนิซงั 
ศนูยอ์นุรักษ์หม-ีโรปเวยข์ึน้ยอดเขาอสุ-ุทะเลสาบโทยะ(B/L/D) 

TOYA HOTEL (Onsen) 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 โรงงานชอคโกแลต-คลองโอตาร-ุถนนซาไกมาจ-ิพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี
โรงเป่าแกว้คติาอชิ-ิJTC DUTY FREE  (บฟุเฟ่ตช์าบ+ูขาป)ู(B/L/-) 

THE B SAPPORO  

SUSUKINO 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 อดตีศาลาวา่การ-ผา่นชมหอนาฬกิา-สวนโอโดร ิพารค์-ตลาดปลาโจไก 
มติซยุ เอา้ทเ์ลต-ชอ้ปป้ิงยา่นทานูกโิคจ-ิยา่นซซูกูโินะ(B/-/-) 

THE B SAPPORO  

SUSUKINO 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 ศาลเจา้ฮอกไกโด-สนามบนิชโิตเสะ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ
CTS-DMK (XW145: 14.55-19.55)(B/-/-) 

 



หมายเหต:ุ หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ 
กรณุาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋
เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทาง
สายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการ
เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทาง
สายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยู่
เหนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ อนึง่ 
บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

วนัที1่  กรงุเทพ -สนามบนิดอนเมอืง 
 

23.55น. คณะพรอ้มกัน  ณ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศสนามบนิดอนเมอืง เคานเ์ตอร ์
เช็คอนิ สายการบนิ NOK SCOOT โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทรอใหก้ารตอ้งรับ พรอ้มทัง้
แจกเอกสารในการเดนิทางและอํานวยความสะดวก 

 
 

(ไมม่บีรกิารอาหารและ เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ แตม่จีําหนา่ยบนเครือ่งบนิ) 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ไดแ้ละทาง
สายการบนิเป็นผูก้าํหนดซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้*** 

 

วนัที2่ ดอนเมอืง-ซปัโปโร(สนามบนิชโิทเซ)่-ฮาโกดาเตะ-ขึน้เมา้ทฮ์าโกดาเตะ 
ชมไนทว์วิ 1 ใน 3 

03.45 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิทเซ ่โดยสายการบนินกสกูด๊ เทีย่วบนิที ่XW146 
เดนิทางถงึ สนามบนิชโิทเซ่  เกาะฮอกไกโด  หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ (เวลาที่
ญีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย  2 ช ัว่โมงกรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัด
หมายเวลา)***สาํคัญมาก!!  ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด  จําพวก เนือ้สตัว์ พชื 
ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรับและจับ *** 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่งแบบโอเบนโตะ สไตลญ์ีปุ่่ น (รบัประทานบนรถ) 
นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงฮาโกดาเตะ  (Hakodate) 
เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับ  3 ของภมูภิาคฮอกไกโด  
ตัง้อยูป่ลายสดุทางตอนใตข้องเกาะ  มชีือ่เสยีงดา้น
ทวิทัศนท์ีส่วยงามของภเูขาฮาโกดาเตะ  และอาหาร
ทะเลสดใหม ่ในอดตีเป็นเมอืงหนึง่ทีม่ทีา่เรอืสําหรับ
เปิดการคา้ระหวา่งประเทศในชว่งหลังจากยคุแยก
ประเทศ  เมอืงฮาโกดาเตะไดรั้บอทิธพิลจาก
ตา่งประเทศเป็นอยา่งมาก  มยีา่นทีอ่ยูอ่าศัยของชาว
ตา่งประเทศ และป้อมสไตล ์
 
 



แลว้นําทา่นเดนิทางไปยัง ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) มคีวามสงู  334 เมตร 
ตัง้อยูใ่นป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมทุรใกลใ้จกลางเมอืงฮาโกดาเตะ  ในวนัทีท่อ้งฟ้า
โปรง่ทัง้กลางวนัและกลางคนื สามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์ีง่ดงาม นับเป็นจดุชมววิตดิอันดัน  
1 ใน 3 สถานทีท่ีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ น  รว่มกับภเูขาอนิาซะ  (Mount Inasa) ทีน่างาซากิ (Naga-
saki) และภเูขารอคโค  (Mount Rokko) ทีโ่กเบ (Kobe) บนยอดเขามจีดุชมววิมรีา้นกาแฟ  
รา้นจําหน่ายของทีร่ะลกึ   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
พกัที ่ HAKODATE HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที3่ โกดงัอฐิแดง-ตลาดเชา้-ยา่นโมโตมาจ-ิป้อมโกะเรยีว-โชวะชนิซงั-ศนูย์
อนรุกัษห์ม-ีโรปเวยข์ ึน้ยอดเขาอสุ-ุทะเลสาบโทยะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําทา่นเดนิชมโกดงัอฐิแดงรมินํา้  (Red Brick Warehouses) ไดป้รับปรงุมาจากคลังสนิคา้
อฐิสแีดงทีเ่คยใชค้า้ขายในปลายสมัยเอ
โดะ  ตัง้อยูร่มิแมน้ํ่าของอา่วฮาโกดาเตะ  
ศนูยร์วมแหลง่ชอ้ปป้ิง  รา้นอาหาร  และ
สถานบันเทงิทีใ่หบ้รรยากาศเกา่  ๆ 
นอกจากรา้นขายของทีร่ะลกึทีทั่นสมัย  
เสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นขายอปุกรณ์ตกแตง่บา้น  
และรา้นขนมหวานแลว้  ยังมรีา้นอาหาร  
ลานเบยีร์  โบสถส์ําหรับจัดพธิแีตง่งาน  
และบรกิารลอ่งเรอืเพือ่ชมววิทวิทัศนข์อง
อา่วฮาโกดาเตะอกีดว้ย 
นําทา่นไปยัง  ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ  (Hakodate Morning Market) มพีืน้ทีป่ระมาณ  4 
ชว่งตกึ  เปิดเป็นประจําทกุวนั  ตัง้แตต่อนเชา้ตหีา้ถงึเทีย่งตรง  ในตลาดจะจําหน่ายอาหาร
ทะเลสด  เชน่ ปอูลาสกา้  ไขป่ลาแซลมอ่น  และหอยเมน่ทะเล  พรอ้มทัง้ผลไมต้ามฤดกูาล  
บรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นอาหารหลายรา้น  เมนทูีน่ยิมทีส่ดุคอื  Uni-IkuraDomburi(ขา้ว
เสริฟ์พรอ้มหอยเมน่ทะเลและไขป่ลาแซลมอ่น)แลว้นําทา่นเดนิชมเมอืงที่  ยา่นเมอืงเกา่โม
โตมาจ(ิMotomachi District) แตก่อ่นบรเิวณทา่เรอื ของเมอืงฮาโกดาเตะ  เป็นทา่เรอืแรกที่
เปิดใหม้กีารคา้ระหวา่งประเทศในปี  1854 ในชว่งสิน้สดุยคุญีปุ่่ นแบง่แยก  ดังนัน้ทําใหม้ผีูค้า้
จํานวนมากจากรัสเซยี  จนี และชาตติะวนัตก  ไดย้า้ยถิน่ฐานมาอาศัยอยูใ่นเมอืงฮาโกดาเตะ
แหง่นี้  ซึง่ปัจจบุันยังคงมอีาคารสไตลต์ะวนัตก และสิง่กอ่สรา้งทีม่ชี ือ่เสยีง  ไดแ้ก่หอ้งโถง
อนุสรณ์สไตลจ์นี  (Chinese Memorial Hall), ศาลาประชาคมฮาโกดาเตะ  (Old Hakodate 
Public Hall), โบสถรั์สเซยีออโธด็อกซ์  (Rusian Orthodox Church), สถานกงสลุอังกฤษ
เกา่ (Old British Consulate), บา้นเกา่ตระกลูโซมะ (Old Soma Residence), วดัฮงิาชฮิอน
งันจ ิสาขาเมอืงฮาโกดาเตะ  (Hakodate Higashi Honganji), โบสถอ์ปิิสโคปัล  (Episcopal 
Church),โบสถโ์มโตมาจโิรมันคาธอลคิ  (Motomachi Roman Catholic Church)นําทา่น
ถา่ยรปูและชม ป้อมโกะเรยีว  หรอื ป้อมดาว  5 แฉกเป็นบรเิวณทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญร่ปูดาว  
ซึง่สามารถมองเห็นไดจ้ากมมุสงู  ลักษณะป้อมจะเป็นสไตลต์ะวนัตก บรเิวณสวนเขา้ชมฟรี 
หากทา่นจะขึน้หอคอยชมววิ มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิประมาณ 840 เยน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัราคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นําทา่นชม ภเูขาไฟโชวะชนิซนั (Showa Shinzan) เป็นภเูขาไฟทีเ่กดิขึน้ใหม่  มอีายนุอ้ย
ทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น เกดิขึน้โดยการเกดิแผน่ดนิไหวและกอ่ตัวขึน้บนพืน้ทีร่าบทุง่ขา้วสาลี มี
ความชสงู  290 เมตร  ในระหวา่งปี  1943-1945  สมัยจักรรพรรดโิชวะ  ปัจจบุันยังคงมคีวนั
กํามะถันลอยอยูเ่หนอืปลอ่งภเูขาไฟ ภเูขาไฟแหง่นีต้ัง้อยูใ่กลก้ับภเูขาไฟอสุนํุาทา่นชม  ศนูย์
อนรุกัษห์มสีนีํา้ตาล (BearPark) เป็นสถานทีเ่พาะพันธุห์มสีน้ํีาตาล  นักทอ่งเทีย่วสามารถ
เยีย่มชมลกูหมสีน้ํีาตาลไดอ้ยา่งใกลช้ดิผา่นกระจกใส  และมหีมโีตเต็มวยัทีไ่มด่รุา้ยโชวล์ลีา
ออ้นขออาหารจากนักทอ่งเทีย่ว เป็นภาพทีน่่ารักน่าเอ็นดทูเีดยีว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกวา่
นีก็้สามารถเขา้ไปยังหอ้งสงัเกตการณ์พเิศษ ”กรงมนุษย”์ ซึง่จะมองเห็นหมสีน้ํีาตาลเดนิผา่น
ไปมา และไดย้นิเสยีงและกลิน่ของหมผีา่นรรูะบายอากาศเล็ก  ๆ นอกจากนีย้ังยังขายขนมปัง
และแอปเป้ิลใหนั้กทอ่งเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย 
จากนัน้นําทา่น  น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้สูย่อดเขาอสุุ เพือ่ชมทวิทัศนแ์บบพาโนรามา่  จากจดุ
ชมววิดา้นบน ทา่นสามารถมองเห็นทัศนยีภาพอันงดงามของ ทะเลสาบโทยะ  (Lake Toya) 
และภเูขาโชวะชนิซนั(Showa Shinzan) และจดุชมววิอกีแหง่หนึง่ก็จะเห็นววิของมหาสมทุร
และหลมุขนาดใหญท่ีเ่กดิจากการปะทขุองภเูขาไฟอสุใุนปี  1977 ซึง่ระเบดิปะทตุดิตอ่กัน
นานถงึ 2 ปี จนกลายเป็นภเูขาโชวะดังทีเ่ห็นอยูใ่นปัจจบุัน  ภเูขาไฟอสุุ (Usuzan) เป็นภเูขา
ไฟทีย่ังไมด่ับสนทิ  มคีวามสงู  733 เมตรเหนอืระดับน้ําทะเล  ในรอบรอ้ยปีทีผ่า่นมาเกดิการ
ปะทขุึน้ 4 ครัง้ คอื ปี ค.ศ. 1910,1944-45, 1977 และปี 2000 ซึง่ทําใหเ้ถา้ถา่นจํานวนมาก
พุง่ออกมาเป็นระยะทางไกลทําลายอาคารตา่งๆ จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปยัง  ทะเลสาบโท
ยะ(Lake Toya) วนอทุยานแหง่ชาตชิโิกทส ุเป็นทะเลสาบทีเ่กดิจากแอง่ปากปลอ่งภเูขาไฟ
ทีม่ขีนาดใหญอ่ันดับสามของญีปุ่่ น  และผลจากการระเบดิของภเูขาไฟทําใหม้ลีาวาทับถมจน
ปิดกัน้ทางน้ําไหลไมใ่หอ้อกจากทะเลสาบได ้  ดา้นหลังมภีเูขาอสุแุละภเูขาโชวะชนิซงั  สว่น
ดา้นหนา้มภีเูขาโยเทอจิงึเป็นภาพทวิทัศนท์ีส่วยงามอยา่งยิง่  จนไดช้ือ่วา่เป็นววิทีง่ดงาม
ทีส่ดุอันดับสามของเกาะฮอกไกโดเลยทเีดยีว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
 พกัที ่TOYA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัที4่ โรงงานชอคโกแลต-คลองโอตาร-ุถนนชาไกมาจ-ิพพิธิภณัฑก์ลอ่ง
ดนตร-ีโรงเป่าแกว้คติาอชิ-ิJTC DUTY FREE (บฟุเฟตช์าบ+ูขาป)ู 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

เชา้นีนํ้าทา่นเดนิทางสู่  โรงงานชอคโกแลต  ISHIYAเป็นโรงงานทีผ่ลติ ชอคโกแลตทีข่ ึน้
ชือ่ของเมอืงซปัโปโร  โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไสช้อคโกแลตขาวทีเ่ป็นที่
นยิมท่ัวทัง้เกาะ  ฮอกไกโด  (อสิระใหท้า่นถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอก  ไมร่วมต ัว๋คา่เขา้ชม
ภายใน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ   เมอืงทา่ทีเ่จรญิรุง่เรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขาย
ในชว่งปลายศตวรรษที่  19 ถงึ 20  และยังเป็นเมอืงมชีือ่เสยีงเกีย่วกับการทําเครือ่งแกว้ที่
สวยงาม และมสีไตลร์ปูทรงอันเป็นเอกลักษณ์ นําทา่นชม คลองโอตารุสญัลักษณ์ของเมอืง
โอตารทุีไ่ดรั้บความนยิมถา่ยภาพ  มฉีากหลังเป็นหลังคาอาคารกอ่อฐิแดง  โดยคลองโอตารุ
สรา้งเสร็จในปี  1923 ถอืวา่เป็นคลองทีเ่กดิจากการถมทะเล  ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถา่ย  สนิคา้
จากเรอืใหญ่ ลงสูเ่รอืขนถา่ย  แลว้นําสนิคา้มาเก็บไวภ้ายในโกดัง  แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละ
ถมคลองครึง่หนึง่ทําเป็นถนนหลวงสาย  17 สว่นทีเ่หลอืไวค้รึง่หนึง่ก็ไดทํ้าการปรับปรงุเป็น
สถานทีท่อ่งเทีย่ว  ทัง้ยังปรับปรงุทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง  อสิระใหท้า่นรปูเป็นที่
ระลกึ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร(บฟุเฟตช์าบ+ูขาป)ู 
จากนัน้นําทา่นเดนิเลน่ ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street)ตัง้อยูก่ลางเมอืงโอตารไุม่
ไกลจากคลองโอตารุ  (Otaru Canal Area) ทีถ่อืเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วแลนมารก์ของเมอืงนี้
มากนักนับเป็นถนนทีม่เีสน่หแ์ละเต็มเป่ียมไปดว้ยเอกลักษณ์มากๆเลยทเีดยีวเนือ่งจากตัว
ถนนเองไดรั้บการอนุรักษ์มาอยา่งดเียีย่มจนกลายมาเป็นถนนแหลง่ช็อปป้ิงชือ่ดังของเมอืงโอ
ตารอุยา่งในปัจจบุันนีใ้นระหวา่งชว่งพัฒนาฮอกไกโดปลายยคุ 1800ตน้ยคุ1900เมอืงโอตารุ
เป็นเมอืงทา่เรอืและการคา้การขนสง่ทีห่ลากหลายเต็มไปดว้ยบรษัิทชอ้ปป้ิงอาคารตา่งๆเป็น
แบบสไตลต์ะวนัตกปัจจบุันไดรั้บการดัดแปลงเป็นรา้นคา้รา้นอาหารรา้นกาแฟรา้นขายของที่
ระลกึรา้นเสือ้ผา้และพพิธิภัณฑต์า่งๆมากมายอสิระใหท้า่นรปูเป็นทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระใหท้า่น
เดนิเลน่ชมเมอืงโอตารตุามอัธยาศัย เชน่ พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้ทีร่วบรวม
กลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้อันงดงามและหายากไวม้ากมาย  ทา่นสามารถเลอืกซือ้และเลอืก
ชมสนิคา้พืน้เมอืงงานฝีมอืตา่ง  ๆ อาทเิชน่  ตุก๊ตาแกว้  ชาม แกว้ โคมไฟ  เพลดิเพลนิไปกับ
รา้นขายกลอ่งดนตรี   ซึง่มกีลอ่งดนตรขีนาดเล็กไปจนถงึขนาดใหญ่  โดยทา่นสามารถเลอืก
เพลงตา่ง  ๆ ไดด้ว้ยตัวของทา่นเอง  รา้นขายเครือ่งแกว้  ทีม่ตีัง้แตก่ระดิง่แกว้อันจิว๋ไปจนถงึ

โคมระยา้ รา้นขายขนมอบตา่งๆทีท่า่นสามารถชมิตามใจ 

ชมโรงเป่าแกว้คติาอชิิ ตัง้อยูใ่นเมอืงโอตารุ
เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มา
ยาวนานโดยในอดตีนัน้จดุประสงคข์องการ
เป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุน่ใหเ้รอืแตปั่จจบุันนี้
เป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใช ้

หรอืของทีร่ะลกึแทนซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ

เป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุของ
เมอืงโดยกอ่ตัง้ขึน้ตัง้แตปี่ 1901 ทา่มกลาง
โรงเป่าแกว้ทีม่อียูม่ากมายและผลงานทีม่ี
ชือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแหง่นีก็้คอืโคม
ไฟแกว้และลกูบอลแกว้น่ันเองนอกจากนีย้ังมี
สอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วดว้ย 
นําทา่นสู่ JTC DUTY FREEอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี  เชน่ เสือ้ผา้ น้ําหอม 

ตามอัธยาศัย เมือ่ถงึเวลาอันสมควร  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
พกัทีT่HE B SAPPORO SUSUKINO HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5 อดตีศาลาวา่การฮอกไกโด-หอนาฬกิา-สวนโอโดร ิพารค์-ตลาดปลาโจ
ไก-มติซุย OUTLET-ชอ้ปป้ิงยา่นทานกูโิคจ-ิยา่นซูซูกโินะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 นําทา่นชม อดตีศาลาทีว่า่การของฮอกไกโด (ตกึอฐิแดง) เป็นตกึสไตลน์โีอบารอค มี

ลักษณะพเิศษทีม่หีลังคายอดแหลมและกรอบหนา้ตา่งเป็นเอกลักษณ์ เปรยีบเสมอืน
อนุสาวรยีก์ารบกุเบกิของฮอกไกโด ปัจจบุันไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกทางวฒันธรรม
ของชาต ิจากนัน้นําทา่นชมหอนาฬกิาประจําเมอืง ( CLOCK TOWER)เป็นหอนาฬกิาที่
ดํารงอยูใ่นฐานะสญัลักษณ์ของซปัโปโร มหีนา้ปัดนาฬกิาทัง้สีด่า้นทีทํ่าจากอเมรกิา ปัจจบุัน
ถอืเป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของญีปุ่่ น และเป็นสถานทีนั่กทอ่งเทีย่วท่ัวโลกรูจั้ก และนยิม
ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ ระลกึ และนําทา่นไปยัง บรเิวณสวนสาธารณะโอโดร(ิ Odori Prom-
enade) ซึง่เป็นสวนหยอ่มขนาดใหญ ่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงซปัโปโร มคีวามยามถงึ 1.5 
กโิลเมตร  บรเิวณเกาะกลางมสีวนหยอ่มขนาดใหญ ่ 



 และยังเป็นทีต่ัง้ของหอคอยสง่สญัญาณซปัโปโร จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ ตลาดปลาโจไก 
(Sapporo Jogai Market)ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรยีงราย
ตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายสง่ซปัโปโร เป็นหนึง่ในตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืง รา้นคา้
ตา่งๆ จําหน่ายอาหารทะเล เชน่ ป ูหอยเมน่ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์
ผลผลติอืน่ ๆ ในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝร่ังตามฤดกูาล ราคาก็เหมาะสม 
อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื  Donburi 

เทีย่ง  อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลาโจไก 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่   MITSUI OUTLET PARKเอา้ทเ์ลทซึง่เปิดตัวเป็นครัง้แรกในฮ
อกไกโด  เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทกุคนตัง้แตแ่บรนดช์ัน้นําจากตา่งประเทศ  สนิคา้
แฟชัน่หญงิชาย  และเด็ก  จนถงึอปุกรณ์กฬีาและกจิกรรมกลางแจง้และสนิคา้ท่ัวไป  
ประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ  130 แบรนด์ ซึง่ในบรรดาแบรนดด์ังเหลา่นี้  จะมถีงึ 58 แบรนดท์ี่
เป็นแบรนดท์ีเ่พิง่เปิดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนดท์ีเ่ปิดตัวเป็นครัง้แรกในประเทศญีปุ่่ น  
นอกจากนีภ้ายในหา้งยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญท่ีจ่ไุด ้  650 ทีน่ั่ง เชน่เดยีวกับ  Hokkaido 
Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์  เอาทเ์ลททีน่ีจ่งึเต็ม
ไปดว้ยสรรพสิง่ใหช้าวฮอกไกโดและนักทอ่งเทีย่วจากตา่งชาตไิดส้มัผัส จากนัน้ อสิระให ้
ทา่นชอ้ปป้ิงทีย่า่น ถนนทานกูโิคจแิหลง่ชอ้ปป้ิงเกา่แกท่ีส่บืทอดมาตัง้แตย่คุบกุเบกิ  เหมาะ
สําหรับจับจา่ยซือ้หาของฝากจากฮอกไกโด เป็นชมุชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นคา้ ทอดยาว
กวา่ 1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวนัออกและตะวนัตกของใจกลางเมอืงซปัโปโร  เชือ่มตอ่กันดว้ย
หลังคาโครงสรา้งทีร่องรับทกุสภาพอากาศ  จงึสามารถใชง้านไดโ้ดยไมต่อ้งกังวลถงึฝนหรอื
หมิะแสงแดดเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีเ่ต็มไปดว้ยความคกึคักมชีวีติชวีา  หรอืจะเดนิเลน่ชมเมอืงที่  
ยา่นซูซูกโินะ(Susukino) ทีย่า่นกนิดืม่ทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงซปัโปโร  มั่งคั่งดว้ยรา้นคา้และ
แวดลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารแยะเต็มไปหมด  แตส่ําหรับราเมน  แนะนําตอ้งไปทีซ่อยนีค้อื  
“Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน  สามารถเลอืกรา้นตามความชอบ  ทัง้ชนดิเสน้ราเมนน้ํา
ซปุรสชาตแิละเครือ่งเคยีงตา่ง ๆ 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง 
พกัที ่THE B SAPPORO SUSUKINO HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 



 

วนัที6่  ศาลเจา้ฮอกไกโด-สนามบนิชโิทเซ-่กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่  ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine)ตัง้อยูท่ีเ่มอืงซปัโปโร
(Sapporo) เรยีกไดว้า่เป็นศาลเจา้ของศาสนาพทุธนกิายชนิโตทีม่คีวามเกา่แกไ่มเ่บาของ
เกาะฮอกไกโดเลยนะคะเพราะทีศ่าลเจา้แหง่นีนั้น้ถกูสรา้งในชว่งยคุเริม่พัฒนาเกาะถา้จะ
นับเป็นปีก็ประมาณปีค .ศ.1871ไดไ้มเ่พยีงแคจ่ะมาสกัการะขอพรกับเทพเจา้ทีป่รทับถายใน
ศาลเจา้มากถงึ4 องคแ์ตด่ว้ยความทีต่ัวศาลเจา้เองมพีืน้ทีเ่ชือ่มตอ่กับสวนมารยุามะทําใหถ้อื
ไดว้า่เป็นจดุชมววิเด็ดๆอกีแหง่หนึง่ของเมอืง  จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู่ สนามบนิ ชโิทเซ่  
เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ  ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง
ประมาณ 7.30 ชัว่โมง) 

(ไมม่บีรกิารอาหารและ เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ แตม่จีําหนา่ยบนเครือ่งบนิ) 

14.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิทเซ ่โดยสายการบนินกสกูด๊ เทีย่วบนิที ่XW145 
19.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

--------------------------------------------------  

*** ขอความกรณุาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ัง้หมดกอ่นการจอง  
เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 

 
 
 
 
 
 

 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์
วนัเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ  

2-3 ทา่นทา่นละ 
ราคาไมร่วมต ัว๋

ทา่นละ 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

14-19 ม.ีค. 63 29,999 24,999 9,900 

21-26 ม.ีค. 63 32,999 24,999 9,900 

28 ม.ีค. – 02 เม.ย. 63 34,999 24,999 9,900 

30 ม.ีค. – 04 เม.ย. 63 35,999 24,999 9,900 

04-09 เม.ย. 63 37,999 26,999 9,900 

06-11 เม.ย. 63 39,999 26,999 9,900 

11-16 เม.ย. 63 42,999 29,999 9,900 

13-18 เม.ย. 63 39,999 26,999 9,900 

18-23 เม.ย. 63 35,999 24,999 9,900 

20-25 เม.ย. 63 35,999 24,999 9,900 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ** 
ราคา INFANT ทา่นละ 9,900 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ(ชําระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
 

 

สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

 
 



 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง  วงประกันทา่นละ  1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรม

ธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกั

รดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทาง

ญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้
ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท 
สําหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่
เกนิขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ทา่นละ2,000 บาท/ทรปิ ชาํระทีส่นามบนิในวนัเชค็อนิ (คา่

ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 %(กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี) 

 
เง ือ่นไขการสาํรองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  30 วนักอ่นการเดนิทาง และ กรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 15,000 บาท 

พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 
 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่  30 วนั ทา่นควร

จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่น
ออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไมส่ามารถยกเลกิได ้  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง กอ่นลว่งหนา้  5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํา กรุป๊ไดอ้ยา่ง
นอ้ย 30 ทา่นในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
และจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของ
หวัหนา้ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ 
เป็นตน้ 
 



จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย  ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ  
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว  เยีย่มญาติ หรอืธรุกจิ  จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้  
(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ  ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัติ
การพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น  มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ  ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน  หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ  
ทา่นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ  และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ  และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป  เป็นไป
โดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
1. ทางสายการบนิมน้ํีาหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทางทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น้ําหนัก

เพิม่กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีณ่วนัจองทัวร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ทีน่ั่งแบบ Super หรอืStretch มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (โปรดแจง้ลว่งหนา้
กอ่น 7 วนัทําการ)  
และไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทารกและผูพ้กิารน่ังทีน่ั่งแถวที่ 31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 
61H/61J/61 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สายการบนิจะจํากดันํา้หนกัสงูสดุไมเ่กนิ 32 กโิลกรมัตอ่ชิน้ 
** ราคาเป็นราคาอพัเดตณวนัที ่5 ม.ีค.62 อาจมกีารเปลีย่นแปลงโปรดสอบถามกอ่นจอง ** 

 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถกูตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 

ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนั

เดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , 
เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุน
โปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บู
บหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้ โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความ
พรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

 
 
 



 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ 
อาจทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้  เป็นการชําระแบบเหมาจา่ยขาดกับบรษัิทตัวแทนใน

ตา่งประเทศ  ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ์  ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น  หรอื สว่นใดสว่น

หนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง  สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้  ไม่

วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ให ้

ทา่น เนือ่งจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน้ําดืม่ทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที ่3 ของการเดนิทาง 
การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง 
ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่ว
ตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนนิการเช็คเรือ่งการทําวซีา่ใน
การเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่
หากวนัเดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ขอวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์)  ของทา่นชํารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย  เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่  มหีนา้ใดหนา้หนึง่

หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่

วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้  ทางสายการบนิ  หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก  และ เขา้เมอืงมสีทิธิไ์มอ่นุญาตให ้

ทา่นเดนิทางตอ่ไปได ้  ดังนัน้กรณุาตรวจสอบ  และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียู่

ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ทําหนังสอื

เดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยัน

การเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง  หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้  กรณีทีย่ังไม่

ออกบัตรโดยสาร  ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย  แตห่ากออกบัตรโดยสาร  (ตั๋วเครือ่งบนิ)  

เรยีบรอ้ยแลว้  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด  ซึง่โดยสว่นใหญ่

ตั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20วนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอน

ของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก  หรอื เขา้เมอืง  (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่  ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้  ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 

*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 

บรกิารเพิม่เตมิ เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 



 
 
 


