
                
 

 

CODE:JL802 East Hokkaido ฮอกไกโด เอสกโิม เรอืตดันํา้แข็ง อะคงั คชุโิระ 7D4N 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

East Hokkaido  

ฮอกไกโด เอสกโิม เรอืตดันํา้แข็ง อะคงั คชุโิระ 7วนั 4คนื 
พกัซปัโปโร 1 คนื ออนเซ็น 3คนื 

ทานบุฟเฟ่ตข์าปู+BBQ Yakiniku ไมอ่ ัน้!!! พาเทีย่วครบทกุวนั ไมม่ฟีรเีดย ์ 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

5-11 กมุภาพนัธ ์63 47,900  

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

10,500 30  

4-10 มนีาคม 63  45,900 10,500 30  
18-24 มนีาคม 63 43,900 10,500 30  

หมายเหต:ุ 

- โปรแกรมแตล่ะวนัอาจมกีารสลบัทีเ่ท ีย่วได ้ทา่นจะไดท้อ่งเทีย่วครบตามโปรแกรม 

- กรุป๊18-24ม.ีค.63 เทีย่วนํา้ตกกงิกะ-รวิเซและIce Pavillion แทนงานเทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival 

โซอนุเคยีว-นํา้ตกกงิกะ-รวิเซคามกิาวะ -  Ice Pavillion- คามกิาวะ- Kitano mori Garden – ฟารม์หม ี– ออน

เซ็น    

 

 



                
 

ไฟลท์บนิ  
Departure    BKK – NGO    JL738 00.55 -08.30 // NGO – CTS    JL3105 11.30 -13.05 

Return          KUH – HND   JL544   20.05 -21.55 // HND – BKK JL033 00.05-05.05+1 

  

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 สนามบนิสวุรรณภมู  ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิ Japan Airlines 

2 ออกเดนิทางสูฮ่อกไกโดแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนินาโกยา่ เทีย่วบนิ JL738 00.55 -08.30 ออก

เดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตะเสะ เทีย่วบนิ JL3105 11.30-13.05 สนามบนินวิชโิตะเสะ - โอตาร ุ-  คลอง
โอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครือ่งแกว้โอตาร ุ– ซปัโปโร 

 อาหาร เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปู+BBQ Yakiniku หม)ู 

3  ซปัโปโร – สวนโอโดร ิ– ถา่ยรปูหอนาฬกิา - ทะเลสาบชคิารเิบ็ทส ึ- เทศกาล Shikaribetsu Kotan 
หมูบ่า้นเอสกโิม – สโนวโ์มบลิ – โอบฮิโิระออนเซ็น 

 อาหาร เชา้, เทีย่ง,เย็น  

4 คามกิาวะ - Kitano mori Garden – ฟารม์หม ี- โซอนุเคยีว - เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival 
– ออนเซ็น    อาหาร เชา้, เทีย่ง,เย็น     

5 อะบาชริ ิ- เรอืตดันํา้แข็ง Aurora Cruise – จดุชมววิ ชายหาด Sunayu ทะเลสาบคชุชาโระ – ภเูขา

ไฟอโิอ - ออนเซ็น   อาหาร เชา้, เทีย่ง,เย็น       

6 ทะเลสาบอะคงั – เขตอนรุกัษน์กกระเรยีน – ตลาดสดวาโซะ - สะพานนซุามยั – หา้งAeon Mall – 
สนามบนิคชุโิระ 20.05 ออกเดนิทางสูส่นามบนิฮาเนดะ เทีย่วบนิ JL544  ถงึสนามบนิฮาเนดะ 21.55 

(แวะเปลีย่นเครือ่ง)  อาหาร เชา้,เทีย่ง     
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00.05 ออกเดนิทางจากสนามบนิฮาเนดะ เทีย่วบนิที ่JL033  ถงึสนามบนิสวุรรณภมู  ิเวลา 05.05 

 

 

วนัทีห่น ึง่    กรงุเทพฯ - สนามบนิสวุรรณภมู  ิ

 

20.30น.  พรอ้มกนัที่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 4 ประตหูมายเลข 8 

เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร

และตดิแท็กสมัภาระ 

 

วนัทีส่อง    สนามบนินาโกยา่ - สนามบนินวิชโิตะเสะ - โอตาร ุ-  คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี–  

                 เครือ่งแกว้โอตาร ุ– ซปัโปโร   อาหาร เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป+ูBBQ Yakiniku หม)ู 

 
00.55น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินาโกย่า โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ JL738   

08.30น. เดนิทางถงึสนามบนินาโกยา่ (แวะเปลีย่นเครือ่ง) // 
11.30น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ น เทีย่วบนิที ่JL3105 

13.05 น. เดนิทางถงึ  สนามบนินวิชโิตเสะ  ทา่อากาศยานนานาชาตขิอง ฮอกไกโด  (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพอื่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา ) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

สําคญั !!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้า อาหารสด จําพวก 
เนือ้สตัว ์พชื ผ ัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมี โทษจบัและ
ปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตวั  นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับ

อากาศ  เดนิทางสู ่ เมอืงโอตารุ  เมอืงทา่เจรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็น
เมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที ่ 19 ถงึ 20 เมอืงทา่เล็กๆทีม่ี
บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึง่มรีา้นขายของอยู่ตลอดสองขา้งทาง 

ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืนนัน้สว่นใหญ่ 
ไดถ้กูออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดตี เมอืงโอตารุไดร้ับ

อทิธพิลมาจาก การทําการคา้ระหว่างประเทศญีปุ่่ นเองและประเทศใน
แถบยุโรปหลายประเทศ นําทา่นเทีย่ว
ชม คลองสายวฒันธรรมโอตารุ  

คลองสายวัฒนธรรมอันมเีสน่หช์วนให ้
คน้หา ดว้ยควา  มเป็นเอกลั กษณ์แห่งวี

ถชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่ังคงความเป็น
ญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ คลองโอตารุสรา้ง
เพือ่ใหเ้รอืเล็กลําเลยีงสนิคา้จากทา่เรอื



                
 

เอามาเก็บไวใ้นโกดงัทีอ่ยู่ตามรมิคลอง เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่จงึเปลีย่นไปเขา้ทา่ทีใ่หญ่และขนสง่
เขา้โกดงั ไดง่้ายขึน้ ตกึเกา่เก็บส ิ นคา้รมิคลองเหลา่นี้ จงึถกูดดัแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์า่งๆ และพพิธิภณัฑ์  

นําทา่นเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้โอตาร ุแหลง่ทําเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนั
ดงัอยู่ในโลกของจนิตนาการ แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดงัของโอตารุ และยังมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้า่นชืน่ชม และ

เลอืกซือ้ได ้เมอืงนี้มชีือ่เสยีงในดา้นการทําเครือ่งแกว้ตา่งๆ  จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี  Otaru 
Music Box Museum ใหท้า่นไดท้อ่งไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีละบทกวทีีแ่สนอ่อนหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล 
ดว้ยกลอ่งดนตร ี(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะทําใหท้า่นผ่อนคลายอย่างดเียีย่ม ทา่นจะ

ไดช้มกลอ่งดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึทา่นยังสามารถเลอืก
ทํากลอ่งดนตรแีบบทีท่า่นตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุก๊ตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกนั มี

บรกิารนําเพลงกลอ่งดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภณัฑ ์
ใหท้า่นไดส้มัผัสและชืน่ชมกลอ่งดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้า่นไดทํ้ากลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่า่นชืน่ชอบดว้ย
ตวัทา่นเอง สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงซปัโปโร Sapporo เมอืงหลวงของภมูภิาคฮอกไกโด 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่) เมนบูฟุเฟ่ตข์าป+ูBBQ Yakiniku หม ู

 หลงัอาหารเย็นนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

  
ทา่นสามารถ อสิระ ไป ชอ้ปป้ิง ยา่นทานกุโิกจ ิ  
เป็นย่านทีค่กึคกัมชีวีติชวีติโดยเฉพาะในเวลาคํา่

คนืทีบ่รรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่ง  ๆ เปิดไฟ
สลบัสแีขง่ขนัประชนัสนิคา้กนัรอบ ๆ บรเิวณนี้มี
รา้นอาหาร ภตัตาคาร  สถานบันเทงิเรงิรมยย์าม

ราตร ีทัง้ไน ท์คลบั บาร ์คาราโอเกะ  รวมกนั
มากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยู่ในตกึตอ้งขึน้

ลฟิตไ์ป แตก่็มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่
รมิถนนเต็มไปหมด  บรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถไป ยา่นซูซูกโินะ ได ้ตัง้อยู่
ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ เมอืงซปัโปโร โดยอยู่ถดัลง มาทาง

ใตข้องสวนสาธารณะโ อโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็ นย่านทีค่กึคกัและม ี
ชวีติชวีาทีส่ดุของซปัโปโร โดยเฉพาะในยามคํา่คนืทีม่กีารเปิ ดไฟตามป้ายไฟ

โฆษณาสสีนั ตา่งๆ บนตกึทีต่ัง้อยู่ในย่านแห่งนี้ นอกจากนัน้ยังเป็นแหลง่ชอ้ป
ป้ิง รา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรตีา่งๆ 

พกั: Hotel Raffinato Sapporo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

วนัทีส่าม    ซปัโปโร – สวนโอโดร ิ– ถา่ยรปูหอนาฬกิา - ทะเลสาบชคิารเิบ็ทส ึ- เทศกาล Shikaribetsu Kotan 
                 หมูบ่า้นเอสกโิม – สโนวโ์มบลิ – ออนเซ็น  อาหาร เชา้,กลางวนั,เย็น  
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่2) 
นําทา่นไป ชมสวนโอโดร ิ  สวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่ทีม่เีหลา่พันธุไ์มแ้ละแปลง
ดอกไมแ้ตง่แตม้สสีนัตลอด ทกุ ฤดกูาล
เป็นทีพ่ักผ่อนหย่อนใจของชาวเมอืงซปั

โปโร  ในฤดใูบไมผ้ลมิเีทศกาลดอกไล
แล็ค ฤดรูอ้นมเีทศกาล YOSAKOI โซรัน

และเบยีรก์ารเ์ดน้ ฤดใูบไมร้่วงมเีทศกาล
ออทัม่เฟสซึง่รวบรวมเอาอาหารของฮอก
ไกโดมาไว ้และในฤดหูนาวมเีทศกาลหมิะซึง่พัฒนามาเป็นเทศกาลระดบัโลก และนําทา่น ถา่ยรปูหอนาฬกิาซปั

โปโร  เป็นอาคารประวัตศิาสตรท์ีส่วยงามลอ้มรอบดว้ยอาคารทนัสมัยในเมอืง สรา้งขึน้ในปี 1878 เพือ่ใชเ้ป็น
สถานทีฝึ่กซอ้มของวทิยาลยัเกษตรกรรมซั ปโปโรในอดตี หอนาฬกิาถกูสรา้งข ึน้โดย American E. Howard & 
Co.และตัง้แตนั่น้มา 

นาฬกิาเรอืนนี้ก็ไดต้ดีงัตอ่เนื่องทกุชัว่โมง
เป็นเวลานานกว่า 100 ปี  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ ชคิารเิบ็ทสโึกะ  

ทะเลสาบชคิารเิบ็ทสึ ที่ครอบคลุมพืน้ทีถ่งึ  

2 เขต คอื เมอืงชคิะโออ ิและเมอืงคามชิ ิ

โฮโระ ในทกุปีทีน่ี่จะมงีานเทศกาลทีเ่รี  ยก

ว่า  ชคิารเิบ็ทสโึกะ -โกะทงั  
Shikaribetsu Kotan เพือ่สรา้งหมู่บา้น
ขนาดเล็กดว้ยหมิะและน้ําแข็ง ทะเลสาบชคิารเิบ็ทสอึยู่ประมาณตรงกลางของฮ อ  กไกโด เมือ่ฤดหูนาวมาเยอืน 

ทะเลสาบนี้จะกลายเป็นลานน้ําแข็งทีห่นาถงึ 60 ซม.กอ่นจะถกูปกคลมุดว้ยหมิะขาวโพลนทัว่ทกุพืน้ที ่อากาศเย็น
จัด อุณหภมูติดิลบตํา่สดุ-30องศา ชาวเมอืง  เลยคดิไอเดยี จัดเทศกาลฤดหูนาว Shikaribetsu Kotan ขึน้มา โดย



                
 

นําน้ําแข็งจากทะเลสาบมาสรา้ง อกิล ู (igloos) หรอืบา้นแบบเอสกโิม  (ชาวญีปุ่่ นเรยีกว่า โคตนั- Kotan)พรอ้ม
เฟอรน์เิจอร ์โตะ๊ เกา้อี ้ตู ้เตยีง จนกลายเป็นหมู่บา้นน้ําแข็งขนาดย่อม ทีเ่รยีกกนัว่า Lake Shikaribetsu Igloo 

Village ซึง่สามารถเขา้ไปอยู่อาศยัไดจ้รงิๆ จนเป็นทีม่าของ ชคิาริ
เบ็ทสโึกะ-โกะทงั ทําใหนั้กทอ่งเทีย่วททีม่าเยอืนสนุกสนานกนั บา้นหมิะ

เล็ก ๆ ทีถ่กูสรา้งไวเ้รยีงรายมองแลว้มคีวามรูส้กึเหมอืนเป็นหมู่บา้นเล็กๆ
จรงิๆ นอกจากนี้ยังการขดุเจาะลงไปใตน้ํ้าแข็ ง ทําเป็นหอ้งใตด้นิขนาด
ใหญ่เปิดเป็น  บาร ์คาเฟ่ โรงหนัง ซึง่ทํามาจากน้ําแข็ง ทัง้หมด อสิระให ้

ทา่นชมและถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึตามอัธยาศยั (หมายเหต:ุ Shikaribetsu 
Kotan จะจัดขึน้ วันที ่25 ม.ค. - 22 ม.ีค.2563และอาจจะปิดในกรณีที่

สภาพอากาศไม่ดหีรอืสถานการณ์ไม่เอือ้อํานวยสาํหรับการเขา้ชม  โดย
ทางบรษัิทจะจัดสรรทีเ่ทีย่วทดแทนบรเิวณใกลเ้คยีงกนั ) คา่ทวัรไ์ม่รวม
คา่กจิกรรมตา่งๆ  นําทา่นเดนิทางไป ลาน สโนวโ์มบิ ล ใหท้า่น สมัผัสประสบการณ์พเิศษ ขบัสโนวโ์มบลิ  

Snowmoblie ซึง่เป็นหนึง่กจิกรรมทีส่นุกสนานและไม่ควรพลาดเมือ่มาถงึฮอกไกโด ทา่นสามารถสนุกสนานไป
กบัการขบัรถบนหมิะดว้ยรถสโนวโ์มบลิซึง่สามารถเลน่ไดเ้ฉพาะประเทศทีม่หีมิะตกเทา่นัน้ การเลน่สโนวโ์มบลิ นัน้
ขบัขีไ่ม่ยากเพยีงแคใ่ชค้นัเร่งและเบรคก็สามารถบังคบัตวัรถไดอ้ย่างง่ายดาย สาํหรับวธิเีลน่จะมคีรูฝึกของลานขบั

สอนวธิีให ้จากนัน้อสิระใหท้า่นสนุกสนานตามอัธยาศยั หรอืทา่นสามารถเลอืกถา่ยรูป ชมววิ และสนุกสนานกบั
หมิะ หรอืกจิกรรมอืน่ๆทีล่านไดเ้ชน่ เลน่Banana Boat (หมายเหตุ :คา่ทวัรไ์ม่ รวมคา่กจิกรรมตา่งๆและไม่รวม คา่

snowmobile ทา่นละประมาณ  10,000 - 15000 เยน ทา่นทีม่คีวามประสงคเ์ลน่กจิกรรม แจง้กบัไกด์หนา้งาน ) 
กรณีหมิะทบัถมไม่เพยีงพอ หรอืลานขบัยังไม่เปิดหรอืปิด หรอืมปีรับเสน้ทางทอ่งเทีย่วทางบรษัิทขอปรับเปลีย่น
ไปลานขบัอืน่ๆทีอ่ยู่ในเสน้ทางแทน//ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ) สมควรแกเ่วลา ทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั

แรมเมอืงโอบฮิโิระหรอืใกลเ้คยีงกนั 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที4่)   
หลงัทานอาหารใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการ  แชอ่อนเซ็น  เพือ่ผ่อนคลายความ
เมือ่ยลา้และจะทําใหผ้วิพรรณสวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 
ทีพ่กั: Tokachi Makubetsu Onsen Grandvrio Hotel หรอืระดบั

ใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

วนัทีส่ ี ่        คามกิาวะ - Kitano mori Garden – ฟารม์หม ี- โซอนุเคยีว - เทศกาล Sounkyo Hyobaku  
                  Festival    อาหารเชา้,กลางวนั,เย็น 

 
- กรุป๊18-24ม.ีค.63 เทีย่วนํา้ตกกงิกะ-รวิเซและIce Pavillion แทนงานเทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival 

โซอนุเคยีว-นํา้ตกกงิกะ-รวิเซคามกิาวะ -  Ice Pavillion- คามกิาวะ- Kitano mori Garden – ฟารม์หม ี– ออน

เซ็น    

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่5) 

นําทา่นเดนิทางสู่  คามกิาวะ  ระหว่างทางแวะ  
Kitano m ori Garden ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของ

ฝากของทีร่ะลกึระหว่างทาง และบรเิวณใกลก้นัทา่น
สามารถเขา้ชมฟารม์หมสีนํีา้ตาลทีแ่สนน่ารักได ้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที6่) 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่โซอนุเคยีว เป็นหมู่บา้นออนเซน
ขนาดเล็ก  ตัง้อยู่เมอืงคามกิาวะ ทีอ่ยู่ทา่มกลางขนุเขาแห่งอุทยานแห่งชาตไิดเซ็ทสซึงั  มธีรรมชาตทิวิทศันท์ี่

งดงาม นําทา่นชม  เทศกาล Sounkyo 
Hyobaku หรอื เทศกาลนํา้ตกนํา้แข็ งแหง่ 
Sounkyo (Sounkyo Ice Waterfall) 

เทศกาลประจําฤดหูนาวของโซอุนเคยีว ซึง่
จัดเป็นประจําทกุปี และในปีนีจ้ะจดัขึน้ต ัง้แต่

วนัที ่ 25 มกราคม –  18 มนีาคม 256 3 



                
 

โดยจะจัดแสดงประตมิากรรมทีทํ่าจากหมิะ และน้ํา   แข็ง อาท ิเสาน้ําแข็งอุโมงค์
น้ําแข็ง และโดมน้ําแข็งบนพืน้ทีก่ว่า 10,000 อาคารน้ําแข็งขนาดใหญ่กว่า 30 แห่ง 

มตีัง้แต ่วัด ศาลเจา้ หอคอย ปราสาท บารน้ํ์าแข็ง และอืน่ๆ อกีมากมาย  ตลอดแนว
แม่น้ําอชิคิาร ิ (Ishikari River) ซึง่จะมกีารประดบัประดาไฟ ทีส่วยงาม  สมควรแก่

เวลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัโอเอะฮงเกะออนเซ็น 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที7่)  

หลงัทานอาหารใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการ  แชอ่อนเซ็น  เพือ่ผ่อนคลายความ

เมือ่ยลา้และจะทําใหผ้วิพรรณสวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย  
ทีพ่กั: Oe Honke Onsen Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

วนัทีห่า้    อะบาชริ ิ- เรอืตดันํา้แข็ง Aurora Cruise – ชมววิชายหาดซูนะยุ ทะเลสาบคชุชาโร – ภเูขาไฟอโิอ -  
               ออนเซ็น         อาหารเชา้,กลางวนั,เย็น 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่8) 
นําทา่นดนิทางสู ่อะบาชริ ิAbashiri เมอืงทีอ่ยู่ทางตะวันออกสดุของ

เกาะฮอกไกโด  ในฤดหูนาวทะเลจะกลายเป็นน้ําแข็ง และมกีอ้น
น้ําแข็งลอยมาจากทะเลขัว้โลก บางครัง้อาจมสีตัวข์ัว้โลกลอยตดิมา

ดว้ย ทําใหอ้ะบาชริกิลายเป็นดนิแดนทีห่นาวเหน็บและถกูเลอืกใหเ้ป็น
สถานทีก่กัขงันักโทษทีถ่กูสง่ตวัมาจากเมอืงหลวง ดว้ยสภาพอากาศ 
สตัวป่์าและภมูปิระเทศ จงึยากตอ่การหลบหนีของนักโทษ ดว้ยสภาพ

อากาศและประวัตทิีน่่าสนใจ ทําใหน้ี่มสีถานทีท่อ่งเทีย่วทาง
ประวัตศิาสตร ์และสถานทีท่อ่งเทีย่วทีแ่ปลกตาใหไ้ดช้มกนัหลายที่  
นําทา่น  ลอ่งเรอืตดันํา้แข็ งออโรรา่  Abashiri Drift Ice Ryuhyo 

Aurora เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ดว้ยการลอ่งเรอืตดัน้ําแข็งลํายักษ์ไป
ในทะเลโอคอทสกซ์ ึง่เต็มไปดว้ยกอ้นน้ําแข็งขนาดมหมึาทีล่อยลอ่งมา

ไกลมาจากรัสเซยี นับ ว่าเป็นกจิกรรมทีเ่ป็นไฮไลทข์องการมาเยอืน
ทะเลสาบอะบาชริ ิใหท้า่นไดล้อ่งเรอืสมัผัสอากาศทีห่นาวเย็น พรอ้ม
ชมทศันียภาพของทะเลโอคอทสก์ และหากทา่นโชคดอีาจจะไดเ้ห็น

ชวีติของสตัวโ์ลกในเขตหนาว เชน่ นกอนิทรยีท์ะเลหางขาว , แมวน้ํา 
เป็นตน้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที9่) 
นําทา่น แวะบรเิวณ ชายหาดซู
นะยุ Sunayu Beach ใตห้าด

ทรายแห่งนี้มี   น้ําพุร ้อน ซึง่
นักทอ่งเทีย่วมักจะขดุทราย
เป็นหลมุไวส้าํหรับแชเ่ทา้

พรอ้มเพลดิเพลนิไปกบัววิของ
ทะเลสาบ ทะเลสาบคชุชา

โระ  Lake Kussharo เป็ น
ทะเลสาบทีอ่ยู่ภายใน อุทยาน
แห่งชาตอิะกงั เป็นทะเลสาบที่

ใหญ่ทีส่ดุของอุทยาน และ เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ที่ สดุในโลกอันดบัที ่ 6 ของญีปุ่่ น ในเมื องคชุโิร  ใหท้า่นได ้
เพลดิเพลนิชมความงดงามของทะเลสาบและชืน่ชมความ  สวยงามของธรรมชาต ินอกจากนี้ทะเลสาบ Kussharo 

เป็นสถานทีใ่น ดวงใจของนักสอ่งนกจํานวนมาก เพราะทีน่ี่มนีกมากมายหลากหลายชนดิ โดยเฉพาะนกหงษ์กูท่ีจ่ะ
มาเยีย่มเยยีนออนเซ็น Kotan Onsen และนําพุรอ้น Sunayu ทกุฤดหูนาว  นําทา่น
เดนิทางสู ่ ภเูขาไฟอโิอ  หรอื อโิอซงั  ภเูขาไฟขนาดเล็กทีย่ังคกุรุ่นของอุทยาน

แห่งชาตอิะคงัมาช ูเป็นภเูขาไฟทีย่ังไม่ดบั กอ่ตวัเมือ่ประมาณ 7000 ปีกอ่น สงู 512 
เมตร ทา่นจะสามารถเห็นกลุม่ควันจากภเูขาไฟอโิอซงั Iozan Volcano หรอืภเูขาไฟ

กํามะถนั มปีลอ่งไอเดอืดมากกว่า 1,500 ปลอ่งและควันไอน้ําทีม่กีํามะถนัพวงพุ่งข ึน้ 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้ทีพ่ักแรม 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่0)  

หลงัทานอาหารใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการ  แชอ่อนเซ็น  เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้และจะทําใหผ้วิพรรณ
สวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 
ทีพ่กั: Kinkiyu Kawayu Onsen Hotel/Gozensui Hotel/New Akan Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง

กนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

 
 



                
 

 
วนัทีห่ก    ทะเลสาบอะคงั - เขตอนรุกัษน์กกระเรยีน – ตลาดสดวาโซะ - สะพานนซุามยั – หา้งAeon Mall –  

                สนามบนิคชุโิระ – สนามบนิฮาเนดะ  อาหาร เชา้,กลางวนั  
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่11) 

นําทา่นดนิทางสู่  ทะเลสาบอะคงั  Lake Akan เป็นทะเลสาบในอุทยานแห่งชาติ  Akan ทางเหนือขอ งเมอืงคชุ ิ

โระ (Kushiro) ภมูภิาคฮอกไกโด มคีวามกวา้งทัง้หมด 13.28 ตารางกโิลเมตร  และยังเป็นแหลง่สาหร่ายมารโิมะ
หรอื Moss Ball ของฝากขึน้ชือ่จากเมอืงฮอกไกโด ถิน่กําเนดิอยู่ทีท่ะเลสาบ  อะคงัเป็นพชืน้ําจดืจําพวกสาหร่ายส ี

ชาวญีปุ่่ นเชือ่กนัว่าถา้เลีย้งดมูารโิมะดว้ยความรัก และความเอาใจใส ่มารโิมะจะชว่ยทําใหส้มหวังในสิง่ทีป่รารถนา
ได ้เปรยีบเสมอืนเครือ่งรางนําโชคใหส้มหวังในดา้นความรัก ในชว่งฤดหูนาวทะเลสาบอะคงัจะถกูปกคลมุไปดว้ย

น้ําแข็งหนาราว 60 เซนตเิมตร อุณหภมูอิาจจะลดลงตํา่กว่าจุดเยอืกแข็งถงึ - 20 องศาเซลเซยีส ความหนาวจัด
แบบนี้จงึทําใหม้กีจิกรรมน่าสนุกๆเปรยีบเสมอืนดนิแดนแห่งความฝันสาํหรับคนทีอ่ยากสนุกกบัหมิะ  อสิระใหท้า่น
เพลดิเพลนิไปกบักจิกรรมบนทะเลสาบอะคงัทีก่ลายเป็นน้ําแข็ง เชน่ขีส่โนวโ์มบลิ รถบักกีส้ ีล่อ้ หรอืบานาน่าโบท้

แลน่ไปบนทะเลสาบอะคงั หรอืจะสนุกกบัการตกปลาวากาซาก ิ (Wakasagi) ใตพ้ืน้น้ําแข็ง ใหท้า่นสมัผัส
ประสบการณ์ทีส่มัผัสไดเ้ฉพาะ ณ ทะเลสาบอะคงัชว่งฤดหูนาวเทา่นัน้ คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่กจิกรรมตา่งๆ 

 
 
 

 
 
 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่ ศนูยอ์นรุกัษพ์นัธุน์กกระเรยีน  ไดถ้กูเปิดอย่างเป็นทางการเมือ่ปี 
ค.ศ.1958 เพือ่เป็นสถานอนุรักษ์เพาะพัน ธุ ์และอนุบาลนกกระเรยีนพันธุห์งอนแดง
(Japanese Crane หรอื Tancho) ไม่ใหส้ญูพันธุภ์ายในมพีืน้ทีก่วา้งขวาง เป็นกรง

ขนาดใหญ่ จําลองสภาพแวดลอ้มเสมอืนธรรมชาต ิโดยแตล่ะกรงจะมชีอ่งสาํหรับ
ถา่ยภาพนกกระเรยีนไดอ้ย่างชดัเจน และรอบๆก็ยังเป็นพืน้ทีชุ่ม่น้ําสาํหรับนกกระเรยีน

ป่าทีอ่พยพมาอาศยัอกีดว้ย  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่2) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ ตลาดสดวาโซะ  Washo Market ตัง้อยู่ในบรเิวณตวัเมอืงคชุโิระมชีือ่เสยีงอย่างมาก

เนื่องจากว่าเป็นเเหลง่ทีร่วบรวมสนิคา้จากทอ้งทะเลสดๆ ทกุวัน  มรีา้นคา้มากกว่า 60 รา้น เเละมอีา หารทะเล
จําหน่ายมากมายหลายชนดิมทีัง้ ไขกุ่ง้, ไขห่อยเม่น, กุง้, ปลาหมกึ, ปลา รวมทัง้สนิคา้ข ึน้ชือ่อย่างปูฮอกไกโด ที ่
นอกจากนี้เเลว้ยังมรีา้นอาหารมากมายหลายรา้นทีนํ่าวัตถดุบัทีจ่ับมาสดๆ มาปรุงเป็นอาหารหลากหลายเมนูทีไ่ม่

ควรพลาดมาเเวะชมิ ผา่นชม สะพานนซุามยั Nusamai Bridge  อกีหนึง่แลนดม์ารก์ เมือ่มาเยอืนยังเมอืงคชุโิระ 
สะพานแห่งนี้เปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์หนึง่ของเมอืงคชุโิระ ตวัสะพานนัน้สรา้งข ึน้มาเพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการขา้ม

แม่น้ําคชุโิระ ความยาวก็โดยยาวประมาณ 150 เมตร ส ิง่ทีเ่รยีกไดว้่าน่าจะเป็นเหตผุลสาํคญัทีทํ่าใหส้ะพาน เป็นที่
รูจ้ักคอืการออกแบบทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ ตวัสะพานถกูออกแบบใหม้รีูปปั้นหญงิสาวทัง้ 4 จุด ทีเ่ป็นตวัแทนฤดกูาลทัง้ 
4 บรเิวณสะพานแห่งนี้เป็นย่านทา่เรอืประมง และตลาด  จากนัน้นําทา่นสู ่หา้ง AEON MALL ศนูยร์วมซปุเปอรม์า

เก็ต รา้นคา้และศนูยอ์าหารอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของและรับประทานอาหารตามอัธยาศยั อาหารเย็นอสิระ สมควร
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคชุโิระ เพือ่เช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั  

20.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิฮาเนดะ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ JL544   
21.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิฮาเนดะ โตเกยีว (แวะเปลีย่นเครือ่ง) // 
 

วนัทีเ่จ็ด    สนามบนิฮาเนดะ ทา่อากาศสวุรรณภมู ิ  
 

 
00.05 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ JL033   
05.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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 หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง , สายการ
บนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถ้ วนตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง  อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศสําคญั  รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก

ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น) ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  

 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 14 วนั 

 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
 

3.การชําระคา่บรกิารชาํระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจ ปฏเิสธการออกและ

เขา้เมอืงทา่น***กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้  ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 

1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ ตัว๋กรุ๊ปราคาพเิศษไม่สามารถ Up Business/First Class ได ้สามารถสะสมไมลไ์ด ้

สาํหรับผูโ้ดยสารทีเ่ป็นกลุม่ One World ประมาณ30-50 % เมือ่ออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอเปลีย่นชือ่ แกไ้ขชือ่หรอืเปลีย่นคน
เดนิทางไดต้อ้งซือ้ตัว๋ใหม่เทา่นัน้ 
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ  2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่  กรณีหอ้งพักคู่ /พักสามทา่นเต็มอาจมี

ปรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกนัได ้
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5.  คา่นํา้หนกั กระเป๋า สมัภาระ สายการบนิ Japan Airlines กระเป๋าโหลดได้  2ชิน้ กําหนด ชิน้ละไมเ่กนิ  23 

กโิลกรมั  (รวมนํา้หนกักระเป๋า 2ใบ 46 กโิลกรมั) หากน้ําหนักเกนิตอ้งชาํระคา่ปรับหนา้เคาน์ เตอร์ตามเงือ่นไขของแตล่ะ
สายการบนิ ทีม่กีารเรยีกเก็บ และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิ  
6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ  1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ได ้
 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 5,000 เยนตอ่ทรปิหรอืเงนิไทย 1,500 บาท สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัร ์ แลว้แต่

นํา้ใจจากทา่น 
 



                
 

 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 

ไมว่า่จะดว้ยวตั ถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน , 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้ เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแ จง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ

จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ

ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันในวันทําทวัรเ์ต็มวัน ตามโปรแกรมการเดนิทางรวมจํานวน 5 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-11 ชัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 19.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย  ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่ นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์ (ทา่นสามารถซือ้ประกนั
สขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด ) 

17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผู ้ จัด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  



                
 

18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืง หรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 


