
 

HOKKAIDO HAKODATE 6D4N 

PREMIUM LAVENDER IN HOK 
กําหนดการเดนิทางเดอืนพฤษภาคม – กนัยายน 2562 

 
 



โดยสายการบนิไทย (TG) 
ชมป้อมดาว โกเรยีวคาคุ น ัง่กระเชา้ชมววิยามคํา่คนื เมอืงฮาโกดาเตะ 

ชอ้ปป้ิงตลาดเชา้ ฮาโกดาเตะ  

เทศกาลฤดู ลาเวนเดอร ์ณ โทมติะฟารม์ 

ละลานตากบัดอกไมห้ลากสายพนัธ์ ณ ชคิไิซโนะโอกะ 

สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตาร ุ 

ซติีท้วัรเ์มอืงซปัโปโร เยีย่มชมหอนาฬกิา เยอืนตกึเกา่รฐับาล  

สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ณ ศาลเจา้ฮอกไกโด 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ออิอน ทาวน ์ทานกุโิคจ ิและ มติซุยเอา้ทเ์ลท 

เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเรือ่งฮอกไกโด 

ประกาศจากสายการบนิไทย 

ต ัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม ปรบันํา้หนกัโหลดสมัภาระ เหลอื 20 กโิลกรมั 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซต ์

30 พฤษภาคม-04 มถินุายน 2562  38,888.- 8,900.- 31+1 

06-11 มถินุายน 2562 38,888.- 8,900.- 31+1 

13-18 มถินุายน 2562 38,888.- 8,900.- 31+1 

20-25 มถินุายน 2562 38,888.- 8,900.- 31+1 

27 มถินุายน-02 กรกฎาคม 2562 38,888.- 8,900.- 31+1 

02-07 สงิหาคม 2562 38,888.- 8,900.- 31+1 

16-21 สงิหาคม 2562 38,888.- 8,900.- 31+1 

29 สงิหาคม-03 กนัยายน 2562 38,888.- 8,900.- 31+1 

05-10 กนัยายน 2562 38,888.- 8,900.- 31+1 

12-17 กนัยายน 2562 38,888.- 8,900.- 31+1 
 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคาเด็กตํา่กวา่ 2 ปี (Infant) 9,000 บาท/ทา่น** 
**ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

20.00 น       พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์ D สายการบินไทย มเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทคอยตอนรับทา่น 

23.45 น      ออกเดนิทางสู่ สนามบนิชโิตเช ่เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น  โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที่  

TG670  (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเซะ  – อทุยานแหง่ชาตโิอนมุะ  - เมอืงฮาโกดาเตะ  – ป้อมโกเรยีวคาคุ  – น ัง่

กระเชา้ชมววิกลางคนื ณ ภเูขาฮาโกดาเตะ 

08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ย

แลว้ จากนัน้เดนิทางสู่  อทุยานแหง่ชาตโิอนมุะ (Onuma Quasi National Park) ตัง้อยู่ห่างจาก 



Hakodate ไปทางทศิเหนือเพยีง 20 กโิลเมตร เป็นสถานทีท่ีม่ทีศันียภาพทีง่ดงามของเกาะ ทะเลสาบ 

และภเูขาไฟโคมะงาตาเกะ ทีต่ัง้ตระหง่านอยู่ พืน้ทีท่ีน่่าสนใจทีส่ดุของอุทยานแห่งนี้คอื ระหว่าง

ทะเลสาบ   โอนุมะและทะเลสาบโคนุมะ นักทอ่งเทีย่วสามารถเดนิสาํรวจพืน้ทีไ่ดท้ัง้หมด ซึง่จะ มี

เสน้ทางการเดนิคาบสมุทรและเกาะแกง่ตา่งๆทีเ่ชือ่มตอ่ดว้ยสะพานเล็กๆ ใชเ้วลาประมาณ 15-60 

นาท ีหรอือาจจะเชา่จักรยาน (มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 เยน/ช ัว่โมง 1,000 เยน/วนั) สาํหรับป่ัน

ไปรอบๆ ทะเลสาบโอนุมะ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

เดนิทางสู ่ เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดบั 3 ของภมูภิาค ฮอกไกโด 

ตัง้อยู่ปลายสดุทางตอนใตข้องเกาะ มชีือ่เสยีงดา้นทวิทศันท์ีส่วยงามของภเูขาฮาโกดาเตะ และ

อาหารทะเลสดใหม่ ในอดตีเป็นเมอืงหนึง่ทีม่ทีา่เรอืสาํหรับเปิดการคา้ระหว่างประเทศในชว่งหลงัจาก

ยุคแยกประเทศ เมอืงฮาโกดาเตะไดร้ับอทิธพิลจากตา่งประเทศเป็นอย่างมาก มยี่านทีอ่ยู่อาศยัของ

ชาวตา่งประเทศ และป้อมสไตลต์ะวันตก ผา่นชม  ทา่เรอืเมอืงฮาโกดาเตะ หรอื  ยา่นเมอืงเกา่โม

โตมาช ิ(Motomachi District) เป็นทา่เรอืแรกทีเ่ปิดใหม้กีารคา้ระหว่างประเทศในปี 1854 ในชว่ง

ส ิน้สดุยุคญีปุ่่ นแบ่งแยก ดงันัน้ทําใหม้ผีูค้า้จํานวนมากจากรัสเซยี จนี และประเทศตะวันตก ไดย้า้ยถิน่

ฐานมาอาศยัอยู่ในเมอืงฮาโกดาเตะบรเิวณฐานภเูขาฮาโกดาเตะ สง่ผลใหฮ้าโกดาเตะไดร้ับอทิพล

ตา่งๆมาจาก ชาวตะวั นตก โดย ปัจจุบันยังคงมอีาคารสไตลต์า่งประเทศคงเหลอือยู่ สะทอ้นใหเ้ห็น

วัฒนธรรมของเมอืงนี้ไดเ้ป็นอย่างด ีจากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ณ โกดงัอฐิแดงรมินํา้ (Red Brick 

Warehouses) ไดป้รับปรุงมาจากคลงัสนิคา้อฐิสแีดงทีเ่คยใชค้า้ขายในปลายสมัยเอโดะ ตัง้อยู่รมิ

แม่น้ําของอ่าวฮาโกดาเตะ ศนูยร์วมแหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร และสถานบันเทงิทีใ่หบ้รรยากาศเกา่ๆ 

นอกจากรา้นขายของทีร่ะลกึทีท่นัสมัย เสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นขายอุปกรณ์ตกแตง่บา้น และรา้นขนมหวาน

แลว้ ยังมรีา้นอาหาร ลานเบยีร ์โบสถส์าํหรับจัดพธิแีตง่งาน และบรกิารล่องเรอืเพือ่ชมววิทวิทศันข์อง

อ่าวฮาโกดาเตะอกีดว้ย หลงัอาหารนําทา่นน่ัง  กระเชา้ชมววิกลางคนื  ณ ภเูขาฮาโกดาเตะ 

Mount Hakodate Night View สงู 334 เมตร ตัง้อยู่ในป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมุทรใกลใ้จ

กลางเมอืงฮาโกดาเตะ ในวันทีท่อ้งฟ้าโปร่งทัง้กลางวันและกลางคนื สามารถมอ งเห็นววิทวิทศันท์ี่

งดงาม 

เย็น     อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  SMILE HAKODATE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัทีส่าม ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – โกดงัอฐิแดงรมินํา้  - ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาชิ  - เมอืงซปัโปโร  - ศาล

เจา้ฮอกไกโด – ดวิตีฟ้ร ี- มติซุยเอา้ทเ์ลท 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 

นําทา่นสู ่ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มีพืน้ทีป่ระมาณ 4 ชว่งตกึ เปิด

เปิดเป็นประจําทกุวัน ตัง้แตต่อนเชา้ตหีา้ถงึเทีย่งตรง ในตลาดจะจําหน่ายอาหารทะเลสด เชน่ ปูคาน ิ

ไขป่ลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล พรอ้มทัง้ผลไมต้า่งๆ บรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นอาหารหลายรา้น เมนู

ทีน่ยิมทีส่ดุคอื Uni-Ikura Domburi (ขา้วเสริฟ์พรอ้มหอยเมน่ทะเลและไขป่ลาแซลมอ่น) 

จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ณ โกดงัอฐิแดงรมินํา้  (Red Brick Warehouses) ไดป้รับปรุงมาจาก

คลงัสนิคา้อฐิสแีดงทีเ่คยใชค้า้ขายในปลายสมัยเอโดะ  ตัง้อยู่รมิแม่น้ําของอ่าวฮาโกดาเตะ  ศนูยร์วม

แหลง่ชอ้ปป้ิง  รา้นอาหาร  และสถานบันเทงิทีใ่หบ้รรยากาศเกา่ๆ  นอกจากรา้นขายของทีร่ะลกึที่

ทนัสมัย เสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นขายอุปกรณ์ตกแตง่บา้น และรา้นขนมหวานแลว้ ยังมรีา้นอาหาร  ลานเบยีร์ 

โบสถส์าํหรับจัดพธิแีตง่งาน และบรกิารลอ่งเรอืเพือ่ชมววิทวิทศันข์องอ่าวฮาโกดาเตะอกีดว้ย 

นําทา่นสู่  ทา่เรอืเมอืงฮาโกดาเตะ  หรอื ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาชิ  (Motomachi District) เป็น

ทา่เรอืแรกทีเ่ปิดใหม้กีารคา้ระหว่างประเทศในปี  1854 ในชว่งส ิน้สดุยุคญีปุ่่ นแบ่งแยก  ดงันัน้ทําใหม้ี

ผูค้า้จํานวนมากจากรัสเซยี จนี และประเทศตะวันตก  ไดย้า้ยถิน่ฐานมาอาศยัอยู่ในเมอืงฮาโกดาเตะ

บรเิวณฐานภเูขาฮาโกดาเตะ สง่ผลใหฮ้าโกดาเตะไดร้ับอทิพลตา่งๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปัจจุบัน

ยังคงมอีาคารสไตลต์า่งประเทศคงเหลอือยู่ สะทอ้นใหเ้ห็นวัฒนธรรมของเมอืงนี้ไดเ้ป็นอย่างด  ี

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

นําทา่นเดนิทางกลบั  เมอืงซปัโปโร  (SAPPORO) นําทา่นชม  ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido 

Shrine) หรอื เดมิชือ่  ศาลเจา้ซปัโปโร  เปลีย่นเพือ่ใหส้มกบัความยิง่ใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด  

ศาลเจา้ชนิโตนี้คอยปกปักษ์รักษา  ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสขุถงึแมจ้ะไม่ไดม้ี

ประวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน  อสิระชอ้ปป้ิง  ดวิตีฟ้รี (Duty Free) ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี  ทัง้ 

เสือ้ผา้ น้ําหอม ตา่งๆ ตามอัธยาศยัจากนัน้สู่  มติชยุเอาทเ์ลท  (Mitsui Outlet) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีม่ี

พืน้ทีข่นาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด  มสีนิคา้แบรนดต์า่งๆ  จําหน่ายเสือ้ผา้ผูห้ญงิ  ผูช้าย  เด็ก  

กระเป๋า รองเทา้ และมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมาย 

เย็น     อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ มติซุยเอา้เลท 

ทีพ่กั  SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ วนัทีส่ ี ่

 

 

 

 

 

   



วนัทีส่ ี ่ เมอืงฟรูาโน ่– ฟารม์โทมติะ – สวนชคิไิซโนะโอกะ – เนนิเขาเซรบุโุนะโอะกะ  – บอ่นํา้สฟ้ีา  – 

เมอืงอาซาฮคิาวา่ – ออิอน มอลล ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟรูาโน ่ (Furano) นําทา่นเขา้ชม ฟารม์โทมติะ (Farm Tomita) เป็นจดุ

ชมดอกลาเวนเดอรท์ ีด่ที ีส่ดุ มวีวิทวิทศัทีส่วยงามจากฉากหลงัเป็นภเูขาโทกะช ิ ใกล ้ๆ กบัทุง่ดอกไม ้

ยังมรีา้นกาแฟ รา้นคา้จําหน่ายผลติภณัฑจ์ากลาเวนเดอรอ์กีดว้ย อาท ิ ซอฟทค์รมีลาเวนเดอร ์ พุดดิง้

ลาเวนเดอร ์ เครือ่งดืม่ซา่ๆ อย่างโซดาลาเวนเดอรแ์ละอกีมากมาย นอกจากจะมชีือ่เสยีงเรือ่งการปลกู

ลาเวนเดอรแ์ลว้ ฟารม์โทมติะยังมกีารพัฒนาดอกไมอ้กีหลากสายพันธุใ์หผ้ลดิอกออกใบและสสีนัที่

สวยสดงดงาม ดงัจะเห็นไดจ้ากทุง่ดอกไม ้ 7 ส ีหรอื ทุง่อโิรโดร ิ (Irodori Field) ทีม่ทีัง้สมี่วง สี

ขาว สแีดง สสีม้ สชีมพ ู ฯลฯ งดงามดัง่สายรุง้เลยทเีดยีว จากนัน้เดนิทางสู ่ สวนชคิไิซโนะโอกะ 

(Shikisai no oka) สวนดอกไมส้ดุสวยแหง่เมอืงบเิอะ ทีส่วนแห่งนี้มชีือ่เรยีกอกีอย่างว่า เนนิสีฤ่ด ู

เนื่องจากมดีอกไมห้ลากหลายสายพันธุจ์ัดเรยีงสลบัสกีนัอย่างสวยงาม และดไูดต้ลอดทกุฤดกูาล

น่ันเอง สวนดอกไม ้ ขนาดใหญ่มพีืน้ที ่ 7 เฮคเตอร ์ ในชว่งฤดรูอ้นเต็มไปดว้ยดอกไมท้ีบ่านสะพรั่ง 

อสิระใหท้า่นชมและเก็บภาพความสวยงามของดอกไมน้านาพรรณตามอัธยาศยั ณ สวนแห่งนี้ทา่น

สามารถเลอืกเพลดิเพลนิไปกบักจิกรรมตา่งๆ เชน่ การน่ังรถ Norokko (รถลากทีถ่กูลากโดย

รถแทร็คเตอร)์ น่ังรถกอลฟ์สาํหรับ 4 ทา่น หรอืจะเลอืกเลน่รถ ATV ก็ได ้ (ราคาเครือ่งเลน่ไม่

รวมอยูใ่นราคาทวัร ์ มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิประมาณ 500-2,000 เยน 

http://www.shikisainooka.jp/en/) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

เดนิทางสู ่เนนิเขาเซรบุโุนะโอะกะ (Zerubu no Oka) ซึง่เต็มไปดว้ยดอกไมส้สีนัสดใสไม่ว่าจะเป็น

ดอกซลัเวยี  ดอกพทิเูนยี  หรอืดอกแมรร์ ีโ่กลด ์  ทําใหม้ชีือ่เรยีกว่า  งานผา้ลายดอกไม้  อสิระให ้

ทา่นชมความสวยงามตามอัธยาศยั  หรอืสามารถเสยีคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใชบ้รกิารรถชมววิได ้  (มี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ  ไม่รวมคา่ทวัร์ ) เดนิทางสู่  สระอะโออเิคะ  (Aoiike) หรอื  บอ่นํา้สฟ้ีา  (Blue 

Pond) ตัง้อยู่ฝ่ังซา้ยของแม่น้ํา Bieigawa ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ  ตัง้ชือ่ตามสขีอง

น้ําทีเ่กดิจากแร่ธาตตุามธรรมชาติ  โดยเพิง่เกดิข ึน้จากการกัน้เขือ่นเพือ่ป้องกนัไม่ใหโ้คลนภเูขาไฟ  

Tokachi ทีป่ะทขุ ึน้เมือ่ปี  1988 ไหลเขา้สูเ่มอืง  ไฮไลท์ !!! ชมน้ําสฟ้ีาทีส่ดใสเกนิกว่าบ่อน้ําตาม

ธรรมชาตทิัว่ไป และตอไมส้งูจํานวนมากทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาทีแ่สนพเิศษของน้ําในบ่อ  

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ (Asahikawa) เป็นเมอืงใหญ่อันดบั  2 ของเกาะฮอกไกโด  อยู่

ทางตอนกลางของเกาะไดช้ือ่ว่าหนาวเย็นทีส่ดุในฤดหูนาว  ของประเทศญีปุ่่ น  จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง  

ณ ออิอน มอลล ์(Aeon Mall) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮกิาว่า  อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้

ของฝาก  ของทีร่ะลกึกนั  อาทิ ขนมโมจิ  เบนโตะ  ผลไม  ้และขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ น  อย่าง  คทิแคท  

สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่เชน่กนั  



เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ออิอน มอลล ์

ทีพ่กั  CRESCENT ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้ เมอืงโอตารุ - คลองโอตารุ  – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี  – โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ  - รา้นกาแฟ  ฮลั

โหล คติตี ้- รา้นสนิคา้มอืสอง  - ทีท่ําการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด  – ทีท่ําการรฐับาลเกา่ฮอกไก

โด - ถนนทานกุโิคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุ(Otaru) โอตารุเป็นเมอืงทา่สาํคญัสาํหรับซปัโปโร และบางสว่นของ

เมอืงตัง้อยู่บนทีล่าดตํา่ของภเูขาเท็งงุ ซึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวทีม่ชีือ่เสยีง  คลองโอตาร ุ

(Otaru Canal) หรอื โอตารอุนุงะ  มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารุ 

โดยมโีกดงัเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ ไฮไลท์!!! บรรยากาศสดุแสนโร

แมนตกิคลองแห่งนี้สรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชส้าํหรับเป็นเสน้ทางการขน

ถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดงั แตภ่ายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ทําถนนหลวงสาย 17 

แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มี การสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้

กวา้งประมาณ 2 เมตรนําทา่นเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี  (Music box Museum) พพิธิภณัฑ์

กลอ่งดนตรโีอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์หนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตวั

อาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึง่ในสถานทีส่าํคญัทางประวัตศิาสตรเ์มอืง ชม โรงเป่า

แกว้คติาอจิ ิ(Kitaichi Glass) ตัง้อยู่ในเมอืงโอตารุ เมอืงทีม่ีชือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน 

โดยในอดตีนัน้จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุน่ใหเ้รอื แตปั่จจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแกว้

เพือ่ใชเ้ป็นของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุ

ของเมอืง โดยกอ่ตัง้ข ึน้ตัง้แตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ทีม่อียู่มากมาย และผลงานทีม่ชีือ่เสยีง

มากทีส่ดุของโรงงานแห่งนี้ก็คอืโคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้น่ันเอง นอกจากนี้ยังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้

ใหก้บันักทอ่งเทีย่วดว้ย  เดนิทางสู ่ รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี้  (Hello Kitty Café)เพลดิเพลนิกบั

บรรยากาศน่ารักๆ ของตวัการต์นูแมวชือ่ดงั คติตี ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และถา่ยรูปตามอัธยาศยั  

นําทา่นชอ้ปป้ิง ณ รา้นสนิคา้มอืสอง (Monococo) ภายในรา้นจะมจํีาหน่ายสนิคา้สภาพด ีอาท ิ

กระเป๋า นาฬกิา รองเทา้ และขา้วของเครือ่งใชต้า่งๆ ภายในบา้น เครือ่ง จามชาม ชดุกาแฟ ซึง่สว่น

ใหญ่ เป็นสนิคา้ทีผ่ลติและจําหน่ายในประเทศญีปุ่่ น  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) พเิศษเมน ูชาบ ูบฟุเฟต+์ขาป ู 

นําทา่นสู ่ทีท่ําการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด (Former Hokkaido Government Office) เป็นอาคารสี

แดงอฐิ สรา้งในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึง่ในไม่กีอ่าคารของญีปุ่่ นในสมัยนัน้ ภายใน

ตกแตง่อย่างหรูหรา ดา้นหนา้มสีญัลกัษณ์ดาวหา้แฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมทีร่่มรืน่ เรยีง

รายดว้ยตน้ซากรุะ และตน้แปะกว๊ย อาคารแห่งนี้เคยเป็นทีทํ่าการรัฐบาลทอ้งถิน่สมัยบุกเบกิเกาะฮอก

ไกโด ปัจจุบันเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งทํางานตา่งๆ และหอสมุดเก็บบันทกึทางราชการ ผา่นชม 

หอนาฬกิาโบราณ  (Sapporo Clock Tower) ตวัอาคารและหอนาฬกิาสรา้งขึน้จากไม ้ออกแบบ

และบรจิาคใหโ้ดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878 สบิปีหลงัจากทีม่กีารสรา้งเมอืงซบัโปโร ตวันาฬกิาถกู

ตดิตัง้ในปี 1881 จากบรษัิท E. Howard & Co. เมอืง Boston จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง  ถนนทานกุโิคจ ิ 

(Tanukikoji) เป็นย่านการคา้เกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร โดยมพีืน้ทีท่ัง้หมด 7 บล็อก ภายใน

นอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ตา่งๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรง

ภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ัง้ยงัเป็นศนูยร์วมของเหลา่วยัรุน่ดว้ย เนือ่งจากมี

เกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุ๊ กตามากมาย  รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมกีาร

ตกแตง่บนหลงัคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ่ 



เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ทานกุโิคจ ิ

ทีพ่กั   SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่ก สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

10:30 น.     เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG671 

15:30 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 

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



 
 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 8,000 บาท 
 

ฤดหูนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ  จะปิดเร็ว 1 ชม. 

เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมือ่แสงแดดกระทบ

หมิะจะสว่างจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ * 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:   

รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 

10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง 



อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยสาํหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ื่นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท สาํหรับการ

ยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

 

เดนิทางขึน้ตํา่ 30 ทา่น  หากตํา่กว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ ตอ่ไป โดยทางบริ ษัทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ชาํระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทาง  E-

Mail 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด , ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง  (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่- นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ั๋ วเครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป  และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างตํา่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 



เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจํา

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ

เทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้

มดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมายเหต ุกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ  ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก  หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทั วรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ  ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทาง

ไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง  พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ์  ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ  ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป -กลบัพรอ้มกนั  หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลบั  ทา่น

จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ําหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ําเนนิการออก

ตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  

 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบห ้ องเดีย่ว 

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

ตดิกนั 

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม  บรษัิทฯ  

ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 สาํหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ  คอื 20 กโิลกรัม  (สาํหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่

ทา่นไม่อาจปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งชาํระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมน้ํีาหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม

กวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ  115 เซนตเิมตร  หรอื 25 เซนตเิมตร  (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร  (21.5 นิว้) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ  น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหต้ํา่กว่ามาตรฐานได ้  

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ  ทางบรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระสว่นของค่ าใชจ้่ายที่

สมัภาระน้ําหนักเกนิ (ทา่นตอ้งชาํระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม  เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่ัก 

การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อุบัตเิหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาต

ภยั อัคคภียั หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีน่อกเหนอืการควบคมุจากทางบรษิทั

ทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั 



2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิ

วาตภยั อัคคภียั ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเที่ ยว ยังคง

ใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื่องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้่ายไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น  ในกรณี

ดงันี้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืส ิง่ของหา้มนํา เขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่าง

กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว

ทีพํ่านักอยู่ในประเทศไทย 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ (เชน่ เงนิ
สด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ  : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ  

30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง , การ

นัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจาก

การโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ  แลว้ ทางบรษัิทฯ  จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  



7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่

/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณี

ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม

แรงงา นของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การ

หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ  3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ  ขอ

สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา

ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพินจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถใน

การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตาม

โปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเร ิม่ในวันที ่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่ 4 ของการเดนิทาง รวม

จํานวน 4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวัน

นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเ ปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทวัร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

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

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

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

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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    


