
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     

 
โปรแกรมการเดนิทาง 

 
เชา้ 

 
เที�ยง 

 
คํ�า 

 
โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ 
TG670 23.45-08.30+1 

   - 

2 ชโิทเซ-่โนโบรเิบ็ตส-ึจโิกกดุาน-ิฮาโกดาเตะ 
โกดังอฐิแดง-ขึ�นเมา้ทฮ์าโกดาเตะ 

   HAKODATE IMAGINE  
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

3 ตลาดเชา้-ยา่นโมโตมาจ-ิกระเชา้ไฟฟ้าอซุซุงั 
ศนูยอ์นุรักษ์หม-ีทะเลสาบโทยะ 

   TOYA HANABI HOTEL 
(Onsen) หรอืเทยีบเทา่ 

4 โรงงานชอคโกแลต-โอตาร-ุพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ี
โรงเป่าแกว้คติาอชิ-ิลานสกเีบนเค-มติซยุ เอา้ทเ์ลท 
 

   SMILE HOTEL PREMIUM
หรอืเทยีบเทา่ 

5 ศาลาวา่การ-หอนาฬกิา-สวนโอโดร-ิตลาดปลาโจไก
JTC-ทานูกโิคจ-ิซซูกูโินะ 

   SMILE HOTEL PREMIUM

หรอืเทยีบเทา่ 

6 ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  
TG671 10.30-15.30 
 

   - 



 

วนัที� 1 กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ
20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาระหวา่งประเทศช ั�น4 สนามบนิสวุรรณภมูปิระตู

ทางเขา้หมายเลข 2 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทรอให ้

การตอ้งรับ พรอ้มทั �งแจกเอกสารในการเดนิทางและอํานวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเซ ่โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG670  
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ชั�วโมง)  

 
 
 
 
 
 

 
วนัที� 2 ชโิทเซ-่โนโบรเิบ็ตส-ึจโิกกดุาน-ิฮาโกดาเตะ-โกดงัอฐิแดง—ชมววิบน 
                เมา้ทฮ์าโกดาเตะ 

08.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิชโิทเซ่ เกาะฮอกไกโด หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ (เวลาที�
ญี�ปุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ั�วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี�ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื�อสตัว ์พชื 
ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรับและจับ *** 

 นําทางสู ่เมอืงโนโบรเิบ็ตส ึสถานตากอากาศและนํ�าแรท่ี�มชี ื�อเสยีงที�สดุของเกาะฮอกไกโด 
ซึ�งมนํี�ารอ้นที�แตกตา่งกัน 11 ชนดิ นับเป็นนํ�ารอ้นที�ดแีละมปีระสทิธภิาพมากที�สดุของญี�ปุ่ น 
ภายในเมอืงแหง่นี�เต็มไปดว้ยโรงแรม และที�พักสไตลญ์ี�ปุ่ นเรยีวกังมากมาย นําท่านชม จโิก
กุดาน ิหรอื หุบเขานรก ซึ�งเกดิจากภูเขาไฟที�ยังไม่ดับถูกปกคลุมไปดว้ยหมอกควันและ
กลิ�นของกัมมะถัน ชมบ่อนํ�าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืดอันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี�
ยังคงอยู ่  

เที�ยง รบัประทานอาหารเที�ยงแบบเทปนัยาก ิ(1) 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate) เมอืงที�ใหญเ่ป็นอันดับ 3 ของภมูภิาคฮอก
ไกโด ตั �งอยูป่ลายสดุทางตอนใตข้องเกาะ มชีื�อเสยีงดา้นทวิทัศน์ที�สวยงามของภูเขาฮาโก
ดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม ่ในอดตีเป็นเมอืงหนึ�งที�มที่าเรอืสําหรับเปิดการคา้ระหวา่ง
ประเทศในชว่งหลังจากยคุแยกประเทศ เมอืงฮาโกดาเตะไดรั้บอทิธพิลจากตา่งประเทศเป็น
อย่างมาก มยี่านที�อยูอ่าศัยของชาวต่างประเทศ และป้อมสไตลต์ะวันตก นําท่านชม โกดงั
อฐิแดงรมินํ �า (Red Brick Warehouses) ไดป้รับปรุงมาจากคลังสนิคา้อฐิสแีดงที�เคยใช ้

คา้ขายในปลายสมัยเอโดะ ตั �งอยู่รมิแม่นํ�าของอ่าว  ฮาโกดาเตะ ศูนย์รวมแหล่งชอ้ปปิ�ง 
รา้นอาหาร และสถานบันเทงิที�ใหบ้รรยากาศเก่า ๆ นอกจากรา้นขายของที�ระลกึที�ทันสมัย 
เสื�อผา้แฟชั�น รา้นขายอปุกรณ์ตกแตง่บา้น และรา้นขนมหวานแลว้ ยังมรีา้นอาหาร ลานเบยีร ์
โบสถส์ําหรับจัดพธิแีตง่งาน และบรกิารลอ่งเรอืเพื�อชมววิทวิทัศนข์องอา่วฮาโกดาเตะอกีดว้ย 
แลว้นําท่านเดนิทางโดยรถบัสไปยัง ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) มคีวามสงู 
334 เมตร ตั �งอยูใ่นป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมทุรใกลใ้จกลางเมอืงฮาโกดาเตะ ในวนัที�
ทอ้งฟ้าโปร่งทั�งกลางวันและกลางคนื สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ที�งดงาม นับเป็นจุดชมววิ
ตดิอันดัน 1 ใน 3 สถานที�ที�ดทีี�สดุของญี�ปุ่ น ร่วมกับภเูขาอนิาซะ (Mount Inasa) ที�นางาซา
ก ิ(Nagasaki) และภูเขารอคโค (Mount Rokko) ที�โกเบ (Kobe) บนยอดเขามจีุดชมววิมี
รา้นกาแฟ รา้นจําหน่ายของที�ระลกึ   
 
 
 



 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม (2) 
พกัที� HAKODATE IMAGINE หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
 
 
 

 
 
 
 

วนัที� 3 ตลาดเชา้-ยา่นโมโตมาจ-ิโชวะชนิซนั-กระเชา้ไฟฟ้ายอดเขาอสุ-ุศนูยอ์นรุกัษห์ม ี
ทะเลสาบโทยะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

นําทา่นไปยัง ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มพีื�นที�ประมาณ 4 ชว่ง
ตกึ เปิดเปิดเป็นประจําทุกวัน ตั �งแต่ตอนเชา้ตหีา้ถงึเที�ยงตรง ในตลาดจะจําหน่ายอาหาร
ทะเลสด เช่น ปูอลาสกา้ ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล พรอ้มทั�งผลไมต้ามฤดูกาล 
บรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นอาหารหลายรา้น เมนูที�นยิมที�สุดคอื Uni-Ikura Domburi (ขา้ว
เสริฟ์พรอ้มหอยเมน่ทะเลและไขป่ลาแซลมอ่น) แลว้นําท่านเดนิชมเมอืงที� ยา่นเมอืง
เกา่โมโตมาจ ิ(Motomachi District) แตก่อ่นบรเิวณทา่เรอืเมอืงฮาโกดาเตะ เป็นทา่เรอืแรก
ที�เปิดใหม้กีารคา้ระหว่างประเทศในปี 1854 ในช่วงสิ�นสุดยุคญี�ปุ่ นแบ่งแยก ดังนั�นทําใหม้ี
ผูค้า้จํานวนมากจากรัสเซยี จนี และชาตติะวันตก ไดย้า้ยถิ�นฐานมาอาศัยอยูใ่นเมอืงฮาโกดา
เตะแหง่นี� ซ ึ�งปัจจบุันยังคงมอีาคารสไตลต์ะวนัตกและสิ�งกอ่สรา้งที�มชี ื�อเสยีง ไดแ้ก ่หอ้งโถง
อนุสรณ์สไตลจ์นี (Chinese Memorial Hall), ศาลาประชาคมฮาโกดาเตะ (Old Hakodate 
Public Hall), โบสถ์รัสเซยีออโธด็อกซ ์(Rusian Orthodox Church), สถานกงสุลอังกฤษ
เกา่ (Old British Consulate), บา้นเกา่ตระกลูโซมะ (Old Soma Residence), วดัฮงิาชฮิอน
งันจ ิสาขาเมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate Higashi Honganji), โบสถอ์ปิิสโคปัล (Episcopal 
Church),โบสถโ์มโตมาจโิรมันคาธอลคิ (Motomachi Roman Catholic Church) 

เที�ยง  รบัประทานอาหารเที�ยงแบบ JAPANESE SET (4) 
นําท่านชม ภูเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa Shinzan) เป็นภเูขาไฟที�เกดิขึ�นใหม ่มอีายนุอ้ย
ที�สดุในประเทศญี�ปุ่ น เกดิขึ�นโดยการเกดิแผน่ดนิไหวและกอ่ตัวขึ�นบนพื�นที�ราบทุง่ขา้วสาล ีมี
ความชสูง 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 สมัยจักรรพรรดโิชวะ ปัจจุบันยังคงมคีวัน
กํามะถันลอยอยูเ่หนือปลอ่งภเูขาไฟ ภเูขาไฟแหง่นี�ตั �งอยูใ่กลก้ับภเูขาไฟอสุ ุจากนั�นนําท่าน 
น ั�งกระเชา้ไฟฟ้าขึ�นสูย่อดเขาอุสุ เพื�อชมทวิทัศน์แบบพาโนราม่า จากจุดชมววิดา้นบน 
ทา่นสามารถมองเห็นทัศนยีภาพอันงดงามของ ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) และภเูขาโชวะ
ชนิซัน(Showa Shinzan) และจุดชมววิอกีแหง่หนึ�งก็จะเห็นววิของมหาสมทุรและหลมุขนาด
ใหญ่ที�เกดิจากการปะทุของภูเขาไฟอุสใุนปี 1977 ซึ�งระเบดิปะทุตดิต่อกันนานถงึ 2 ปี จน
กลายเป็นภูเขาโชวะดังที�เห็นอยู่ในปัจจุบัน ภูเขาไฟอุส ุ(Usuzan) เป็นภูเขาไฟที�ยังไม่ดับ
สนทิ มคีวามสงู 733 เมตรเหนือระดับนํ�าทะเล ในรอบรอ้ยปีที�ผา่นมาเกดิการปะทุขึ�น 4 ครั�ง 
คอื ปี ค.ศ. 1910,1944-45, 1977 และปี 2000 ซึ�งทําใหเ้ถา้ถ่านจํานวนมากพุ่งออกมาเป็น
ระยะทางไกลทําลายอาคารตา่ง ๆ ในพื�นที�บางสวนของเมอืงโทยะโกะออนเซน นําท่านชม 
ศูนยอ์นุรกัษห์มสีนีํ �าตาล (BearPark) เป็นสถานที�เพาะพันธุ์หมีสนํี�าตาล นักท่องเที�ยว
สามารถเยี�ยมชมลกูหมสีนํี�าตาลไดอ้ย่างใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมหีมโีตเต็มวัยที�ไมดุ่รา้ย
โชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักท่องเที�ยว เป็นภาพที�น่ารักน่าเอ็นดูทเีดยีว หากใครตอ้งการ
ใกลช้ดิกว่านี�ก็สามารถเขา้ไปยังหอ้งสังเกตการณ์พเิศษ ”กรงมนุษย”์ ซึ�งจะมองเห็นหมสีี

นํ�าตาลเดนิผา่นไปมา และไดย้นิเสยีงและกลิ�นของหมผีา่นรูระบายอากาศเล็ก ๆ นอกจากนี�
ยังยังขายขนมปังและแอปเปิ�ล ใหนั้กท่องเที�ยวไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย นําท่านเดนิทางไป
ยัง ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) วนอทุยานแหง่ชาตชิโิกทส ุเป็นทะเลสาบที�เกดิจากแอ่ง



 

ปากปลอ่งภเูขาไฟที�มขีนาดใหญอ่ันดับสามของญี�ปุ่ น  และผลจากการระเบดิของภเูขาไฟทํา
ใหม้ลีาวาทับถมจนปิดกั �นทางนํ�าไหลไม่ใหอ้อกจากทะเลสาบได ้ดา้นหลังมภีูเขาอุสุและ
ภเูขาโชวะชนิซัง สว่นดา้นหนา้มภีเูขาโยเทอจิงึเป็นภาพทวิทัศนท์ี�สวยงามอยา่งยิ�ง จนไดช้ื�อ
วา่เป็นววิที�งดงามที�สดุอันดับสามของเกาะฮอกไกโดเลยทเีดยีว นําท่านพักคา้งคนื ณ ที�พัก
บรเิวณทะเลสาบ  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม (5) 
 พกัที� TOYA HANABI  หรอืระดบัเดยีวกนั อสิระใหท้่านอาบนํ �าแร่รวมแบบญี�ปุ่ น 

(ออนเซน)  
 

 
 
 
 
 
 

 
วนัที� 4 โรงงานชอคโกแลต-โอตาร-ุคลองโอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครื�องแกว้ 
    ลานสกเีบนเค-มติซุย เอา้ทเ์ลท 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

เชา้นี�นําท่านเดนิทางสู ่โรงงานชอคโกแลต ISHIYA ชมขั �นตอนการทําชอคโกแลตที�ข ึ�น
ชื�อของเมอืงซัปโปโร โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไสช้อคโกแลตขาวที�เป็นที�
นยิมทั�วทั �งเกาะ ฮอกไกโด (อสิระใหท้า่นถา่ยรูปบรเิวณดา้นนอก ไมร่วมต ั�วคา่เขา้ชม
ภายใน) จากนั�นนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงโอตาร ุ เมอืงท่าที�เจรญิรุ่งเรอืงในฐานะที�เป็นเมอืง
คา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที� 19 ถงึ 20  และยังเป็นเมอืงมชีื�อเสยีงเกี�ยวกับการทําเครื�อง
แกว้ที�สวยงาม และมสีไตลร์ูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์ นําท่านชม คลองโอตาร ุสัญลักษณ์
ของเมอืงโอตารุที�ไดรั้บความนิยมถ่ายภาพ มฉีากหลังเป็นหลังคาอาคารก่ออฐิแดง โดย
คลองโอตารุสรา้งเสร็จในปี 1923 ถอืวา่เป็นคลองที�เกดิจากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขน
ถ่าย สนิคา้จากเรอืใหญ ่ลงสูเ่รอืขนถ่าย แลว้นําสนิคา้มาเก็บไวภ้ายในโกดัง แตภ่ายหลังได ้
เลกิใชแ้ละถมคลองครึ�งหนึ�งทําเป็นถนนหลวงสาย 17 ส่วนที�เหลอืไวค้รึ�งหนึ�งก็ไดทํ้าการ
ปรับปรุงเป็นสถานที�ท่องเที�ยว ทั�งยังปรับปรุงทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระใหท้่าน
รูปเป็นที�ระลกึ อสิระใหท้่านรูปเป็นที�ระลกึ จากนั�นอสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงโอตารุตาม
อัธยาศัย เชน่ พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครื�องแกว้ ที�รวบรวมกลอ่งดนตรแีละเครื�องแกว้
อันงดงามและหายากไวม้ากมาย ท่านสามารถเลอืกซื�อและเลอืกชมสนิคา้พื�นเมอืงงานฝีมอื
ต่าง ๆ อาทเิชน่ ตุ๊กตาแกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกับรา้นขายกล่องดนตร ี ซึ�งมี
กลอ่งดนตรขีนาดเล็กไปจนถงึขนาดใหญ ่โดยท่านสามารถเลอืกเพลงตา่ง ๆ ไดด้ว้ยตัวของ
ท่านเอง รา้นขายเครื�องแกว้ ที�มตีั �งแต่กระดิ�งแกว้อันจิ�วไปจนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนมอบ
ตา่งๆ ที�ทา่นสามารถชมิตามใจชอบโดยเฉพาะรา้น KITAKARO ซึ�งมขีนมแบบอบจากเตา
สดๆ ใหม่ๆ  ใหอ้รอ่ยจนลมือว้นกันเลยทเีดยีว และเหมาะที�จะซื�อของฝากเป็นอยา่งด ี และยัง
มีอีกหนึ�งรา้นที�ท่านตอ้งมีเวลากับรา้นนี� คือรา้น LeTAO  รา้นชีสเคก้แสนอร่อย ดว้ย
บรรยากาศในรา้นตกแตง่ดว้ยไมท้ี�แสนอบอุน่ ขบักลอ่มดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบอ๊กซ ์

เที�ยง รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร (7) 
นําท่านไปยัง SAPPORO BANKEI SKI AREA ลานสกทีี�มคีวามสงูถงึ 482 เมตร มลีู่สกี
ทั �งหมด 14 ลู่สก ีประกอบไปดว้ย คอรส์สําหรับมอืใหม่และครอบครัว 6 คอรส์ เนนิลู่สกชีัน
ปานกลาง 4 คอรส์ และเนนิลูส่กแีบบยาก สําหรับผูท้ี�ชํานาญแลว้อกี 4 คอรส์  และม ีSNOW 
KIDS PARK สวนสนุกสําหรับเด็กเล็ก มีท่อสไลเดอร์ ลฟิท์สายพานสําหรับผูท้ี�ไม่เคยมี



 

ประสบการณ์ พรอ้มทั�งศนูยอ์าหารและที�นั�งสําหรับนักพักบรกิาร (ราคาไมร่วมอปุกรณ์เครื�อง
เลน่ตา่งๆ) 
กรณีคณะเดนิทางไมต่รงกบัชว่ง WINTER, สภาพอากาศไมด่ ีหรอืลานสกยีงัไมเ่ปิด
ใหบ้รกิาร โปรแกรมจะเปลี�ยนจากลานสกเีป็น SAPPORO BEER MUSEUM แทน 

SAPPORO BEER MUSEUM เป็นพพิธิภัณฑเ์บยีร์ซัปโปโร เปิดเมื�อปี 1987 ในสมัยเมจิ
เคยเป็นโรงกลั�น ภายในพิพิธภัณฑ์จะแนะนําประวัตขิองเบียร์ในญี�ปุ่ น และกระบวนการ
ขั �นตอนการผลติเบยีร ์และบรเิวณใกล ้ๆ พพิธิภัณฑเ์ป็นที�ตั �งของสวนเบยีรซ์ปัโปโร จะประกอบ
ไปดว้ยรา้นอาหาร 2 รา้น คอื Garden Grill และ Genghis Kan Hall มบีรรยากาศสบายๆกับ
การดื�มเบยีร ์และรับประทานบารบ์คีวิเนื�อแกะ ซึ�งเป็นอาหารทอ้งถิ�นที�นยิม และนําท่านไปยัง 
MITSUI OUTLET PARK เอา้ทเ์ลทซึ�งเปิดตัวเป็นครั�งแรกในฮอกไกโด เพยีบพรอ้มดว้ย
สนิคา้สําหรับทุกคนตั �งแต่แบรนด์ชั �นนําจากต่างประเทศ สนิคา้แฟชั�นหญงิชาย และเด็ก 
จนถงึอปุกรณ์กฬีาและกจิกรรมกลางแจง้และสนิคา้ทั�วไป ประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 130 แบ
รนด ์ซึ�งในบรรดาแบรนดด์ังเหลา่นี� จะมถีงึ 58 แบรนดท์ี�เป็นแบรนดท์ี�เพิ�งเปิดสาขาในฮอกไก
โด และ 9 แบรนด์ที�เปิดตัวเป็นครั�งแรกในประเทศญี�ปุ่ น นอกจากนี�ภายในหา้งยังมีศูนย์
อาหารขนาดใหญท่ี�จไุด ้650 ที�นั�ง เชน่เดยีวกับ Hokkaido Roko Farm Bridge ซี�งเป็นพื�นที�
ที�มสีนิคา้ทอ้งถิ�นและสนิคา้จากฟารม์ เอาทเ์ลทที�นี�จงึเต็มไปดว้ยสรรพสิ�งใหช้าวฮอกไกโด
และนักทอ่งเที�ยวจากตา่งชาตไิดส้มัผัส 
 
 
 
 
 
 

 
 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพื�อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิ� ง 
พกัที� SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  
(ที�พกัใกลแ้หลง่ชอ้ปปิ� งและรถไฟฟ้า) 
 

วนัที� 5 อดตีศาลาวา่การ-หอนาฬกิา-สวนโอโดร ิพารค์-ตลาดปลาโจไก-JTC-ชอ้ปปิ� ง
ยา่นทานกูโิคจ-ิยา่นซูซูกโินะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (8) 
 นําทา่นชมอดตีอาคารที�วา่การของฮอกไกโด (ตกึอฐิแดง) เป็นตกึสไตลน์ีโอบารอค มี

ลักษณะพเิศษที�มหีลังคายอดแหลมและกรอบหนา้ตา่งเป็น
เอกลักษณ์ เปรยีบเสมอืนอนุสาวรยีก์ารบกุเบกิของฮอกไก
โด ปัจจุบันไดรั้บการขึ�นทะเบยีนเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติ จากนั�นผ่านชม หอนาฬิกาประจํา เม ือง 
(CLOCK TOWER) เป็นหอนาฬิกาที�ดํารงอยู่ในฐานะ
สัญลักษณ์ของซัปโปโร มีหนา้ปัดนาฬกิาทั�งสี�ดา้นที�ทํา
จากอเมรกิา ปัจจุบันถือเป็นหอนาฬกิาที�เก่าแก่ที�สุดของ
ญี�ปุ่ น และเป็นสถานที�นักท่องเที�ยวทั�วโลกรูจั้ก และนิยม
ถ่ า ย รู ป เ ป็ น ที� ร ะ ลึ ก  แ ล ะ นํ า ท่ า น ไ ป ยั ง บ ริ เ ว ณ
สวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Promenade)  ซึ�งเป็น
สวนหยอ่มขนาดใหญ ่ตั �งอยูใ่จกลางเมอืงซัปโปโร มคีวาม
ยามถงึ 1.5 กโิลเมตร  บรเิวณเกาะกลางมสีวนหยอ่มขนาด
ใหญ่ และยังเป็นที�ตั �งของหอคอยส่งสัญญาณซัปโปโร 
จากนั�นนําทา่นเดนิทางไปยัง ตลาดปลาโจไก (Sapporo 



 

Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขึ�น
ไปนอกตลาดขายสง่ซัปโปโร เป็นหนึ�งในตลาดที�ใหญท่ี�สดุของเมอืง รา้นคา้ตา่งๆ จําหน่าย
อาหารทะเล เชน่ ป ูหอยเมน่ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอื�น ๆ 
ในทอ้งถิ�น เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝรั�งตามฤดกูาล ราคาก็เหมาะสม อาหารทอ้งถิ�นที�
ข ึ�นชื�อคอื  Donburi 

เที�ยง  อสิระอาหารเที�ยง เพื�อใหท้า่นไดล้ ิ�มรสชาตอิาหารทะเลสดๆ ที�ตลาดปลาโจไก 
นําทา่นสู ่JTC DUTY FREE อสิระใหท้า่นเลอืกซื�อสนิคา้
ปลอดภาษี เชน่ เสื�อผา้ นํ�าหอม ตามอัธยาศัย จากนั�น 
อสิระใหท้่านชอ้ปปิ�งที�ย่าน ถนนทานูกโิคจ ิแหล่งชอ้ป
ปิ� งเก่าแก่ที�สืบทอดมาตั �งแต่ยุคบุกเบกิ เหมาะสําหรับ
จับจ่ายซื�อหาของฝากจากฮอกไกโด เป็นชุมชนรา้นคา้
ประมาณ 200 รา้นคา้ ทอดยาวกวา่ 1 กโิลเมตรตลอดทศิ
ตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร 
เชื�อมต่อกันดว้ยหลังคาโครงสรา้งที�รองรับทุกสภาพ
อากาศ จงึสามารถใชง้านไดโ้ดยไมต่อ้งกังวลถงึฝนหรอื
หมิะแสงแดดเป็นแหลง่ชอ้ปปิ�งที�เต็มไปดว้ยความคกึคัก
มีชีว ิตชีวา หรือจะเดินเล่นชมเมืองที� ย่านซูซูกโินะ 
(Susukino) ที�ย่านกนิดื�มที�ใหญ่ที�สุดของเมอืงซัปโปโร  
มั�งคั�งดว้ยรา้นคา้และแวดลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารแยะเต็ม
ไปหมด แต่สําหรับราเมน แนะนําตอ้งไปที�ซอยนี�คือ 
“Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน สามารถเลือกรา้น
ตามความชอบ ทั�งชนดิเสน้ราเมนนํ�าซปุรสชาตแิละเครื�องเคราตา่ง ๆ 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพื�อใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ 
พกัที� SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที�6 ซปัโปโร-กรงุเทพฯ-สวุรรณภมู ิ
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (9) 

นําทานเดนิทางสูส่นามบนิชโิทเซ่ เพื�อเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ
สัมภาระ 
 

10.30 น. ออกเดนิทางจากเมอืงซปัโปโร กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิไทย เที�ยวบนิที� TG671  
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 8.30 ชั�วโมง) *บรกิารอาหารรอ้น และเครื�องดื�มบน
เครื�อง 

15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 
 

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

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสม 
ของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ� อตัรานี�เฉพาะนกัทอ่งเที�ยว ที�ถอืหนงัสอืเดนิทางไทย
เทา่น ั�น กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ� เรยีก
เก็บคา่ธรรมเนยีมเพิ�มจากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. หรอื (เป็นเงนิไทย
ประมาณ 3,200 บาท) 
 



 

** ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น (ถา้ม)ี 
ทา่นละ 1,500 บาท ตอ่ทปิ ตอ่ลกูคา้ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น ท ั�งนี�รวม

ไปถงึเดก้ ยกเวน้เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 
(ขออนุญาตเก็บทรปิที�สนามบนิในวนัเช็คอนิ) 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ท ั�งนี�เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ ** 
 

บรกิารเพิ�มเตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กาํหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
(พกัหอ้งคู)่ 

เด็กอายตุํ�ากวา่ 2 ปี 
(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดี�ยว 
เพิ�มทา่นละ 

02-07 พ.ย.61 42,999 12,500 12,900 

03-08 พ.ย.61 42,999 12,500 12,900 

07-12 พ.ย.61 42,999 12,500 12,900 

08-13 พ.ย.61 42,999 12,500 12,900 

09-14 พ.ย.61 42,999 12,500 12,900 

10-15 พ.ย.61 42,999 12,500 12,900 

15-20 พ.ย.61 42,999 12,500 12,900 

16-21 พ.ย.61 42,999 12,500 12,900 



 

17-22 พ.ย.61 42,999 12,500 12,900 

21-26 พ.ย.61 42,999 12,500 12,900 

22-27 พ.ย.61 42,999 12,500 12,900 

24-29 พ.ย.61 42,999 12,500 12,900 

28 พ.ย. – 03 ธ.ค.61 42,999 12,500  12,900 

06-11 ธ.ค.61 44,999 12,500 12,900 

12-17 ธ.ค.61 44,999 12,500 12,900 

15-20 ธ.ค.61 43,999 12,500 12,900 

22-27 ธ.ค.61 43,999 12,500 12,900 

09-14 ม.ค.62 44,999 12,500 12,900 

11-16 ม.ค.62 44,999 12,500 12,900 

12-17 ม.ค.62 43,999 12,500 12,900 

17-22 ม.ค.62 44,999 12,500 12,900 

18-23 ม.ค.62 44,999 12,500 12,900 

19-24 ม.ค.62 43,999 12,500 12,900 

24-29 ม.ค.62 44,999 12,500 12,900 

25-30 ม.ค.62 44,999 12,500 12,900 

26-31 ม.ค.62 43,999 12,500 12,900 

31 ม.ค.-05 ก.พ.62 44,999 12,500 12,900 

14-19 ก.พ.62 44,999 12,500 12,900 

15-20 ก.พ.62 44,999 12,500 12,900 

16-21 ก.พ.62 43,999 12,500 12,900 

21-26 ก.พ.62 44,999 12,500 12,900 

22-27 ก.พ.62 44,999 12,500 12,900 

23-28 ก.พ.62 43,999 12,500 12,900 

28 ก.พ.-05 ม.ีค.62 44,999 12,500 12,900 

01-06 ม.ีค.62 44,999 12,500 12,900 

02-07 ม.ีค.62 43,999 12,500 12,900 

06-11 ม.ีค.62 44,999 12,500 12,900 

08-13 ม.ีค.62 44,999 12,500 12,900 

09-14 ม.ีค.62 43,999 12,500 12,900 

14-19 ม.ีค.62 44,999 12,500 12,900 

15-20 ม.ีค.62 44,999 12,500 12,900 

16-21 ม.ีค.62 43,999 12,500 12,900 
 
บรษัิทขอสงวนสทิธิ� : รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะ
อากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันํา
เที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั�วโมง อาทเิช่น เร ิ�มงาน 
08.00 น. ถงึเวลา 20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแตล่ะวนั ไมส่ามารถ



 

เพิ�มเวลาการใช้รถบสัได ้ท ั�งนี�มคัคุเทศกแ์ละพนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทางน ั�นๆเป็นหลกั 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ตามเสน้ทางและสายการบนิที�ระบใุนโปรแกรม (ชั �นทัศนาจร) รวมทั�ง 

คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์และคา่ธรรมเนยีมนํ�ามันที�สายการบนิเรยีกเก็บ  
 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 โรงแรมที�พักตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดับเดยีวกัน พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
 ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 

บาท (คา่รักษาพยาบาล) ** ไมร่วมประกันสขุภาพ ** 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครื�องดื�มในหอ้งพัก เป็นตน้ 
 คา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งพเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากที�บรษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 
 คา่เปลี�ยนแปลงตั�วเครื�องบนิ สําหรับผูท้ี�ไปและ/หรอืกลับ ไมพ่รอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามคา่ใชจ้่ายกับ

เจา้หนา้ที�) 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระมนํี�าหนักเกนิกวา่ที�ทางสายการบนิกําหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิ

กวา่ขนาดมาตรฐาน 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั�ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ น

ไดป้ระกาศยกเวน้การยื�นวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงค์พํานักระยะสั �นใน
ประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

 คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น  ตลอดการเดนิทาง 
(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

เง ื�อนไขการสํารองที�น ั�ง 
 กรุณาจองทัวรล์่วงหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 48 ช ั�วโมง 

หลงัจากสง่เอกสารจองทวัร ์
 ส่วนที�เหลือชําระก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน มฉิะน ั�นถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดย

อตัโนมตั ิและไมค่นืคา่มดัจําทวัร ์เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าที�พักและตั�ว
เครื�องบนิ 

 หากท่านที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที� กอ่นออกบัตร
โดยสารทกุครั�ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�น 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ �งหมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
เนื�องจากเป็นราคาต ั�วเครื�องบนิโปรโมช ั�น และหากเป็นกรณีการเดนิทางที�บรษิทัฯตอ้งทําการ

วางการนัตคีา่มดัจําหรอืซื�อขาดแบบมเีง ื�อนไข และหรอืเที�ยวบนิเหมาลํา CHARTER FILGHT 

หรอื EXTRA FLIGHT กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  เมื�อจองทวัร ์

ชําระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เล ื�อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีที�กองตรวจ

คนเขา้เมอืงทั�งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที�ระบุไว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งส ิ�น รวมถงึ เมื�อท่านออก



 

เดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่

ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั�งสิ�น 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องต ั�วเครื�องบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกัน หากตอ้งการเลื�อนวันเดนิทาง
กลับ ทา่นจะตอ้งชําคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งที�สายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดลําดับที�นั�ง ทาง
สายการบนิจะเป็นผูก้ําหนด ซึ�งทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 
หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีที�ไม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่าง
นอ้ย 30 ทา่น ในกรณีนี�บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้�งหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใด  ๆในกรณีที�สญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

3. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่า่เหตุผลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ �งหมด 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน  

 
เง ื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 
 การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 30 ทา่นขึ�นไป ถา้จํานวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจํานวน

ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคา หรอืยกเลกิการเดนิทาง  
 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตั�วเครื�องบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้ับเราทราบ ณ วันที�จองทัวร์ 

หากไมม่กีารแจง้เรื�องไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายที�เกดิขึ�นจากตั�วเครื�องบนิดังกลา่วได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�เก็บค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ และภาษีตั�วทุกชนดิเพิ�ม หากสายการบนิปรับขึ�นก่อน

วนัเดนิทาง 
 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั�วเครื�องบนิขากลับซึ�งยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิ

จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 
 รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั�งหนึ�ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที�พัก

ในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุใน
โปรแกรม 

 การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บู
บหุรี� / ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พักทั�งนี�ข ึ�นอยูก่ับความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้

 สภาพการจราจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอืวนัเสาร-์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการทอ่งเที�ยวและชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ
ในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั�งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตาม
โปรแกรมตามที�เรยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั�วโมง ในวนันั�นๆ มอิาจ
เพิ�มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทั�งนี�ข ึ�นอยูก่ับสภาพ
การจราจรในวนัเดนิทางนั�นๆ เป็นหลัก 
จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง   

 ค่าบรกิารที�ท่านชําระกับทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ําระใหก้ับบรษัิทฯ 
ตัวแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนั�นหากทา่นมเีหตอุันใดที�ทําใหท้่านไมไ่ดท้อ่งเที�ยวพรอ้มคณะ
ตามรายการที�ระบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 



 

 หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนทําใหท้่านไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทัวร์
ท่านอื�นๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จําเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมที�วางไว ้
แตท่างตัวแทนบรษัิทฯ จะทําหนา้ที�ประสานงานและเจา้หนา้ที�จะทําการตดิตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที�เกดิเหตุสดุวสิัย เชน่ การยกเลกิหรอื
ล่าชา้ของสายการบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ�งของสูญหายตาม
สถานที�ตา่ง ๆ ที�เกดิเหนอือํานาจควบคมุของบรษัิท 

 บรษัิทฯ จะทําหนา้ที�เป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมื�อเกดิ
การสญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั�งนี�ทาง
บรษัิทฯ จะยดึถอืและคํานงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสําคัญ 

 เมื�อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทั �งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่ง ๆ แลว้ 

 

เอกสารที�ลกูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จากการที�รัฐบาลญี�ปุ่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึ�งมผีลใชบ้ังคับตั �งแตว่นัที� 1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ี�จะ
เขา้ประเทศไดนั้�น จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงกอ่นจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้
(เชน่เดยีวกับผูท้ี�ยื�นขอวซีา่กับทางสถานทตูฯ) ทางเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวตัถปุระสงคใ์น
การเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารที�นํามา เชน่ ตั�วเครื�องบนิขากลับ หรอืเอกสารอื�นๆ สําหรับรายละเอยีด
ของเอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
(2)  ส ิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ)  
(3)  ชื�อ-ที�อยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น เช่น โรงแรมที�พัก (ทางบรษัิทฯ 
เตรยีมให)้  
(4)  กําหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น   (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร
พํานักระยะสั �น 
(3)  ในขั �นตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 
*** ขอความกรณุาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ั�งหมดกอ่นการจอง  

เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจที�ตรงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 
 

 
 
 


