
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 
 
 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
ชมป้อมดาว โกเรยีวคาค ุนงักระเชา้ชมววิยามคําคนื เมอืงฮาโกดาเตะ 

ชอ้ปปิงตลาดเชา้ ฮาโกดาเตะ 
เยยีมชมสตัวโ์ลกนา่รกั ณ สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ 

ลมิรสความอรอ่ยของราเมนตน้ตาํรบัท ีหมูบ่า้นราเมน 
สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตารุ  

เยอืนโจซงัเค ออนเซ็น และ หุบเขานรกจโิกกดุาน ิ
ซติทีวัรเ์มอืงซปัโปโร เยยีมชมหอนาฬกิา เยอืนตกึเกา่รฐับาล 

สกัการะสงิศกัดสิทิธ ิณ ศาลเจา้ฮอกไกโด 
ชอ้ปปิงจใุจ ออิอน ทาวน ์ทานุกโิคจ ิและ มติซุยเอา้ทเ์ลท 

เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเรอืงฮอกไกโด 

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

 

 

 



วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว BUS 34+1 

01-06 เมษายน 2562 เพมิบสั 2 29,888.- 8,900.- 2 

06-11 เมษายน 2562  (วนัจกัร)ี เพมิบสั 2 32,888.- 8,900.- 2 

07-12 เมษายน 2562 เพมิบสั 2 31,888.- 8,900.- 2 

08-13 เมษายน 2562 เพมิบสั 2 35,888.- 8,900.- 2 

13-18 เมษายน 2562 (วนัสงกรานต)์ 39,888.- 8,900.- 1 

14-19 เมษายน 2562 (วนัสงกรานต)์ เพมิบสั 2 38,888.- 8,900.- 2 

15-20 เมษายน 2562 (วนัสงกรานต)์ เพมิบสั 2 35,888.- 8,900.- 2 

16-21 เมษายน 2562 เพมิบสั 2 31,888.- 8,900.- 2 

17-22 เมษายน 2562 เพมิบสั 2 31,888.- 8,900.- 2 

20-25 เมษายน 2562 เพมิบสั 2 31,888.- 8,900.- 2 

25-30 เมษายน 2562 31,888.- 8,900.- 1 

18-23 พฤษภาคม 2562 31,888.- 8,900.- 1 

25-30 พฤษภาคม 2562 31,888.- 8,900.- 1 

29 พฤษภาคม-03 มถินุายน 2562 31,888.- 8,900.- 1 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ // เด็กอายตํากวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 9,000 บาท // ราคานไีมร่วม

คา่ทปิไกด ์1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง 

20.00 น       พรอ้มกันท ีสนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย
การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

23.55 น      ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเช ่เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญปีุ่ น เทยีวบนิท ีXJ620  

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครอืง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนัีง จัดทนัีงแบบ 3-3-3  
(นําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซอืนําหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ่้าย)  

บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

 

วนัทสีอง สนามบนิชโิตเซะ – เมอืงฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรยีวคาค ุ– โกดงัอฐิแดงรมินํา – นงั
กระเชา้ชมววิกลางคนื ณข ภูเขาฮาโกดาเตะ 

08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญปีุ่ น หลังจากผา่นขันตอนศุลกากรเรยีบรอ้ย
แลว้ จากนันเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตโิอนุมะ (Onuma Quasi National Park) ตังอยู่ห่าง
จาก Hakodate ไปทางทศิเหนือเพียง 20 กโิลเมตร เป็นสถานททีมีีทัศนียภาพทงีดงามของเกาะ 
ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะงาตาเกะ ทตัีงตระหง่านอยู่ พืนททีน่ีาสนใจทีสดุของอทุยานแห่งนีคือ 
ระหว่างทะเลสาบ  โอนุมะและทะเลสาบโคนุมะ นักทอ่งเทยีวสามารถเดนิสาํรวจพนืทไีดท้งัหมด ซงึจะ



มเีสน้ทางการเดนิคาบสมุทรและเกาะแก่งต่างๆทเีชอืมต่อดว้ยสะพานเล็กๆ ใชเ้วลาประมาณ 15-60 
นาท ีหรอือาจจะเชา่จักรยาน (มคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ 500 เยน/ชวัโมง 1,000 เยน/วนั) สําหรับปัน
ไปรอบๆ ทะเลสาบโอนุมะ  

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

เดนิทางสู่ เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมอืงทใีหญ่เป็นอันดับ 3 ของภมูภิาค ฮอกไกโด 
ตังอยู่ปลายสุดทางตอนใตข้องเกาะ มีชอืเสยีงดา้นทวิทัศน์ทสีวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และ
อาหารทะเลสดใหม ่ในอดตีเป็นเมอืงหนงึทมีที่าเรอืสําหรับเปิดการคา้ระหว่างประเทศในชว่งหลังจาก
ยุคแยกประเทศ เมอืงฮาโกดาเตะไดรั้บอทิธพิลจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก มยี่านทอียู่อาศัยของ
ชาวต่างประเทศ และป้อมสไตลต์ะวันตก นําท่านสู ่ป้อมโกเรยีวคาค ุ(Fort Goryokaku) หรือ
เรียกอกีชอืหนงึว่า ป้อมดาว 5 แฉก เพราะบรเิวณนันเป็นพนืทขีนาดใหญ่รูปดาวเนืองจากตอ้งการ
เพมิพนืทใีนการวางปืนใหญ่นันเอง ซงึจะมองเห็นไดจ้ากมมุสงู ป้อมสรา้งตามสไตลต์ะวันตก สรา้งขนึ
ในปีสุดทา้ยของสมัยเอโดะเพือป้องกันเมอืงฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดนิิยมที ต่อมาป้อม
แหง่นกีลายเป็นฐานของสงครามกลางเมอืงระหว่างกองทัพผูสํ้าเร็จราชการ และกองกําลังของรัฐบาล
เมจทิจัีดตังขนึใหม ่ปัจจุบันถูกดัดแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในชว่งปี 1910 (สะพานขา้มเขา้
ไปในพนืทรีูปดาวเปิด 9:00-19:00 ไม่รวมคา่ขนึหอคอยมคีา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ 840 เยน) 
จากนันอสิระใหท้่านเดนิเล่น ณ โกดงัอฐิแดงรมินํา (Red Brick Warehouses) ไดป้รับปรุงมา
จากคลังสนิคา้อฐิสแีดงทเีคยใชค้า้ขายในปลายสมัยเอโดะ ตังอยู่รมิแมนํ่าของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนย์
รวมแหล่งชอ้ปปิง รา้นอาหาร และสถานบันเทงิทใีหบ้รรยากาศเกา่ๆ นอกจากรา้นขายของทรีะลกึที
ทันสมัย เสอืผา้แฟชนั รา้นขายอปุกรณ์ตกแต่งบา้น และรา้นขนมหวานแลว้ ยังมรีา้นอาหาร ลานเบยีร์ 
โบสถสํ์าหรับจัดพธิแีต่งงาน และบรกิารล่องเรอืเพือชมววิทวิทัศน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอกีดว้ย หลัง
อาหารนําท่านนัง กระเชา้ชมววิกลางคนื ณ  ภูเขาฮาโกดาเตะ Mount Hakodate สูง 334 
เมตร ตังอยู่ในป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมุทรใกลใ้จกลางเมอืงฮาโกดาเตะ ในวันทีทอ้งฟ้าโปร่ง
ทังกลางวันและกลางคนื สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ทงีดงาม 

 
เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทพีกั HAKODATE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทสีาม ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ - ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ– โจซงัเค – สะพานแขวนฟุตาม ิ- 
โนโบรเิบทส–ึ หุบเขานรกจโิกกดุาน ิ- เมอืงซปัโปโร - มติซุยเอา้ทเ์ลท 

ชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําทา่นสู ่ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มพีนืทปีระมาณ 4 ชว่งตกึ เปิด
เปิดเป็นประจําทุกวัน ตังแต่ตอนเชา้ตหีา้ถงึเทยีงตรง ในตลาดจะจําหน่ายอาหารทะเลสด เชน่ ปคูาน ิ
ไขป่ลาแซลมอ่น และหอยเมน่ทะเล พรอ้มทังผลไมต้า่งๆ บรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นอาหารหลายรา้น เมนู
ทนียิมทสีดุคอื Uni-Ikura Domburi (ขา้วเสริฟ์พรอ้มหอยเมน่ทะเลและไข่ปลาแซลมอ่น) 
นําท่านสู ่ทา่เรอืเมอืงฮาโกดาเตะ หรอื ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ(Motomachi District) เป็น
ท่าเรือแรกทเีปิดใหม้กีารคา้ระหว่างประเทศในปี 1854 ในชว่งสนิสดุยุคญปีุ่ นแบ่งแยก ดังนันทําใหม้ี



ผูค้า้จํานวนมากจากรัสเซยี จีน และประเทศตะวันตก ไดย้า้ยถนิฐานมาอาศัยอยู่ในเมอืงฮาโกดาเตะ
บรเิวณฐานภเูขาฮาโกดาเตะ สง่ผลใหฮ้าโกดาเตะไดร้ับอทิพลตา่งๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปัจจุบัน
ยังคงมอีาคารสไตลต์า่งประเทศคงเหลอือยู่ สะทอ้นใหเ้ห็นวัฒนธรรมของเมอืงนีไดเ้ป็นอยา่งด ี 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

เดนิทางสู ่โจซงัเค (Jozankei) คอืชอืของหุบเขาแสนสวยงาม เป็นแหล่งท่องเทยีวทไีดรั้บความ
นยิมตลอดทังปี ไฮไลท!์!! สะพานแขวนฟตุะม ิ(Futamii Suspension Bridge) สแีดงสดที
พาดผา่นหบุเขาท่ามกลางทวิทัศนท์สีวยงามอยา่งยงิ นอกจากนทีนียีังมตํีานานของสงิมชีวีติอยา่ง คปั
ปะ (Kappa) ซงึเล่าขานกันเป็นวงกวา้งในญีปุ่ นมาตังแต่โบราณ จงึจะเห็นรูปปันคัปปะ ไดต้าม
สถานทตีา่งๆ ในเมอืงออนเซ็นแห่งนี จากนันนําท่านสู ่หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ(Jigokudani หรอื 
Hell Valley) เป็นหุบเขาท ี งดงาม นํารอ้นในลําธารของหุบเขาแห่งนีมแีร่ธาตุกํามะถันซงึเป็นแหลง่
ตน้นําของย่านบ่อนํารอ้นโนโบรเิบทสนัึนเอง เสน้ทางตามหุบเขาสามารถเดนิไต่ขนึเนินไปเรือยๆ
ประมาณ 20 -30 นาทจีะพบกับบ่อโอยุนุมะ (Oyunuma) เป็นบ่อนํารอ้นกํามะถัน อุณหภูม ิ50 
องศาเซลเซยีส ถัดไปเรอืยๆก็จะเป็นบ่อเล็กๆ บางบ่อมอีุณหภมูทิรีอ้นกว่า และยังมบีอ่โคลนอกีดว้ย 
นําทไีหลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็นลําธารเรยีกว่า โอยนุุมะกาวา่ (Oyunumagawa) อสิระใหท้่าน
เพลดิเพลนิไปกับ การแช่เทา้ พรอ้มชมทวิทัศนท์งีดงาม นําทา่นเดนิทางกลับ เมอืงซปัโปโร  

เย็น      รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) บรกิารทา่นดว้ยเมน ูชาบ ูบฟุเฟต+์ขาป ู 
ทพีกั   SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทสี ี รา้นคา้มอืสอง - เมอืงโอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- 
รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติต ี– เมอืงบเิอะ – สระอะโออเิคะ  - เมอืงอาซาฮคิาวา่ – หมู่บา้นราเมน
อาซาฮคิาวา่ - ออิอน ทาวน ์

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 



 

นําท่านชอ้ปปิง ณ รา้นสนิคา้มอืสอง ภายในรา้นจะมจํีาหน่ายสนิคา้สภาพดี อาท ิกระเป๋า นาฬกิา 
รองเทา้ และขา้วของเครอืงใชต้่างๆ ภายในบา้น เครืองจามชาม ชดุกาแฟ ซงึส่วนใหญ่ เป็นสนิคา้ที
ผลติและจําหน่ายในประเทศญีปุ่ น นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าสําคัญ
สําหรับซัปโปโร และบางสว่นของเมอืงตงัอยู่บนทลีาดตําของภเูขาเท็งงุ ซงึเป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดู
หนาวทมีชีอืเสยีง คลองโอตาร ุหรอื โอตารุอนุงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของ
เมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์!!! 
บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิคลองแห่งนีสรา้งเมอืปี 1923 โดยสรา้งขนึจากการถมทะเล เพือใช ้
สําหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ีโกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมีการถมคลอง
ครงึหนงึเพอืทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรงึหนงึไวเ้ป็นสถานทที่องเทยีว มกีารสรา้งถนนเรยีบ
คลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตรนําท่านเดนิชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี
พพิธิภัณฑก์ล่องดนตรโีอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์หนึงในรา้นคา้ทใีหญ่ทสีุดของพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรใีน
ญปีุ่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนงึในสถานทสํีาคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง 
ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิตังอยู่ในเมอืงโอตารุ เมอืงทมีชีอืเสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดย
ในอดตีนันจุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพอืใชเ้ป็นทุน่ใหเ้รอื แตปั่จจุบนันีเป้าหมายของการเป่าแกว้เพอื
ใชเ้ป็นของใชห้รอืของทรีะลกึแทน ซงึโรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทมีชีอืเสยีงและเกา่แกท่สีุดของ
เมอืง โดยกอ่ตังขนึตังแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ทมีอียู่มากมาย และผลงานทมีชีอืเสยีงมาก
ทสีุดของโรงงานแห่งนีก็คือโคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้นันเอง นอกจากนียังมสีอนวธิีการเป่าแกว้
ใหก้บันักทอ่งเทยีวดว้ย เดนิทางสู ่รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติต ีเพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัว
การต์นูแมวชอืดัง คติต ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้และถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
นําท่านสู ่เมอืงบเิอะ (Biei) เมอืงเล็ก ๆ ลอ้มรอบดว้ยภมูทิัศน์ทงีดงามของภเูขาและทุ่งนาอนักวา้ง
ใหญ่ เดนิทางสู ่สระอะโออเิคะ (Aoiike) หรอื สระนําสฟ้ีา (Blue Pond) ตังอยู่ฝังซา้ยของแม่นํา 
Bieigawa ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ ตงัชอืตามสขีองนําทเีกดิจากแร่ธาตุตามธรรมชาต ิ
โดยเพงิเกดิขนึจากการกันเขอืนเพอืป้องกันไมใ่หโ้คลนภเูขาไฟ Tokachi ทปีะทุขนึเมอืปี 1988 ไหล
เขา้สูเ่มอืง ไฮไลท!์!! ชมนําสฟ้ีาทสีดใสเกนิกว่าบอ่นําตามธรรมชาตทิัวไป และตอไมส้งูจํานวนมากที
สะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาทแีสนพเิศษของนําในบ่อ นําท่านสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ ที
ราเมนของทีนีมีรสชาตอัินเป็นเอกลักษณ์และไดรั้บการกล่าวขานถงึความอร่อยมายาวนานกว่า
ทศวรรษ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ไดถ้อืกาํเนดิขนึในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชอืดังของเมอืง
อาซาฮคิาว่าทัง 8 รา้นมาอยู่รวมกนัเป็นอาคารหลังคาเดยีว !!ไฮไลท ์หมูบ่า้นราเมนทรีวบรวมรา้น
ดงัขนัเทพไวใ้นทเีดยีว และยังมหีอ้งเล็กๆทจัีดแสดงประวัตคิวามเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งนีใหส้ําหรับ
ผูท้สีนใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย ทุกๆ รา้นจะสรา้งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเองขนึมาเพือดงึดูด
ความสนใจของลูกคา้ เชน่ รา้น Asahikawa Ramen Aoba ทแีสนภาคภมูใิจในความเป็นราเมนเจา้ที
เกา่แกท่สีดุในอาซาฮคิาวา่ หรอืจะเป็นรา้น Ramen Shop Tenkin ทเีชอืมนัในนําซปุของตวัเองว่าเป็น
หนงึไมแ่พใ้ครทสํีาคัญ ราเมง ถอืเป็นอาหารเมนูยอดนยิมของคนญปีุ่ น เพราะดว้ยความทกีนิง่ายและมี
รสชาตทิีหลากหลายจงึเป็นทีถูกใจของคนญีปุ่ นทุกเพศทุกวัย จากนันนําท่านชอ้ปปิง ณ ออิอน 
ทาวน ์(ฝังตรงขา้มของโรงแรม) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮกิาวา่ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอื
ของฝาก ของทรีะลกึกัน อาท ิขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และขนมขนึชอืของญีปุ่ น อย่าง คทิแคท 
สามารถหาซอืไดท้นีีเชน่กัน 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ หมูบ่า้นราเมง  

ทพีกั  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทหีา้ สวนสตัวอ์ะซาฮยิาม่า - ซปัโปโร – มติชุยเอาท ์- ศาลเจา้ฮอกไกโด - ททํีาการรฐับาลเกา่ฮ
อกไกโด – ผา่นชม หอนาฬกิา  – ดวิตฟีร ี- ถนนทานกุโิคจ ิ

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 



นําทา่นเดนิทางสู ่นําทา่นสู ่สวนสตัวอ์ะซาฮยิามา่ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตวท์มีชีอืเสยีงใน
แถบรอบนอกของเมอืงอะซาฮกิาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซงึทางสวนสัตว์อนุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้
ชมสัตวน์านาชนิดจากหลากหลายมมุมอง เป็นเอกลักษณ์ทไีม่เหมอืนสวนสตัวแ์ห่งอนืๆ ไฮไลท!์!! 
ไดแ้ก ่อุโมงคแ์กว้ผ่านสระว่ายนําของเหล่าเพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กทอียู่ตรงกลาง
ของโซนหมขีวัโลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน อสิระใหท้่านชมความน่ารักของ
สัตว์ประเภทสัตวอ์นืๆ ไดต้ามอัธยาศัย เดนิทางกลับสู ่เมอืงซปัโปโร จากนันชอ้ปปิง มติชุยเอาท์
เลต เป็นแหล่งชอ้ปปิงทมีีพืนทีขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสนิคา้แบรนด์ต่างๆ จําหน่าย
เสอืผา้ผูห้ญงิ ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมาย 

เทยีง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ มติซุยเอา้เลท  

นําทา่นชม ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine)  หรอื เดมิชอื ศาลเจา้ซปัโปโร เปลยีนเพอืให ้
สมกบัความยงิใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนีคอยปกปักษ์รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไก
โดมคีวามสงบสุขถงึแมจ้ะไม่ไดม้ปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนาน นําท่านสู่ ททีําการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด 
(Hokkaido Government Office) เป็นอาคารสแีดงอฐิ สรา้งในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่
แห่งหนงึในไม่กอีาคารของญปีุ่ นในสมัยนัน ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ดา้นหนา้มสีัญลักษณ์ดาวหา้
แฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมทรี่มรนื เรียงรายดว้ยตน้ซากุระ และตน้แปะก๊วย อาคารแห่งนี
เคยเป็นททํีาการรัฐบาลทอ้งถนิสมัยบุกเบกิเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งทํางาน
ต่างๆ และหอสมดุเก็บบันทกึทางราชการ ผ่านชม หอนาฬกิาโบราณ (Old Clock Tower) ตัว
อาคารและหอนาฬิกาสรา้งขนึจากไม ้ออกแบบและบรจิาคใหโ้ดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878 สบิปี
หลังจากทมีกีารสรา้งเมอืงซบัโปโร ตัวนาฬกิาถูกตดิตังในปี 1881 จากบรษัิท E. Howard & Co. เมอืง 
Boston อสิระชอ้ปปิง ดวิตฟีร ี(Duty Free) ใหท้่านเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษี ทัง เสอืผา้ นําหอม 
ต่างๆ ตามอัธยาศัย จากนันอสิระชอ้ปปิง ถนนทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji) เป็นย่านการคา้เกา่แกข่อง
เมอืงซัปโปโร โดยมพีืนททีังหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่าง
รา้นขายกโิมโน เครอืงดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ทงัยงัเป็นศนูย์
รวมของเหล่าวยัรุน่ดว้ย เนอืงจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุ๊กตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 
100 เยน นอกจากนันทนียีังมกีารตกแตง่บนหลงัคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ่ 

เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ทานุกโิคจ ิ

ทพีกั   SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทหีก สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7)  

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

10.00 น.    เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทยีวบนิท ีXJ621 

15.50 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเปียม 

บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง   

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

ฤดูหนาวในญปีุ่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สโีมงเย็นก็มดืแลว้ สถานททีอ่งเทยีวต่างๆ จะปิดเร็ว 
1 ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทยีวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลนืตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมอื
แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

 



* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:  รายการทัวรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น 
สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาท่องเทยีวตาม
สถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่เบยีประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครัง (เนืองจากทางญปีุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยสาํหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สําหรับการยนื

รอ้งขอวซีา่ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
 

× คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % 

 

เดนิทางขนึตํา 34 ท่าน หากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจะชําระ
ค่าบรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลือนการเดินทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ล่วงหนา้  
 
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําท่านละ 17,000 บาท ภายหลังจากทที่านส่งเอกสารการจอง 1 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน
เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทเีหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทกีาํหนด ขออนุญาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ทา่นอนืทรีออยู ่

 หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือนไข 

 เมอืทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงต่างๆ
ทไีดร้ะบไุวทั้งหมดนีแลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์ 

 สง่รายชอืสาํรองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนั



เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกุล และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ
ทงัสนิ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขนึไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํา 2 หนา้หากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 
 

เงอืนไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืทงัหมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์งัหมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจํา
ทพีกัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ
เทยีวบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธ ิไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณ ีทงั
มดัจํา หรอืคา่ทวัรท์งัหมด เนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจา่ยในเทยีวบนินนัๆ 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง
ชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัทนีงัของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้
กําหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ําเนินการออกตัว
เครอืงบนิไปแลว้ (กรณีตวั REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน  
 

ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงโรงแรมทพีกั 
 เนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) 

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

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธ ิในการปรับเปลยีน หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 
 สําหรับนําหนกัของสมัภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20 กโิลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสาร

ชนัประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางนําหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิททีา่นไม่อาจ
ปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งชาํระในสว่นทโีดนเรยีกเก็บเพมิ) 

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนํีาหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม
กวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 
เซนตเิมตร (18 นวิ)  

 กรณีทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหตํ้ากวา่มาตรฐานได ้ทงันี
ขนึอยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทสีมัภาระนําหนัก
เกนิ (ทา่นตอ้งชาํระในสว่นทโีดนเรยีกเก็บเพมิ) 

 ทางบรษัิทฯ ไม่รบัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพัก 
การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 
อคัคภีัย หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซงึเป็นเหตุการณ์ทนีอกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 
โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนอืงจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต
ภัย อัคคภีัย ทังๆ ทสีายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศททีา่นเดนิทางทอ่งเทยีว ยังคงใหบ้รกิารอยู่
เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานททีอ่งเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ
ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนอืงจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดงัน ี



 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนอืงจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามททีางกองตรวจคน
เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทสีถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนอืงมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วที
พํานักอยูใ่นประเทศไทย 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการท่องเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สงิทยีนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสนั 

3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถกูตอ้ง
และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึ ในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท
ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  

6. เมอืทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด  

7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทพัีกใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบหุร ี/ 
ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทงันขีนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีาํนาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน 

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทผีู ้
เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  



12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการท่องเทยีวและ ชอ้ปปิงแต่ละสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ
บรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเรง่รบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเรมิในวนัท ี2 ของการเดนิทาง ถงึวนัท ี4 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 
3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชวัโมง ในวันนันๆ มิ
อาจเพมิเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรใน
วนัเดนิทางนันๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 


