
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

ชมป้อมดาว โกเรยีวคาค ุนงักระเชา้ชมววิยามคําคนื เมอืงฮาโกดาเตะ 

ชอ้ปปิงตลาดเชา้ ฮาโกดาเตะ  

เยอืนหุบเขานรกจโิกกดุาน ิชมหมภีเูขาไฟโชวะ 

สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตารุ  
นงักระเชา้คโุรดาเกะ ชมววิ อทุยานแหง่ชาตไิดเซ็ทสซึงั  

ชอ้ปปิงจใุจ ทานุกโิคจ ิและ ออิอนทาวน ์

เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเรอืงฮอกไกโด 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว กรุป๊ไซต ์

26 กนัยายน-01 ตลุาคม 2562 35,888.- 8,900.- 31+1 

10-15 ตลุาคม 2562  39,888.- 8,900.- 31+1 

11-16 ตลุาคม 2562 39,888.- 8,900.- 31+1 

12-17 ตลุาคม 2562 39,888.- 8,900.- 31+1 

16-21 ตลุาคม 2562 39,888.- 8,900.- 31+1 



17-22 ตลุาคม 2562 39,888.- 8,900.- 31+1 

21-26 ตลุาคม 2562 39,888.- 8,900.- 31+1 

22-27 ตลุาคม 2562 39,888.- 8,900.- 31+1 
 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ // ราคาเด็กตํากวา่ 2 ปี (Infant) 9,000 บาท/ทา่น** 
**ราคานไีมร่วมคา่ทปิไกด ์1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
20.00 น       พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์D สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ทขีอง

บรษัิทคอยตอนรับท่าน 

23.45 น      ออกเดนิทางสู่สนามบนิชโิตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่ น โดยสายการบนิไทย เทียวบนิท ี
TG670  (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครอืงดมื บนเครอืง) 

วนัทสีอง สนามบนิชโิตเซะ – อุทยานแห่งชาตโิอนุมะ - เมอืงฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรยีวคาคุ – นงั
กระเชา้ชมววิกลางคนื ณ ภเูขาฮาโกดาเตะ 

08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญปีุ่ น หลังจากผา่นขันตอนศุลกากรเรยีบรอ้ย
แลว้ จากนันเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตโิอนุมะ (Onuma Quasi National Park) ตังอยู่ห่างจาก 
Hakodate ไปทางทศิเหนือเพยีง 20 กโิลเมตร เป็นสถานททีมีทีัศนียภาพทงีดงามของเกาะ ทะเลสาบ 
และภูเขาไฟโคมะงาตาเกะ ทีตังตระหง่านอยู่ พืนทีทีน่าสนใจทีสุดของอุทยานแห่งนีคือ ระหว่าง
ทะเลสาบ  โอนุมะและทะเลสาบโคนุมะ นักท่องเทยีวสามารถเดนิสํารวจพนืทไีดท้ังหมด ซงึจะมี
เสน้ทางการเดนิคาบสมุทรและเกาะแก่งต่างๆทเีชอืมต่อดว้ยสะพานเล็กๆ ใชเ้วลาประมาณ 15-60 
นาท ีหรอือาจจะเชา่จักรยาน (มคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ 500 เยน/ชวัโมง 1,000 เยน/วนั) สําหรับปัน
ไปรอบๆ ทะเลสาบโอนุมะ  

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

เดนิทางสู่ เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมอืงทีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมภิาค ฮอกไกโด 
ตังอยู่ปลายสุดทางตอนใตข้องเกาะ มีชอืเสยีงดา้นทวิทัศน์ทีสวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และ
อาหารทะเลสดใหม ่ในอดตีเป็นเมอืงหนงึทมีที่าเรอืสําหรับเปิดการคา้ระหว่างประเทศในชว่งหลังจาก
ยุคแยกประเทศ เมอืงฮาโกดาเตะไดร้ับอทิธพิลจากตา่งประเทศเป็นอยา่งมาก มยี่านทีอยู่อาศัยของ
ชาวตา่งประเทศ และป้อมสไตลต์ะวันตก นําท่านสู ่ป้อมโกเรยีวคาค ุ(Fort Goryokaku) หรอืเรยีก
อกีชอืหนงึว่า ป้อมดาว 5 แฉก เพราะบรเิวณนันเป็นพนืทขีนาดใหญ่รูปดาวเนืองจากตอ้งการเพมิพนืที
ในการวางปืนใหญ่นันเอง ซงึจะมองเห็นไดจ้ากมุมสูง ป้อมสรา้งตามสไตล์ตะวันตก สรา้งขนึในปี
สดุทา้ยของสมัยเอโดะเพอืป้องกันเมอืงฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดนิยิมที ต่อมาป้อมแห่งนี
กลายเป็นฐานของสงครามกลางเมอืงระหว่างกองทัพผูส้ําเร็จราชการ และกองกําลังของรัฐบาลเมจทิี
จัดตังขนึใหม ่ปัจจุบันถูกดัดแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในชว่งปี 1910 (สะพานขา้มเขา้ไปใน
พนืทรีูปดาวเปิด 9:00-19:00 ไม่รวมค่าขนึหอคอยมคีา่ใชจ้า่ยเพมิท่านละ 840 เยน) หลัง
อาหารนําท่านนัง กระเชา้ชมววิกลางคนื ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ Mount Hakodate Night View 
สูง 334 เมตร ตังอยู่ในป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมุทรใกลใ้จกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวันที
ทอ้งฟ้าโปร่งทังกลางวันและกลางคนื สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ทงีดงาม 

เย็น     อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทพีกั  SMILE HAKODATE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 



 

วนัทสีาม ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ- โนโบรเิบทส ึ– หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ– 
ภเูขาไฟโชวะ – สวนหมภีเูขาไฟโชวะ - ซปัโปโร 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําท่านสู่ ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มพีนืทปีระมาณ 4 ชว่งตกึ เปิด
เปิดเป็นประจําทุกวัน ตังแต่ตอนเชา้ตหีา้ถงึเทยีงตรง ในตลาดจะจําหน่ายอาหารทะเลสด เชน่ ปคูาน ิ
ไขป่ลาแซลมอ่น และหอยเมน่ทะเล พรอ้มทังผลไมต้า่งๆ บรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นอาหารหลายรา้น เมนู
ทนียิมทสีดุคอื Uni-Ikura Domburi (ขา้วเสริฟ์พรอ้มหอยเม่นทะเลและไขป่ลาแซลมอ่น) 
นําท่านสู ่ท่าเรอืเมอืงฮาโกดาเตะ หรอื ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ(Motomachi District) เป็น
ท่าเรอืแรกทเีปิดใหม้กีารคา้ระหว่างประเทศในปี 1854 ในชว่งสนิสดุยุคญปีุ่ นแบ่งแยก ดังนันทําใหม้ี
ผูค้า้จํานวนมากจากรัสเซยี จีน และประเทศตะวันตก ไดย้า้ยถนิฐานมาอาศัยอยู่ในเมอืงฮาโกดาเตะ
บรเิวณฐานภเูขาฮาโกดาเตะ สง่ผลใหฮ้าโกดาเตะไดรั้บอทิพลตา่งๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปัจจุบัน
ยังคงมอีาคารสไตลต์า่งประเทศคงเหลอือยู่ สะทอ้นใหเ้ห็นวัฒนธรรมของเมอืงนีไดเ้ป็นอยา่งด ี

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

นําทา่นสู ่หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ(Jigokudani หรอื Hell Valley) เป็นหุบเขาทงีดงาม นํารอ้นในลํา
ธารของหุบเขาแห่งนีมีแร่ธาตุกํามะถันซงึเป็นแหล่งตน้นําของย่านบ่อนํารอ้นโนโบรเิบทสนัึนเอง 
เสน้ทางตามหุบเขาสามารถเดนิไต่ขนึเนินไปเรือยๆประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกับบ่อโอยุนุมะ 
(Oyunuma) เป็นบ่อนํารอ้นกํามะถัน อณุหภมู ิ50 องศาเซลเซยีส ถัดไปเรอืยๆก็จะเป็นบ่อเล็กๆ บาง
บอ่มอีณุหภมูทิรีอ้นกวา่ และยังมบีอ่โคลนอกีดว้ย นําทไีหลออกจากบอ่โอยุนุมะ เป็นลําธารเรียกว่า โอ
ยุนุมะกาว่า (Oyunumagawa) สามารถเพลดิเพลนิไปกับการแช่เทา้พรอ้มชมทวิทัศน์ทีงดงาม 
เดนิทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ ชนิซงั นําท่านเขา้ชม สวนหมภีูเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan 
Bear Park) เป็นสถานทเีพาะพันธุห์มสีนํีาตาล นักท่องเทยีวสามารถเยยีมชมลูกหมสีนํีาตาลไดอ้ย่าง
ใกลช้ดิผา่นกระจกใส และมหีมโีตเต็มวัยทไีม่ดุรา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักท่องเทยีว เป็นภาพ
ทน่ีารักน่าเอ็นดูทเีดยีว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกว่านีก็สามารถเขา้ไปยังหอ้งสังเกตการณ์พเิศษ กรง
มนุษย ์ซงึจะมองเห็นหมสีนํีาตาลเดนิผ่านไปมา และไดย้นิเสยีงและกลนิของหมผ่ีานรูระบายอากาศ
เล็กๆ นอกจากนียังยังขายขนมปัง และแอปเปิล ใหนั้กท่องเทยีวไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย เดนิทาง
กลับสู ่เมอืงซปัโปโร  นําทา่นเดนิทางกลบั เมอืงซปัโปโร (SAPPORO) 

เย็น     อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  



ทพีกั  SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ วนัทสี ี   

วนัทสี ี เมอืงบเิอะ – บอ่นําสฟ้ีา – หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ - อทุยานแหง่ชาต ิไดเซ็ตสซึงั - นําตก
กงิกะ นาํตกรวิเซย ์- กระเชา้คโุรดาเกะ - อาซาฮคิาวา่ - ออิอนมอลบ ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 

นําท่านสู่ เมอืงบเิอะ (Biei) เมอืงเล็ก ๆ ลอ้มรอบดว้ยภูมทิัศน์ทงีดงามของภเูขาและทุ่งนาอันกวา้ง
ใหญ่ เดนิทางสู่ สระอะโออเิคะ (Aoiike) หรอื บอ่นําสฟ้ีา (Blue Pond) ตังอยู่ฝังซา้ยของแม่นํา 
Bieigawa ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ ตังชอืตามสขีองนําทเีกดิจากแรธ่าตตุามธรรมชาต ิ
โดยเพงิเกดิขนึจากการกันเขอืนเพอืป้องกันไม่ให ้ โคลนภูเขาไฟ Tokachi ทปีะทุขนึเมอืปี 1988 
ไหลเขา้สูเ่มอืง ไฮไลท!์!! ชมนําสฟ้ีาทสีดใสเกนิกว่าบ่อนําตามธรรมชาตทิัวไป และตอไมส้งูจํานวน
มากทสีะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาทีแสนพิเศษของนําในบ่อ ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางกลับสู ่
เมอืงอาซาฮคิาวา่ จากนําท่านสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาว่า (Ramen Village) ทรีาเมนของทนีีมี
รสชาตอินัเป็นเอกลักษณแ์ละไดร้ับการกลา่วขานถงึความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บา้นราเมน
อาซาฮคิาว่าไดถ้อืกําเนดิขนึในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชอืดังของเมอืงอาซาฮคิาว่าทัง 8 รา้น
มาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดยีว ไฮไลท!์!! หมู่บา้นราเมนทรีวบรวมรา้นดังขันเทพไวใ้นทเีดยีว 
และยังมหีอ้งเล็กๆทจัีดแสดงประวัตคิวามเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งนีใหสํ้าหรับผูท้สีนใจไดม้าศกึษาอกี
ดว้ย ทุกๆ รา้นจะสรา้งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเองขนึมาเพอืดงึดูดความสนใจของลกูคา้ เช่น 
รา้น Asahikawa Ramen Aoba ทแีสนภาคภมูใิจในความเป็นราเมนเจา้ทเีกา่แกท่สีดุในอาซาฮคิาว่า 
หรอืจะเป็นรา้น Ramen Shop Tenkin ทเีชอืมันในนําซปุของตัวเองว่าเป็นหนงึไม่แพใ้ครทสํีาคัญ รา
เมง ถอืเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญปีุ่ น เพราะดว้ยความทกีนิง่ายและมรีสชาตทิหีลากหลายจงึ
เป็นทถีกูใจของคนญปีุ่ นทกุเพศทกุวัย 

เทยีง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ หมูบ่า้นราเมน 

เดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาต ิไดเซ็ตสซึงั (Daisetsuzan National Park) อทุยานทมีใีหญ่ทสีดุใน
ญปีุ่ น ตนืตาตนืใจกับฤดูใบไมเ้ปลยีนส ีททีัวทังอทุยานจะเต็มไปดว้ยสสีันของใบไมท้พีากันเปลยีนสี
อวดความสวยงามของธรรมชาต ิ(ใบไมเ้ปลยีนสทีฮีฮกไกโด โดยปกตจิะอยู่ในช่วงประมาณ
ปลายเดอืนกนัยายนถงึกลางเดอืนตลุาคม ทงันขีนึอยูก่บัสภาพอากาศ) ชม นําตกรวิเซยแ์ละ
นําตกกงิกะ (Ryusei & Ginga Waterfall) ใหท้่านไดส้มัผัสความงามของนําตกแห่งนีในชว่งฤดู
ใบไมเ้ปลยีนส ีบรเิวณนําตกจะเต็มไปดว้ยตน้ไมส้เีขยีว สเีหลอืง สแีดง และสนํีาตาล สลับกันไปมา 
โดย นําตกกงิกะ ถอืเป็นตวัแทนของสตรเีพศ เพราะสายธารทไีหลลงมานันสวยงาม อ่อนชอ้ย มี
จังหวะจะโคน ประหนงึการแสดงของเกอชิาในชนชนัสูง และ นําตกรวิเซโนะทาค ิคอืตวัแทนของ
บุรุษเพศ เด็ดเดยีว รุนแรง เทยีงตรง แต่งดงาม ประหนึงสะเก็ดดาวตกจากคืนรัตตกิาลอันมดืมดิ 
จากนันนําท่าน นําท่านขนึ กระเชา้คโุรดาเกะ (Kurodake Ropeway) ทใีหบ้รกิารนักท่องเทยีวขนึ
ชมววิบนภเูขาคโุรดาเกะ ตังอยู่บรเิวณชมุชนออนเซ็นถอืว่าเป็นจุดชมววิทสีวยทสีดุทหีนงึของโซอนุ



เคยีว ตัวกระเชา้เป็นกระเชา้ขนาดใหญ่สามารถบรรทกุผูโ้ดยสารมากถงึ 101 ทนัีงและใชเ้วลาประมาณ 
7 นาทีถงึจุดชมววิ นอกจากนี ในฤดูหนาวดา้นบนยังเป็นสกรีีสอร์ตสําหรับนักสกแีละสโนวบอร์ดมา
คน้หาความทา้ทายดา้นบน โดยมวีวิภเูขารอบดา้นเป็นจุดเด่นของทนีี เดนิทางกลับสู ่เมอืงอาซาฮา
วา่  

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

จากนันนําท่านชอ้ปปิง ณ ออิอน มอลล ์ (Aeon Mall) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮกิาว่า 
อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซอืของฝาก ของทรีะลกึกัน อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนมขนึชอืของ
ญปีุ่ น อยา่ง คทิแคท สามารถหาซอืไดท้นีีเชน่กนั 

ทพีกั  CRESCENT ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทหีา้ เมอืงโอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลั
โหล คติต ี- รา้นสนิคา้มอืสอง – รา้นดวิตฟีร ี- ททีําการรฐับาลเก่าฮอกไกโด – ททีําการ
รฐับาลเกา่ฮอกไกโด - ถนนทานกุโิคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุ(Otaru) โอตารุเป็นเมอืงท่าสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสว่นของ
เมอืงตังอยูบ่นทลีาดตําของภเูขาเท็งงุ ซงึเป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดูหนาวทมีชีอืเสยีง คลองโอตาร ุ
(Otaru Canal) หรอื โอตารุอนุงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุ 
โดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่ไฮไลท!์!! บรรยากาศสดุแสนโร
แมนตกิคลองแหง่นสีรา้งเมอืปี 1923 โดยสรา้งขนึจากการถมทะเล เพอืใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขน
ถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้โีกดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครงึหนงึเพอืทําถนนหลวงสาย 17 
แลว้เหลอือคีรงึหนงึไวเ้ป็นสถานทที่องเทยีว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้
กวา้งประมาณ 2 เมตรนําท่านเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี(Music box Museum) พพิธิภัณฑ์
กลอ่งดนตรโีอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์หนงึในรา้นคา้ทใีหญ่ทสีดุของพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรใีนญปีุ่ น โดยตัว
อาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนงึในสถานทสีําคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง ชม โรงเป่า
แกว้คติาอจิ ิ(Kitaichi Glass) ตังอยูใ่นเมอืงโอตาร ุเมอืงทมีชีอืเสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน 
โดยในอดตีนันจุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพอืใชเ้ป็นทุน่ใหเ้รอื แตปั่จจุบันนเีป้าหมายของการเป่าแกว้
เพอืใชเ้ป็นของใชห้รอืของทรีะลกึแทน ซงึโรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทมีชีอืเสยีงและเกา่แกท่สีดุ
ของเมอืง โดยกอ่ตังขนึตังแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ทมีอียู่มากมาย และผลงานทมีชีอืเสยีง
มากทสีดุของโรงงานแหง่นก็ีคอืโคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้นันเอง นอกจากนียังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้
ใหกั้บนักท่องเทยีวดว้ย เดนิทางสู ่รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติต ี (Hello Kitty Café)เพลดิเพลนิกับ
บรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชอืดัง คติต ีใหท้่านไดเ้ลอืกซอืสนิคา้และถ่ายรูปตามอัธยาศัย 
นําท่านชอ้ปปิง ณ รา้นสนิคา้มอืสอง (Monococo) ภายในรา้นจะมีจําหน่ายสนิคา้สภาพดี อาท ิ
กระเป๋า นาฬกิา รองเทา้ และขา้วของเครอืงใชต้า่งๆ ภายในบา้น เครอืงจามชาม ชุดกาแฟ ซงึส่วน
ใหญ่ เป็นสนิคา้ทผีลติและจําหน่ายในประเทศญีปุ่ น  

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) พเิศษเมนู ชาบ ูบฟุเฟต+์ขาป ู 

อสิระชอ้ปปิง ดวิตฟีร ี(Duty Free) ใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษี ทัง เสอืผา้ นําหอม ต่างๆ ตาม
อัธยาศัย อัธยาศัย นําท่านสู ่ททีําการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด (Former Hokkaido Government 
Office) เป็นอาคารสแีดงอฐิ สรา้งในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนงึในไม่กอีาคารของ
ญปีุ่ นในสมยันัน ภายในตกแตง่อยา่งหรูหรา ดา้นหนา้มสีัญลักษณ์ดาวหา้แฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และ
สวนหย่อมทีร่มรืน เรียงรายดว้ยตน้ซากุระ และตน้แปะก๊วย อาคารแห่งนีเคยเป็นทีทําการรัฐบาล
ทอ้งถนิสมัยบกุเบกิเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งทํางานตา่งๆ และหอสมุดเก็บ
บันทกึทางราชการ ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ (Sapporo Clock Tower) ตัวอาคารและหอ
นาฬกิาสรา้งขนึจากไม ้ออกแบบและบรจิาคใหโ้ดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878 สบิปีหลังจากทีมีการ
สรา้งเมอืงซับโปโร ตัวนาฬกิาถูกตดิตงัในปี 1881 จากบรษัิท E. Howard & Co. เมอืง Boston 
จากนันอสิระชอ้ปปิง ถนนทานกุโิคจ ิ(Tanukikoji) เป็นย่านการคา้เกา่แก่ของเมอืงซัปโปโร โดยมี
พนืททีังหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน 
เครอืงดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ทงัยงัเป็นศูนยร์วมของเหลา่
วยัรุ่นดว้ย เนอืงจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุ๊กตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน 
นอกจากนันทนียีังมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ่ 



เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ทานุกโิคจ ิ

ทพีกั   SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทหีก สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

10:30 น.     เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG671 

15:30 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเปียม 

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

ฤดหูนาวในญปีุ่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สโีมงเย็นก็มดืแลว้ สถานทที่องเทยีวต่างๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 
เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทยีวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลนืตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมอืแสงแดดกระทบ
หมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:   

รายการทัวรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสนําเทยีวญีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 
10 ชัวโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนันๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการ
เดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับตามรายการทรีะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่เบยีประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 



 ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจี่าย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครอืงดมื คา่ซักรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืนรอ้งขอวีซ่าอีกครัง (เนืองจากทางญีปุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยนืวีซา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสันในประเทศญปีุ่ นไม่
เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สําหรับการ
ยนืรอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 
 

× คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
เดนิทางขนึตํา 30 ท่าน หากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจะชําระ
ค่าบรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลือนการเดินทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ล่วงหนา้  
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากทที่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน
เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทเีหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมชํ่าระมัดจําตามทกีาํหนด ขออนุญาตตดัทนีงั ใหล้กูคา้ทา่นอนืทรีออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงอืนไข 

 เมอืทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงต่างๆ
ทไีดร้ะบไุวทั้งหมดนีแลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทาง E-
Mail 

 สง่รายชอืสาํรองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม
ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกุล และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ
ทงัสนิ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 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 

หมายเหต ุกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืท่านออกเดนิทาง

ไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธ ิไม่อาจ

เรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลับ ท่าน
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นต่างทสีายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัทนีงัของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิ
เป็นผูกํ้าหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออก
ตัวเครอืงบนิไปแลว้ (กรณีตวั REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน  

 

ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงโรงแรมทพีกั 

 เนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดียว 
(Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่
ตดิกนั 

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขนึมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธ ิในการปรับเปลยีน หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 สําหรับนําหนักของสัมภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20 กโิลกรัม (สําหรับ
ผูโ้ดยสารชนัประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางนําหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิที
ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งชําระในสว่นทโีดนเรยีกเก็บเพมิ) 

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนํีาหนักไมเ่กนิ 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 นําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหตํ้ากว่ามาตรฐานได ้
ทังนีขนึอยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับภาระส่วนของคา่ใชจ้่ายที
สัมภาระนําหนักเกนิ (ท่านตอ้งชาํระในสว่นทโีดนเรยีกเก็บเพมิ) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

หมายเหต.ุ. (สาํคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทพัีก 
การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาต
ภัย อคัคภียั หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ กต็าม (ซงึเป็นเหตกุารณ์ทนีอกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทั
ทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ
วาตภัย อัคคภีัย ทังๆ ทสีายการบนิ หรือในส่วนของการบรกิารทางประเทศทีท่านเดนิทางท่องเทยีว ยังคง
ใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนอืงจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ่้ายไปลว่งหนา้แลว้ 



4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด หรอืบางส่วนใหก้บัทา่น ในกรณี
ดังนี 

 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนืองจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืสงิของหา้มนําเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามททีาง
กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทสีถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนต่างดา้ว
ทพํีานักอยูใ่นประเทศไทย 

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

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สงิทยีนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิ

สด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ํากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสงิทขัีดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพํานัก
ระยะสนั 

3. ในขันตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึ ในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 
30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  

6. เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทังหมด  

7. รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทพัีกใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหร ี
/ ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทังนขีนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้   

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 



10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน 

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณี
ทผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ่้ายเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ ชอ้ปปิงแต่ละสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถใน
การบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครังทีตอ้งเร่งรีบ เพือใหไ้ดท้่องเทียวตาม
โปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเรมิในวันท ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท ี4 ของการเดนิทาง รวม
จํานวน 4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวัน
นันๆ มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธใินการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีใน
โปรแกรมการเดนิทาง 


