
 

 
 

 

 
 

 

 

SENDAI AOMORI HAKODATE SAPPORO 6D4N 

PREMIUM รอบเกาะ 
กําหนดการเดนิทางเดอืนพฤศจกิายน 2562 - มนีาคม 2563  

 



สายการบนิไทย (TG) 
เปิดประสบการณใ์หม ่รอบเดยีว เทยีว 2 ภมูภิาค โทโฮค ุ– ฮอกไกโด 

เยยีมชมรปูปนัทา่นไดเมยีวดาเตะ มาซามเูนะ ณ ซากปราสาทเซนได  

ลอ่งเรอืชม อา่วมตัซชึมิา่ 1 ใน 3 ววิทสีวยทสีุดของประเทศญปีุ่ น 

เยอืนอาโอโมร ินมสัการพระใหญ ่ณ วดัเซอริวิจ ิ 

พเิศษ !! สนุกสนานกบัการทําขา้วนกเคะดน ณ ตลาดปลาฟรูคุาวะ 

ชมพพิธิภณัฑเ์นบตุะวารสัเซ ่ทจีาํลองเทศกาลโคมไฟอนัเลอืงชอื 

นงักระเชา้ชมววิยามคาํคนื เมอืงฮาโกดาเตะ ชมป้อมดาว โกเรยีวคาคุ 

อมิใจกบัความนา่รกัของ หมภีเูขา ณ สวนหมภีูเขาไฟโชวะ 

ซติทีวัรเ์มอืงซปัโปโร เยยีมชมหอนาฬกิา ผา่นชมตกึเกา่รฐับาล 

สกัการะสงิศกัดสิทิธ ิณ ศาลเจา้ฮอกไกโด 

Highlight!! นงัรถไฟชนิคนัเซ็น รถไฟความเร็วสงู 

บฟุเฟ่ต ์ขาป ูFree!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว อุณหภูม ิ  

28 พฤศจกิายน – 03 ธนัวาคม 2562 39,888.- 9,900.- 4°C - 8°C  

04-09 มกราคม 2563 43,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  

07-12 มกราคม 2563 43,888.- 9,900.- -5°C - 1°C  

09-14 มกราคม 2563 39,888.- 9,900.- -5°C - 1°C  

11-16 มกราคม 2563 39,888.- 9,900.- -5°C - 1°C  

16-21 มกราคม 2563 BUS1 39,888.- 9,900.- -5°C - 1°C  

16-21 มกราคม 2563 BUS2 39,888.- 9,900.- -5°C - 1°C  

23-28 มกราคม 2563 BUS1 39,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  

23-28 มกราคม 2563 BUS2 39,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  

30 มกราคม-04 กมุภาพนัธ ์2563 43,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  

08-13 กมุภาพนัธ ์2563 43,888.- 9,900.- -10°C - 0°C  

13-18 กมุภาพนัธ ์2563 39,888.- 9,900.- -10°C - 0°C  

20-25 กมุภาพนัธ ์2563 39,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  

27 กมุภาพนัธ-์03 มนีาคม 2563 39,888.- 9,900.- -6°C - 1°C  

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีครงั+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ // ราคาเด็กอายตุํากวา่ 2 ปี (INFANT) 9,900 บาท/ทา่น** 

ราคานไีมร่วมคา่ทปิไกด ์2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 



วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

20.00 น.       พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์C สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ทขีอง
บรษัิทคอยตอนรับท่าน 

23.50 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ณ ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG626 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครอืงดมื บนเครอืง) 

 
 

วนัทสีอง สนามบนิเซ็นได - ปราสาทอาโอบะ - ทา่เรอืชโิกม่า – อา่วมตัซชึมิ่า – วดัโกไดโดะ- วดัซูอิ
กนัจ ิ– วดัเอนสอึนิ – หมูบ่า้นเอะสะช ิฟจูวิาระ – เมอืงโมรโิอกะ 

07.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเซ็นได (Sendai Airport) ประเทศญปีุ่ น ผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด 
จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั นําท่านเดนิทางสู่
เดนิทางสู่ เมอืงเซ็นได (Sendai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เป็นเมอืงหลวงของ จงัหวดั
มยิาง ิและยังเป็นเมอืงทมีคีวามเจรญิและมขีนาดใหญ่ทสีุดของภูมภิาคโทโฮคุไดรั้บฉายาว่า เมอืง
แห่งตน้ไม ้เพราะมสีวนสาธารณะหลายแห่งทัวเมอืงทเีต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มรืน เซนไดมสีถานที
ท่องเทยีวทสํีาคัญหลากหลายทังปราสาท วัดวาอาราม หา้งสรรพสนิคา้ แหล่งชอ้ปปิง และรา้นคา้
รา้นอาหารตา่งๆ อกีมากมาย 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)   

นําท่านเดนิทางสู ่ทา่เรอืชโิกม่า (Marine Gate Shiogama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี 
เพอืล่องเรอืเฟอรรเีพอืชม อา่วมตัซชึมิา่ (Matsushima Bay) ทตีดิอนัดบั 1 ใน 3 ววิทสีวยงามทสีดุ
ของประเทศญีปุ่ น (Nihon Sankei) เป็นอา่วทเีต็มไปดว้ยเกาะหนิเล็กๆกระจายตัวกันมากกว่า 200 
เกาะและบนเกาะเล็กๆนียังมีตน้สนญีปุ่ นขึนอยู่ดว้ยทําใหเ้กดิภาพทีแปลกตา ใชเ้วลาล่องเรอื
ประมาณ 30 นาท ีจากนัน วดัโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นพระอโุบสถขนาดเล็กบนเกาะตดิ
กับท่าเรือมัตสชึมิะ เนืองจากตังอยู่ในตําแหน่งทีโดดเด่น ทําใหวั้ดแห่งนีกลายเป็นสัญลักษณ์ของ
เมอืงมัตสชึมิะ ถกูสรา้งขนึในปี 807 เป็นทปีระดษิฐานของพระพุทธรูป 5 องค ์ซงึกอ่ตังโดยพระสงฆท์ี
ก่อตังวัดซูอกิันจ ิโดยรูปปันจะถูกนํามาใหป้ระชาชนไดช้มกันทุกๆ 33 ปี เดนิทางสู่ วดัซูอกินัจ ิ
(Zuiganji Temple) เป็นวัดเซนทมีชีอืเสยีงทสีดุในภมูภิาคโทโฮคุ ภายในอาคารมกีารลงรักปิดทอง
และเพน้ทส์ปีระตูบานเลอืนไวอ้ย่างสวยงาม กอ่ตังครังแรกในปี 828 เดมิเป็นวัดนกิายเทนได และได ้
ถูกดัดแปลงใหเ้ป็นวัดเซนในชว่งสมัยคามาคูระ วัดแห่งนีไดส้ะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาตขิอง
เมอืงมัตสชึมิะไดเ้ป็นอยา่งด ีโดยบรเิวณทางเขา้หอ้งโถงใหญ่สองขา้งทางจะเรยีงรายดว้ยไมส้นซดีาร ์
และถําต่างๆท ีอดตีเคยเป็นสถานททํีาสมาธ ิปัจจุบันเต็มไปดว้ยรูปปันตา่งๆ ไม่ไกลกันนัก นําท่านเขา้
ชม วดัเอนสอึนิ (Entsuin Temple) วัดแหง่นีรูจั้กคุน้เคยกันในชอื วดัแหง่กหุลาบ มกีารวาดรูปดอก
กุหลาบตะวันตกทีว่ากันว่าเก่าแก่ทีสุดในญีปุ่ นเอาไวด้า้นในบานประตูขวาของตูป้ระดิษฐาน
พระพุทธรูป วัดสรา้งขนึในปี 1646 เพือไวทุ้กขแ์ละบูชาเทพ Mitsumune เทพแห่งความเมตตาที
เสยีชวีติเมอือายุเพียง 19 ปี ทางเขา้วัดมสีวนมอสและหนิตังอยู่ และดา้นหลังวัดเป็นป่าไมส้นซดีาร์
สําหรับนังทําสมาธ ิบรเิวณพนืทวีัดเป็นทตัีงของหลุมฝังศพ และรูปปันของขุนนางดาเตะหนุ่มขมีา้ขาว
ลอ้มรอบดว้ยองค์รักษ์ผูภั้กดีทีปลดิชพีตายตามไป นําท่านสู ่ หมู่บา้นเอะสะช ิฟูจวิาระ (Esashi 
Fujiwara Heritage Park) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัวโมง) ทนีีจะเป็นหมู่บา้นโบราณใน



บรรยากาศประวัตศิาสตรส์มัยเฮอัน เป็นสถานทสํีาหรับถ่ายภาพยนต ์ละครทวีี มากกว่า 200 เรือง
ดว้ยกัน นอกจากจะเดนิชมบรรยากาศสไตล์ยอ้นยุคแลว้นัน ภายในยังมกีจิกรรมสนุกๆ อกีมากมาย 
เชน่ การแต่งกายเป็นขุนนางสมัยเฮอัน (มแีบบฟรแีละเสยีเงนิเพมิเตมิ) การแตง่กายแบบซามูไร โดย
ทดลองสวมเกราะแบบซามูไร การลองฝึกยงิธนู นอกจากนียังมโีซนถ่ายภาพแบบ ART 3 มติ ิอกีดว้ย 
จากนันนําทา่นเขา้สูท่พัีก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชวัโมง) 

คาํ อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั  

ทพีกั Active Resorts Iwate Hachimantai  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
 

วนัทสีาม เมอืงคะคโุนะดาเตะ – บา้นซามูไรโบราณทคีะคโุนะดาเตะ – ตลาดปลาฟรูคุาวะ – วดัเซอเิรยีว
จ ิ– พระใหญแ่หง่อาโอโมร ิ– พพิธิภณัฑเ์นบุตะวารสัเซ ่

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคะคโุนะดาเตะ (Kakunodate) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชวัโมง)ชม 
บา้นซามูไรโบราณทคีะคุโนะดาเตะ เห็นภาพคฤหาสน์ซามูไร หรือทีเรียกว่า บุเคะยะชิก ิ
(Bukeyashiki) และบา้นเรอืนของพ่อคา้ซงึยังคงไดร้ับการอนุรักษ์เป็นอย่างดแีมเ้วลาจะล่วงเลยมา
ราว 400 ปีแลว้ก็ตาม ทําใหท้นีีไดรั้บฉายาว่าเป็น เกยีวโตนอ้ย (The Little Kyoto) ปัจจุบันเหลอื
บา้นซามไูรทเีปิดใหเ้ขา้ชมเพยีง 6 หลงั และหากเดนิเลน่จนรูส้กึเมอืย ก็สามารถนังรถลากชมเมอืงได ้
ดว้ย  

 เทยีง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาฟรูคุาวะ เมอืงอาโอโมร ิ

 เดนิทางสู ่ตลาดปลาฟรูคุาวะ (Furukawa Fish Market หรอื Aomori Gyosai Center) (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 3.40 ชวัโมง >>วันนีทุกท่านจะไดร้ับประทานอาหารเทยีงชา้กว่าปกต ิเนืองจากเดนิ



ทางไกล แต่ระหว่างทางรถบัสจะหยุดพัก ณ จุกพักรถ ลูกคา้สามารถซอือาหารรับประทานรองทอ้ง
ก่อนได)้ ตลาดปลาฟูรุคาวะ เป็นตลาดปลาทตัีงอยู่ใจกลางเมอืงอาโอโมร ิท่านจะไดล้มิรสกับ
อาหารทะเลสดๆ จากทอ้งถนิ ผัดสดผักดองชนดิต่างๆ HILIGHT!!! ของตลาดปลาแหง่น ีคอื ให้
นกัทอ่งเทยีวไดส้รา้งสรรคข์า้วดงบรู ิ(donburi ขา้วราดหนา้ต่างๆ) ดว้ยตนเอง เรยีกว่า นกเคะดน 
(Nokkedon) จากอาหารทะเลตามฤดูกาลประจําทอ้งถนิ ทขีายอยู่ภายในตลาดเป็นประจําทุกวันที
ตลาดเปิด 

 

 วธิกีารทํา ขา้วนกเคะดน (Nokkedon) เรมิตน้ดว้ยการซอืตัวแบ่งออกเป็นเซต 5 ราคา 540 เยน กับ
เซต 10 ราคา 1,080 เยน โดยตัวทีไดร้ับคุณสามารถนําไปแลกเปลยีนเป็นอาหารทะเลต่างๆไดทั้ว
ตลาด(ตัว 1 ใบสําหรับถว้ยขนาดปกต ิและ 2 ใบสําหรับถว้ยขนาดใหญ่) ไม่ว่าจะเป็นปลาดบิ ปู หอย 
สาหร่ายทะเล ไขป่ลา และสนิคา้อนืๆมากมาย (ตัวชนดินไีมส่ามารถใชน้อกตลาดได)้ เมอืเลอืกสรรจน
พอใจแลว้ก็นําไปรับประทานตามโตะ๊ทจัีดเตรยีมไวใ้ห ้โดยมเีครอืงปรุงรสใหฟ้ร ีเชน่ วาซาบ ิซอสถัว
เหลอืง และขงิ พรอ้มนําเปลา่หรอืนําชาฟร ีแตส่ําหรับซปุรอ้นมโิซะและผักดองจะตอ้งซอืดว้ยตัว 

 (ขอ้มลูจาก Talon Japan) 

จากนันเดนิทางสู ่วดัเซอเิรยีวจ ิ(Seiryu Temple) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี สรา้งขนึเมอื 
ปี ค.ศ.1984 วัดแห่งนก็ีครบองคป์ระกอบทังสถาปัตยกรรมทคีงความดังเดมิของญปีุ่ น ธรรมชาตทิโีอบ
ลอ้ม นําท่านสักการะ พระใหญแ่หง่อาโอโมร ิ(Showa Daibutsu) องคพ์ระสัมฤทธทิไีดช้อืว่าใหญ่
ทสีดุในญปีุ่ นดว้ยความสงูกว่า 21.35 เมตร ซงึมขีนาดใหญ่กว่า ทนีาราและคามาครุะ นําท่านเขา้ชม 
พพิธิภณัฑเ์นบุตะวารสัเซ ่(Nebuta Warasse) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นพพิธิภณัฑ์
ทจัีดแสดงหรอืจําลองเกยีวกบัเทศกาลเนบตุะ หรอืเทศกาลแหโ่คมไฟแหง่จังหวัดอะโอโมร ิซงึจะจัด
กันเป็นประจําในช่วงตน้เดือนสงิหาคมของทุกปี ภายในจะไดส้ัมผัสกับโคมไฟของจริงทีใชแ้ห่ใน
เทศกาลอย่างใกลช้ดิ จัดแสดงวธิกีารประดษิฐโ์คมไฟอันละเอยีดอ่อน รวมถงึจําลองบรรยากาศงาน
แห ่และการแสดงตกีลองอันกกึกอ้ง เสมอืนวา่ไดเ้ขา้ไปร่วมในเทศกาลจรงิๆ 

 คาํ  อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั  

ทพีกั  Hotel JAL City Aomori หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทสี ี สมัผสัความเร็ว โดยการนงัรถไฟชนิคนัเซ็น (สถานรีถไฟชนิอาโอโมร ิ- สถานรีถไฟชนิฮาโก
ดาเตะ  โฮคตุะ – โกดงัอฐิแดงรมินํา – ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ - กระเชา้ชมววิกลางคนื ณ 
ภเูขาฮาโกดาเตะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 



 นําท่านเดนิทางสู่ สถานรีถไฟชนิอาโอโมร ิ(Shin Aomori Station) นําท่านนังรถไฟชนิคันเซน 
รถไฟความเร็วสูงทจีะทําใหท้่านประหยัดเวลาเดนิทาง เพือนําท่านไปยัง สถานรีถไฟชนิฮาโกดา
เตะ  โฮคตุะ (Shin Hakodate Hokuto Station) เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate) แห่งเกาะฮอกไก
โด  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัวโมง) เดนิทางสู่ เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate) (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  เป็นเมอืงทใีหญ่เป็นอันดับ 3 ของภมูภิาค ฮอกไกโด ตังอยู่ปลายสดุทาง
ตอนใตข้องเกาะ มชีอืเสยีงดา้นทวิทัศน์ทสีวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่ ใน
อดตีเป็นเมอืงหนงึทมีทีา่เรอืสําหรับเปิดการคา้ระหวา่งประเทศในชว่งหลังจากยคุแยกประเทศ เมอืงฮา
โกดาเตะไดรั้บอทิธพิลจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก มยี่านทอียูอ่าศัยของชาวต่างประเทศ และป้อม
สไตลต์ะวันตก นําทา่นสู ่ป้อมโกเรยีวคาค ุ(Fort Goryokaku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี 
หรอืเรยีกอกีชอืหนงึวา่ ป้อมดาว 5 แฉก เพราะบรเิวณนันเป็นพนืทขีนาดใหญ่รูปดาวเนืองจากตอ้งการ
เพมิพนืทใีนการวางปืนใหญ่นันเอง ซงึจะมองเห็นไดจ้ากมมุสงู ป้อมสรา้งตามสไตลต์ะวันตก สรา้งขนึ
ในปีสุดทา้ยของสมัยเอโดะเพือป้องกันเมอืงฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดนิิยมที ต่อมาป้อม
แหง่นกีลายเป็นฐานของสงครามกลางเมอืงระหว่างกองทัพผูสํ้าเร็จราชการ และกองกําลังของรัฐบาล
เมจทิจัีดตังขนึใหม ่ปัจจุบันถูกดัดแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในชว่งปี 1910 (สะพานขา้มเขา้
ไปในพนืทรีปูดาวเปิด 09:00-19:00 ไมร่วมคา่ขนึหอคอยมคีา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ 840 เยน)  

เทยีง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนันอสิระใหท้่านเดนิเล่น ณ โกดงัอฐิแดงรมินํา (Red Brick Warehouses ไดป้รับปรุงมาจาก
คลังสนิคา้อฐิสแีดงทเีคยใชค้า้ขายในปลายสมัยเอโดะ ตังอยู่รมิแมนํ่าของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนยร์วม
แหล่งชอ้ปปิง รา้นอาหาร และสถานบันเทงิทีใหบ้รรยากาศเก่าๆ นอกจากรา้นขายของทีระลกึที
ทันสมัย เสอืผา้แฟชนั รา้นขายอปุกรณ์ตกแต่งบา้น และรา้นขนมหวานแลว้ ยังมรีา้นอาหาร ลานเบยีร ์
โบสถสํ์าหรับจัดพธิแีตง่งาน และบรกิารลอ่งเรอืเพอืชมววิทวิทัศน์ของอา่วฮาโกดาเตะอกีดว้ย นําท่าน
สู ่ทา่เรอืเมอืงฮาโกดาเตะ หรอื ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ(Motomachi District) เป็นท่าเรอืแรก
ทเีปิดใหม้กีารคา้ระหว่างประเทศในปี 1854 ในช่วงสนิสดุยุคญปีุ่ นแบ่งแยก ดังนันทําใหม้ผูีค้า้จํานวน
มากจากรัสเซยี จีน และประเทศตะวันตก ไดย้า้ยถนิฐานมาอาศัยอยู่ในเมอืงฮาโกดาเตะบรเิวณฐาน
ภูเขาฮาโกดาเตะ ส่งผลใหฮ้าโกดาเตะไดรั้บอทิพลต่างๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปัจจุบันยังคงมี
อาคารสไตลต์่างประเทศคงเหลอือยู่ สะทอ้นใหเ้ห็นวัฒนธรรมของเมอืงนีไดเ้ป็นอย่างดี นําท่านนัง 
กระเชา้ชมววิกลางคนื ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate Night View) (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 40 นาท)ี  สงู 334 เมตร ตังอยูใ่นป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมทุรใกลใ้จกลางเมอืงฮาโก
ดาเตะ ในวันททีอ้งฟ้าโปร่งทังกลางวันและกลางคนื สามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์งีดงาม 

คาํ อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั  

ทพีกั Hotel La'gent Plaza Hakodatehokuto  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

 

 



วนัทหีา้ เมอืงฮาโกดาเตะ – สวนหมภีูเขาไฟโชวะชนิซนั - เมอืงซปัโปโร - ศาลเจา้ฮอกไกโด – ดวิต ี
ฟร ี- ททีําการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด - ผา่นชม หอนาฬกิาโบราณ - ชอ้ปปิงถนนทานกุโิคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4)  

เดนิทางสู ่ภูเขาไฟโชวะ ชนิซงั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.10 ชัวโมง) นําท่านเขา้ชม สวนหมี
ภูเขาไฟโชวะชินซนั (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานทีเพาะพันธุ์หมีสีนําตาล 
นักท่องเทยีวสามารถเยยีมชมลูกหมสีนํีาตาลไดอ้ย่างใกลช้ดิผา่นกระจกใส และมหีมโีตเต็มวัยทไีม่ดุ
รา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักทอ่งเทยีว เป็นภาพทน่ีารักน่าเอ็นดูทเีดยีว หากใครตอ้งการใกลช้ดิ
กวา่นีก็สามารถเขา้ไปยังหอ้งสงัเกตการณ์พเิศษ กรงมนุษย ์ซงึจะมองเห็นหมสีนํีาตาลเดนิผ่านไปมา 
และไดย้นิเสยีงและกลนิของหมผ่ีานรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากนียังยังขายขนมปัง และแอปเปิล 
ใหนั้กทอ่งเทยีวไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย  

  เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

นําท่านเดนิทางกลับ เมอืงซปัโปโร (SAPPORO) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง) นําท่านชม 
ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรอื เดมิชอื ศาลเจา้ซัปโปโร เปลยีนเพอืใหส้มกับความ
ยงิใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนีคอยปกปักษ์รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวาม
สงบสขุถงึแมจ้ะไมไ่ดม้ปีระวัตศิาสตรอั์นยาวนาน อสิระชอ้ปปิง ดวิตฟีร ี(Duty Free) นําท่านสู ่ททํีา
การรฐับาลเกา่ฮอกไกโด (Former Hokkaido Government Office) เป็นอาคารสแีดงอฐิ สรา้ง
ในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนงึในไม่กอีาคารของญีปุ่ นในสมัยนัน ภายในตกแต่งอย่าง
หรูหรา ดา้นหนา้มสีัญลักษณ์ดาวหา้แฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมทร่ีมรนื เรยีงรายดว้ยตน้
ซากุระ และตน้แปะก๊วย อาคารแห่งนีเคยเป็นทีทําการรัฐบาลทอ้งถินสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด 
ปัจจุบันเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งทํางานต่างๆ และหอสมุดเก็บบันทกึทางราชการ ผ่านชม หอ
นาฬกิาโบราณ (Sapporo Clock Tower) ตัวอาคารและหอนาฬกิาสรา้งขนึจากไม ้ออกแบบและ
บรจิาคใหโ้ดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878 สบิปีหลังจากทมีกีารสรา้งเมอืงซับโปโร ตัวนาฬกิาถูกตดิตังใน
ปี 1881 จากบรษัิท E. Howard & Co. เมอืง Boston จากนันอสิระชอ้ปปิง ถนนทานุกโิคจ ิ
(Tanukikoji) เป็นยา่นการคา้เกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร โดยมพีนืททีังหมด 7 บล็อก ภายในนอกจาก
จากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เครอืงดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ 
ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ทงัยงัเป็นศนูยร์วมของเหลา่วยัรุน่ดว้ย เนอืงจากมเีกมเซ็นเตอร ์และ
ตูห้นบีตุ๊กตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนันทนีียังมกีารตกแต่งบนหลังคาดว้ย
ตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ่ 

คาํ  รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร (6) พเิศษเมน ูชาบ ูบฟุเฟต+์ขาป ู 

ทพีกั  Sapporo Tokyu REI Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั    

วนัทหีก สนามบนิชโิตเสะ  – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชโิตะเสะ เมอืงฮอกไกโด 

10:30 น.     เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG671 

15:30 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเปียม 

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



โปรแกรมนไีมร่บัจอยแลนด ์
 

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-กลบัตามรายการทรีะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพีักตามทรีะบ ุ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 เครืองดมื 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, 2,000 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 ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (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 ้
ทังนีขนึอยู่กับขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายที
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 ก็ตาม (ซงึเป็นเหตกุารณ์ทนีอกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทั
ทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ
วาตภัย อัคคภีัย ทังๆ ทสีายการบนิ หรือในส่วนของการบรกิารทางประเทศทที่านเดนิทางท่องเทยีว 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 ใหก้บัชาวต่างชาต ิ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 

 

 

 


