
HOKKAIDO HAKODATE 6D4N 

PREMIUM AUTUMN INHOK 
กาํหนดการเดนิทางเดอืนกนัยายน-ตลุาคม 2562 

 

โดยสายการบนิไทย(TG) 
ชมป้อมดาวโกเรยีวคาคนุงักระเชา้ชมววิยามคาํคนืเมอืงฮาโกดาเตะ 



ชอ้ปปิงตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ  

เยอืนหบุเขานรกจโิกกดุาน ิชมหมภีเูขาไฟโชวะ 

สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตาร ุ 
นงักระเชา้คโุรดาเกะ ชมววิ อทุยานแหง่ชาตไิดเซ็ทสซึงั  

ชอ้ปปิงจใุจ ทานุกโิคจแิละ ออิอนทาวน ์

เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเรอืงฮอกไกโด 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว กรุป๊ไซต ์

26 กนัยายน-01 ตลุาคม2562 35,888.- 8,900.- 31+1 

10-15 ตลุาคม2562 39,888.- 8,900.- 31+1 

11-16 ตลุาคม2562 39,888.- 8,900.- 31+1 

12-17 ตลุาคม2562 39,888.- 8,900.- 31+1 

16-21 ตลุาคม2562 39,888.- 8,900.- 31+1 

17-22 ตลุาคม2562 39,888.- 8,900.- 31+1 

21-26 ตลุาคม2562 39,888.- 8,900.- 31+1 

22-27 ตลุาคม2562 39,888.- 8,900.- 31+1 
 

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

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
20.00 น พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์Dสายการบนิไทย มเีจา้หนา้ทขีอง

บรษัิทคอยตอนรับทา่น 

23.45 น ออกเดนิทางสู่สนามบนิชโิตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่ นโดยสายการบนิไทย เทียวบนิที
TG670 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครอืงดมื บนเครอืง) 

วนัทสีอง สนามบนิชโิตเซะ – อุทยานแห่งชาตโิอนุมะ - เมอืงฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรยีวคาคุ – นงั
กระเชา้ชมววิกลางคนืณภูเขาฮาโกดาเตะ 

08.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโดประเทศญปีุ่ นหลังจากผ่านขันตอนศุลกากรเรยีบรอ้ย
แลว้ จากนันเดนิทางสูอุ่ทยานแหง่ชาตโิอนุมะ (Onuma Quasi National Park) ตังอยูห่่างจาก 
Hakodate ไปทางทศิเหนอืเพยีง 20 กโิลเมตร เป็นสถานททีมีทีัศนยีภาพทงีดงามของเกาะ ทะเลสาบ 
และภูเขาไฟโคมะงาตาเกะ ทีตังตระหง่านอยู่ พนืทีทน่ีาสนใจทีสุดของอุทยานแห่งนีคือ ระหว่าง
ทะเลสาบ โอนุมะและทะเลสาบโคนุมะ นักท่องเทียวสามารถเดนิสํารวจพืนทีไดทั้งหมด 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)เป็นเมืองทีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมภิาค ฮอกไกโด 
ตังอยู่ปลายสุดทางตอนใตข้องเกาะ มีชอืเสยีงดา้นทวิทัศน์ทสีวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และ
อาหารทะเลสดใหม ่ในอดตีเป็นเมอืงหนงึทมีทีา่เรอืสําหรับเปิดการคา้ระหว่างประเทศในชว่งหลังจาก
ยคุแยกประเทศ เมอืงฮาโกดาเตะไดรั้บอทิธพิลจากต่างประเทศเป็นอยา่งมาก มยีา่นทอียูอ่าศัยของ
ชาวตา่งประเทศ และป้อมสไตลต์ะวันตก ผา่นชมทา่เรอืเมอืงฮาโกดาเตะ หรอืยา่นเมอืงเกา่โมโต
มาช ิ(Motomachi District)เป็นท่าเรือแรกทเีปิดใหม้กีารคา้ระหว่างประเทศในปี 1854 ในช่วง
สนิสดุยคุญปีุ่ นแบง่แยก ดังนันทําใหม้ผีูค้า้จํานวนมากจากรัสเซยี จนี และประเทศตะวันตก ไดย้า้ยถนิ
ฐานมาอาศัยอยูใ่นเมอืงฮาโกดาเตะบรเิวณฐานภูเขาฮาโกดาเตะ สง่ผลใหฮ้าโกดาเตะไดร้ับอทิพล
ต่างๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปัจจุบันยังคงมอีาคารสไตลต์่างประเทศคงเหลอือยู่ สะทอ้นใหเ้ห็น
วัฒนธรรมของเมอืงนไีดเ้ป็นอยา่งด ีจากนันอสิระใหท้่านเดนิเล่น ณโกดงัอฐิแดงรมินํา (Red Brick 
Warehouses)ไดป้รับปรุงมาจากคลังสนิคา้อฐิสแีดงทีเคยใชค้า้ขายในปลายสมัยเอโดะ ตังอยู่รมิ
แมนํ่าของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนยร์วมแหล่งชอ้ปปิง รา้นอาหาร และสถานบันเทงิทใีหบ้รรยากาศเกา่ๆ 
นอกจากรา้นขายของทรีะลกึททีันสมยั เสอืผา้แฟชนั รา้นขายอปุกรณ์ตกแต่งบา้น และรา้นขนมหวาน
แลว้ ยงัมรีา้นอาหาร ลานเบยีร ์โบสถสํ์าหรับจัดพธิแีต่งงาน และบรกิารล่องเรอืเพอืชมววิทวิทัศน์ของ
อา่วฮาโกดาเตะอกีดว้ย หลังอาหารนําท่านนังกระเชา้ชมววิกลางคนืณภูเขาฮาโกดาเตะ Mount 
HakodateNight Viewสงู 334 เมตร ตังอยูใ่นป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมทุรใกลใ้จกลางเมอืง
ฮาโกดาเตะ ในวันททีอ้งฟ้าโปรง่ทังกลางวันและกลางคนื สามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์งีดงาม 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทพีกั  SMILE HAKODATE HOTELหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

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

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(2) 

นําทา่นสู ่ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market)มพีนืทปีระมาณ 4 ชว่งตกึ เปิดเปิด
เป็นประจําทกุวัน ตังแต่ตอนเชา้ตหีา้ถงึเทยีงตรง ในตลาดจะจําหน่ายอาหารทะเลสด เชน่ ปคูาน ิไข่



ปลาแซลมอ่น และหอยเมน่ทะเล พรอ้มทังผลไมต้่างๆ บรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นอาหารหลายรา้น เมนูที
นยิมทสีดุคอื Uni-Ikura Domburi (ขา้วเสริฟ์พรอ้มหอยเมน่ทะเลและไขป่ลาแซลมอ่น) 
จากนันอสิระใหท้่านเดนิเล่นณโกดงัอฐิแดงรมินํา(Red Brick Warehouses)ไดป้รับปรุงมาจาก
คลังสนิคา้อฐิสแีดงทเีคยใชค้า้ขายในปลายสมัยเอโดะตังอยู่รมิแม่นําของอ่าวฮาโกดาเตะศูนยร์วม
แหลง่ชอ้ปปิงรา้นอาหารและสถานบนัเทงิทใีหบ้รรยากาศเกา่ๆนอกจากรา้นขายของทรีะลกึททีันสมัย
เสอืผา้แฟชนัรา้นขายอปุกรณต์กแตง่บา้นและรา้นขนมหวานแลว้ยงัมรีา้นอาหารลานเบยีรโ์บสถสํ์าหรบั
จัดพธิแีตง่งานและบรกิารลอ่งเรอืเพอืชมววิทวิทัศนข์องอา่วฮาโกดาเตะอกีดว้ย 
นําท่านสูท่า่เรอืเมอืงฮาโกดาเตะหรอืยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช(ิMotomachi District)เป็นท่าเรอื
แรกทีเปิดใหม้กีารคา้ระหว่างประเทศในปี1854 ในชว่งสนิสุดยุคญีปุ่ นแบ่งแยกดังนันทําใหม้ผีูค้า้
จํานวนมากจากรัสเซยีจนีและประเทศตะวันตกไดย้า้ยถนิฐานมาอาศัยอยูใ่นเมอืงฮาโกดาเตะบรเิวณ
ฐานภเูขาฮาโกดาเตะส่งผลใหฮ้าโกดาเตะไดรั้บอทิพลต่างๆมาจากชาวตะวันตกโดยปัจจุบันยังคงมี
อาคารสไตลต์า่งประเทศคงเหลอือยูส่ะทอ้นใหเ้ห็นวัฒนธรรมของเมอืงนไีดเ้ป็นอยา่งด ี

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

นําท่านสูหุ่บเขานรกจโิกกุดาน ิ(Jigokudani หรอืHell Valley)เป็นหุบเขาทงีดงามนํารอ้นในลํา
ธารของหุบเขาแห่งนีมีแร่ธาตุกํามะถันซงึเป็นแหล่งตน้นําของย่านบ่อนํารอ้นโนโบรเิบทสนัึนเอง
เสน้ทางตามหุบเขาสามารถเดนิไต่ขนึเนินไปเรือยๆประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกับบ่อโอยุนุมะ
(Oyunuma)เป็นบอ่นํารอ้นกํามะถันอณุหภมู ิ50 องศาเซลเซยีสถัดไปเรอืยๆก็จะเป็นบอ่เล็กๆบางบอ่
มอีณุหภมูทิรีอ้นกว่าและยังมบีอ่โคลนอกีดว้ยนําทไีหลออกจากบอ่โอยุนุมะเป็นลําธารเรยีกว่าโอยุนุ
มะกาวา่(Oyunumagawa)สามารถเพลดิเพลนิไปกบัการแชเ่ทา้พรอ้มชมทวิทัศน์ทงีดงามเดนิทางสู่
ภูเขาไฟโชวะชนิซงันําท่านเขา้ชมสวนหมภีูเขาไฟโชวะชนิซนั(Showa-Shinzan Bear Park)
เป็นสถานทเีพาะพันธุห์มสีนํีาตาลนักท่องเทยีวสามารถเยยีมชมลูกหมสีนํีาตาลไดอ้ยา่งใกลช้ดิผ่าน
กระจกใสและมหีมโีตเต็มวัยทไีม่ดุรา้ยโชวล์ีลาออ้นขออาหารจากนักท่องเทยีวเป็นภาพทีน่ารักน่า
เอ็นดทูเีดยีวหากใครตอ้งการใกลช้ดิกวา่นกี็สามารถเขา้ไปยังหอ้งสังเกตการณ์พเิศษกรงมนุษยซ์งึจะ
มองเห็นหมสีนํีาตาลเดนิผา่นไปมาและไดย้นิเสยีงและกลนิของหมผีา่นรรูะบายอากาศเล็กๆนอกจากนี
ยังยังขายขนมปังและแอปเปิลใหนั้กท่องเทยีวไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ยเดนิทางกลับสูเ่มอืงซปัโปโร
นําทา่นเดนิทางกลับเมอืงซปัโปโร(SAPPORO) 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทพีกั SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรอืเทยีบเทา่วนัทสี ี  

วนัทสี ี เมอืงบเิอะ – บอ่นําสฟ้ีา – หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ - อุทยานแหง่ชาตไิดเซ็ตสซึงั - นําตก
กงิกะนาํตกรวิเซย ์- กระเชา้คโุรดาเกะ- อาซาฮคิาวา่ - ออิอนมอลบ ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(4) 

 



นําทา่นสูเ่มอืงบเิอะ(Biei)
เดนิทางสูส่ระอะโออเิคะ
ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะตังชอืตามสขีองนําทเีกดิจากแร่ธาตุตามธรรมชาตโิดยเพงิ
เกดิขนึจากการกันเขอืนเพอืป้องกันไม่ให ้
เมอืงไฮไลท!์!! ชมนําสฟ้ีาทสีดใสเกนิก
ใหเ้ห็นความใสแปลกตาทแีสนพเิศษของนําในบอ่ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางกลับสู่
จากนําท่านสู่หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาว่า
เอกลักษณแ์ละไดร้ับการกลา่วขานถงึค
ถอืกําเนดิขนึในปี 1996 
อาคารหลังคาเดยีวไฮไลท์
จัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาขอหมูบ่า้นแห่งนใีหสํ้าหรับผูท้สีนใจไดม้าศกึษาอกีดว้ยทุกๆรา้นจะสรา้ง
เอกลักษณเ์ฉพาะตัวของรา้นตนเองขนึมาเพอืดงึดดูความสนใจของลูกคา้เชน่รา้น
Aoba ทแีสนภาคภมูใิจในความเป็นราเมนเจา้ทเีกา่แกท่สีดุใน
Tenkin ทเีชอืมันในนําซปุของตัวเองว่าเป็นหนงึไม่แพใ้ครทสํีาคัญราเมงถอืเป็นอาหารเมนูยอดนยิม
ของคนญปีุ่ นเพราะดว้ยความทกีนิง่ายและมรีสชาตทิหีลากหลายจงึเป็นทถีูกใจของคนญปีุ่ นทุกเพศ
ทกุวัย 

เทยีง อสิระรบัประทานอาหารกลาง

เดนิทางสู่อุทยานแหง่ชาตไิดเซ็ตสซึงั
ญปีุ่ นตนืตาตนืใจกับฤดูใบไมเ้ปลยีนสทีทีัวทังอุทยานจะเต็มไปดว้ยสสีันของใบไมท้พีากันเปลยีนสี
อวดความสวยงามของธรรมชาติ
เดอืนกนัยายนถงึกลางเดอืนตลุาคมทงันขีนึอยูก่บัสภาพอากาศ
กะ (Ryusei & Ginga Waterfall)
บรเิวณนําตกจะเต็มไปดว้ย
ถอืเป็นตวัแทนของสตรเีพศ
การแสดงของเกอชิาในชนชนัสงูและ
เทยีงตรงแตง่ดงามประหนงึสะเก็ดดาวตกจากคนืรัตตกิาลอันมดืมดิจากนันนําท่านนําท่านขนึ
คุโรดาเกะ(Kurodake Ropeway) 
บรเิวณชมุชนออนเซน็ถอืวา่เป็นจดุชมววิทสีวยทสีดุทหีนงึของโซอนุเคยีวตัวกระเชา้เป็นกระเชา้ขนาด
ใหญส่ามารถบรรทกุผูโ้ดยสารมากถงึ
ฤดหูนาวดา้นบนยังเป็นสกรีสีอรต์สําหรับนักสกแีละสโนวบอรด์มาคน้หาความทา้ทายดา้นบนโดยมวีวิ
ภเูขารอบดา้นเป็นจดุเดน่ของทนีเีดนิทางกลับสู่

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั

จากนันนําทา่นชอ้ปปิงณ
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของฝากของทรีะลกึกนัอาทขินมโมจเิบนโตะผลไมแ้ละขนมขนึชอืของญปีุ่ นอยา่งคิ
ทแคทสามารถหาซอืไดท้นีเีชน่กัน

ทพีกั  CRESCENT ASAHIKAWA HOTEL 

วนัทหีา้ เมอืงโอตารุ - คลองโอตารุ
โหลคติต ี- รา้นสนิคา้มอืสอง
เกา่ฮอกไกโด - ถนนทานกุโิคจิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่เมอืงโอตารุ
เมอืงตังอยู่บนทลีาดตําของภูเขาเท็งงุ ซงึเป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวทมีชีอืเสยีง
(Otaru Canal)หรอื โอตารอุนุงะ
มโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่
ตกิคลองแหง่นสีรา้งเมอืปี 
สนิคา้มาเก็บไวท้โีกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครงึหนงึเพอืทําถนนหลวงสาย 
แลว้เหลอือคีรงึหนงึไวเ้ป็นสถานทที่องเทยีว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้
กวา้งประมาณ 2 เมตรนําท่านเดนิชม 

Biei)เมอืงเล็กๆลอ้มรอบดว้ยภมูทัิศน์ทงีดงามของภเูขาและทุ่งนาอันกวา้งใหญ่
สระอะโออเิคะ(Aoiike)หรอืบอ่นําสฟ้ีา(Blue Pond)ตังอยู่ฝังซา้ยของแมนํ่า

ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะตังชอืตามสขีองนําทเีกดิจากแร่ธาตุตามธรรมชาตโิดยเพงิ
เกดิขนึจากการกันเขอืนเพอืป้องกันไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟTokachi ทปีะทุขนึเมอืปี

ชมนําสฟ้ีาทสีดใสเกนิกวา่บอ่นําตามธรรมชาตทิัวไปและตอไมส้งูจํานวนมากทสีะทอ้น
ใหเ้ห็นความใสแปลกตาทแีสนพเิศษของนําในบอ่ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางกลับสู่

หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาว่า(Ramen Village)ทีราเมนของทีนีมีรสชาติอันเป็น
เอกลักษณแ์ละไดร้ับการกลา่วขานถงึความอรอ่ยมายาวนานกวา่ทศวรรษหมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ได ้

1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชอืดังของเมอืงอาซาฮคิาวา่ทัง
ไฮไลท!์!!หมูบ่า้นราเมนทรีวบรวมรา้นดังขนัเทพไวใ้นทเีดยีว

จัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาขอหมูบ่า้นแห่งนใีหสํ้าหรับผูท้สีนใจไดม้าศกึษาอกีดว้ยทุกๆรา้นจะสรา้ง
เอกลักษณเ์ฉพาะตัวของรา้นตนเองขนึมาเพอืดงึดดูความสนใจของลูกคา้เชน่รา้น

ทแีสนภาคภมูใิจในความเป็นราเมนเจา้ทเีกา่แกท่สีดุในอาซาฮคิาวา่หรอืจะเป็นรา้น
ทเีชอืมันในนําซปุของตัวเองว่าเป็นหนงึไม่แพใ้ครทสํีาคัญราเมงถอืเป็นอาหารเมนูยอดนยิม

ของคนญปีุ่ นเพราะดว้ยความทกีนิง่ายและมรีสชาตทิหีลากหลายจงึเป็นทถีูกใจของคนญปีุ่ นทุกเพศ

อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัณหมูบ่า้นราเมน 

อุทยานแหง่ชาตไิดเซ็ตสซึงั(Daisetsuzan National Park)
ญปีุ่ นตนืตาตนืใจกับฤดูใบไมเ้ปลยีนสทีทีัวทังอุทยานจะเต็มไปดว้ยสสีันของใบไมท้พีากันเปลยีนสี
อวดความสวยงามของธรรมชาต(ิใบไมเ้ปลยีนสทีฮีฮกไกโดโดยปกตจิะอยูใ่นชว่งประมาณปลาย
เดอืนกนัยายนถงึกลางเดอืนตลุาคมทงันขีนึอยูก่บัสภาพอากาศ)ชม

(Ryusei & Ginga Waterfall)ใหท้า่นไดส้มัผสัความงามของนําตกแหง่นใีนชว่ง
บรเิวณนําตกจะเต็มไปดว้ยตน้ไมส้เีขยีว สเีหลอืง สแีดง และสนํีาตาล สลับกันไปมา 
ถอืเป็นตวัแทนของสตรเีพศเพราะสายธารทไีหลลงมานันสวยงามออ่นชอ้ยมจัีงหวะจะโคนประหนงึ
การแสดงของเกอชิาในชนชนัสงูและนําตกรวิเซโนะทาคคิอืตวัแทนของบุรุษเพศ

ประหนงึสะเก็ดดาวตกจากคนืรัตตกิาลอันมดืมดิจากนันนําท่านนําท่านขนึ
(Kurodake Ropeway) ทใีหบ้รกิารนักท่องเทยีวขนึชมววิบน

บรเิวณชมุชนออนเซน็ถอืวา่เป็นจดุชมววิทสีวยทสีดุทหีนงึของโซอนุเคยีวตัวกระเชา้เป็นกระเชา้ขนาด
สามารถบรรทกุผูโ้ดยสารมากถงึ 101 ทนัีงและใชเ้วลาประมาณ 7 นาทถีงึจุดชมววินอกจากนใีน

ฤดหูนาวดา้นบนยังเป็นสกรีสีอรต์สําหรับนักสกแีละสโนวบอรด์มาคน้หาความทา้ทายดา้นบนโดยมวีวิ
ภเูขารอบดา้นเป็นจดุเดน่ของทนีเีดนิทางกลับสูเ่มอืงอาซาฮาวา่  

อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

จากนันนําทา่นชอ้ปปิงณออิอนมอลล(์Aeon Mall)หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮกิาว่าอสิระ
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของฝากของทรีะลกึกนัอาทขินมโมจเิบนโตะผลไมแ้ละขนมขนึชอืของญปีุ่ นอยา่งคิ
ทแคทสามารถหาซอืไดท้นีเีชน่กัน 

CENT ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิิ
รา้นสนิคา้มอืสอง–รา้นดวิตฟีร ี- ททีําการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด

ถนนทานกุโิคจ ิ

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

เมอืงโอตารุ(Otaru)โอตารุเป็นเมอืงท่าสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางส่วนของ
เมอืงตังอยู่บนทลีาดตําของภูเขาเท็งงุ ซงึเป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวทมีชีอืเสยีง

โอตารอุนุงะมคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุ โดย
มโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมน

คลองแหง่นสีรา้งเมอืปี 1923 โดยสรา้งขนึจากการถมทะเล เพอืใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่าย
ง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครงึหนงึเพอืทําถนนหลวงสาย 

แลว้เหลอือคีรงึหนงึไวเ้ป็นสถานทที่องเทยีว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้
เมตรนําท่านเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร(ีMusic box Museum)

เมอืงเล็กๆลอ้มรอบดว้ยภมูทัิศน์ทงีดงามของภเูขาและทุ่งนาอันกวา้งใหญ่
ตังอยู่ฝังซา้ยของแมนํ่าBieigawa 

ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะตังชอืตามสขีองนําทเีกดิจากแร่ธาตุตามธรรมชาตโิดยเพงิ
ทปีะทุขนึเมอืปี 1988 ไหลเขา้สู่

วา่บอ่นําตามธรรมชาตทิัวไปและตอไมส้งูจํานวนมากทสีะทอ้น
ใหเ้ห็นความใสแปลกตาทแีสนพเิศษของนําในบอ่ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางกลับสูเ่มอืงอาซาฮคิาวา่

ทีราเมนของทีนีมีรสชาติอันเป็น
วามอรอ่ยมายาวนานกวา่ทศวรรษหมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ได ้

โดยรวบรวมรา้นราเมนชอืดังของเมอืงอาซาฮคิาวา่ทัง 8 รา้นมาอยูร่วมกันเป็น
หมูบ่า้นราเมนทรีวบรวมรา้นดังขนัเทพไวใ้นทเีดยีวและยังมหีอ้งเล็กๆที

จัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาขอหมูบ่า้นแห่งนใีหสํ้าหรับผูท้สีนใจไดม้าศกึษาอกีดว้ยทุกๆรา้นจะสรา้ง
เอกลักษณเ์ฉพาะตัวของรา้นตนเองขนึมาเพอืดงึดดูความสนใจของลูกคา้เชน่รา้นAsahikawa Ramen 

อาซาฮคิาวา่หรอืจะเป็นรา้นRamen Shop 
ทเีชอืมันในนําซปุของตัวเองว่าเป็นหนงึไม่แพใ้ครทสํีาคัญราเมงถอืเป็นอาหารเมนูยอดนยิม

ของคนญปีุ่ นเพราะดว้ยความทกีนิง่ายและมรีสชาตทิหีลากหลายจงึเป็นทถีูกใจของคนญปีุ่ นทุกเพศ

(Daisetsuzan National Park)อุทยานทมีใีหญ่ทสีุดใน
ญปีุ่ นตนืตาตนืใจกับฤดูใบไมเ้ปลยีนสทีทีัวทังอุทยานจะเต็มไปดว้ยสสีันของใบไมท้พีากันเปลยีนสี

ใบไมเ้ปลยีนสทีฮีฮกไกโดโดยปกตจิะอยูใ่นชว่งประมาณปลาย
ชมนําตกรวิเซยแ์ละนําตกกงิ

ใหท้า่นไดส้มัผสัความงามของนําตกแหง่นใีนชว่งฤดใูบไมเ้ปลยีนส ี
สเีขยีว สเีหลอืง สแีดง และสนํีาตาล สลับกันไปมา โดยนําตกกงิกะ

เพราะสายธารทไีหลลงมานันสวยงามออ่นชอ้ยมจัีงหวะจะโคนประหนงึ
นําตกรวิเซโนะทาคคิอืตวัแทนของบุรุษเพศเด็ดเดยีวรุนแรง

ประหนงึสะเก็ดดาวตกจากคนืรัตตกิาลอันมดืมดิจากนันนําท่านนําท่านขนึกระเชา้
ทใีหบ้รกิารนักท่องเทยีวขนึชมววิบนภูเขาคุโรดาเกะตังอยู่

บรเิวณชมุชนออนเซน็ถอืวา่เป็นจดุชมววิทสีวยทสีดุทหีนงึของโซอนุเคยีวตัวกระเชา้เป็นกระเชา้ขนาด
นาทถีงึจุดชมววินอกจากนีใน

ฤดหูนาวดา้นบนยังเป็นสกรีสีอรต์สําหรับนักสกแีละสโนวบอรด์มาคน้หาความทา้ทายดา้นบนโดยมวีวิ

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮกิาว่าอสิระ
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของฝากของทรีะลกึกนัอาทขินมโมจเิบนโตะผลไมแ้ละขนมขนึชอืของญปีุ่ นอยา่งคิ

โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟฮลั
ททีําการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด – ททีําการรฐับาล

โอตารุเป็นเมอืงท่าสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางส่วนของ
เมอืงตังอยู่บนทลีาดตําของภูเขาเท็งงุ ซงึเป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวทมีชีอืเสยีงคลองโอตาร ุ

กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุ โดย
บรรยากาศสุดแสนโรแมน

โดยสรา้งขนึจากการถมทะเล เพอืใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่าย
ง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครงึหนงึเพอืทําถนนหลวงสาย 17 

แลว้เหลอือคีรงึหนงึไวเ้ป็นสถานทที่องเทยีว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้
(Music box Museum)พพิธิภัณฑ์



กลอ่งดนตรโีอตารเุป็น!!!ไฮไลท ์หนงึในรา้นคา้ทใีหญท่สีดุของพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรใีนญปีุ่ น โดยตัว
อาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนงึในสถานทสํีาคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง ชมโรงเป่า
แกว้คติาอจิ ิ(Kitaichi Glass)ตังอยูใ่นเมอืงโอตาร ุเมอืงทมีชีอืเสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน 
โดยในอดตีนันจุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพอืใชเ้ป็นทุน่ใหเ้รอื แตปั่จจบุนันเีป้าหมายของการเป่าแกว้
เพอืใชเ้ป็นของใชห้รอืของทรีะลกึแทน ซงึโรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทมีชีอืเสยีงและเกา่แกท่สีดุ
ของเมอืง โดยกอ่ตังขนึตังแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ทมีอียูม่ากมาย และผลงานทมีชีอืเสยีง
มากทสีดุของโรงงานแหง่นกี็คอืโคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้นันเอง นอกจากนยีงัมสีอนวธิกีารเป่าแกว้
ใหก้ับนักท่องเทยีวดว้ยเดนิทางสู่ รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติต(ีHello Kitty Café)เพลดิเพลนิกับ
บรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์นูแมวชอืดัง คติต ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้และถา่ยรปูตามอธัยาศัยนํา
ทา่นชอ้ปปิง ณ รา้นสนิคา้มอืสอง (Monococo)ภายในรา้นจะมจํีาหน่ายสนิคา้สภาพด ีอาท ิกระเป๋า 
นาฬกิา รองเทา้ และขา้วของเครอืงใชต้่างๆ ภายในบา้น เครอืงจามชาม ชดุกาแฟ ซงึสว่นใหญ่ เป็น
สนิคา้ทผีลติและจําหน่ายในประเทศญปีุ่ น 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนัณ ภตัตาคาร (7)พเิศษเมน ูชาบ ูบฟุเฟต+์ขาป ู

อสิระชอ้ปปิงดวิตฟีร(ีDuty Free) ใหท้่านเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษีทังเสอืผา้นําหอมต่างๆตาม
อัธยาศัยอัธยาศัยนําท่านสู่ ททีําการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด(Former Hokkaido Government 
Office)เป็นอาคารสแีดงอฐิ สรา้งในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนงึในไม่กอีาคารของ
ญปีุ่ นในสมยันัน ภายในตกแตง่อยา่งหรหูรา ดา้นหนา้มสีญัลักษณด์าวหา้แฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และ
สวนหย่อมทีร่มรืน เรียงรายดว้ยตน้ซากุระ และตน้แปะก๊วย อาคารแห่งนีเคยเป็นททํีาการรัฐบาล
ทอ้งถนิสมยับกุเบกิเกาะฮอกไกโด ปัจจบุนัเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งทํางานต่างๆ และหอสมดุเก็บ
บันทกึทางราชการ ผา่นชมหอนาฬกิาโบราณ(Sapporo Clock Tower)ตัวอาคารและหอนาฬกิา
สรา้งขนึจากไม ้ออกแบบและบรจิาคใหโ้ดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878 สบิปีหลังจากทมีกีารสรา้งเมอืง
ซบัโปโร ตัวนาฬกิาถูกตดิตังในปี 1881 จากบรษัิท E. Howard & Co. เมอืง Boston จากนันอสิระช ้
อปปิงถนนทานกุโิคจ ิ(Tanukikoji)เป็นยา่นการคา้เกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร โดยมพีนืททีังหมด 7 
บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ต่างๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เครอืงดนตร ีวดิโีอ 
โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ทงัยงัเป็นศนูยร์วมของเหลา่วยัรุน่ดว้ย เนอืงจาก
มเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุ๊กตามากมายรอ้นดองก ีรา้น 100เยน นอกจากนันทีนียังมีการ
ตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ ่

เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ทานกุโิคจ ิ

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 

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

 
 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทไีมเ่อาตวัเครอืงบนิ   หกัคา่ตวัออก 9,000บาท 
 

ฤดหูนาวในญปีุ่ นมขีอ้ควรระวงั: สภาพอากาศจะมดืเร็ว สโีมงเย็นก็มดืแลว้ สถานทที่องเทยีวต่างๆจะปิดเร็ว 1 ชม. 
เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทยีวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลนืตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ีเมอืแสงแดดกระทบ
หมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 



บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ: 

รายการทัวรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้การบรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 
10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่ับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนันๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการ
เดนิทาง 

 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับตามรายการทรีะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามนั  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพีักตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่เบยีประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 
 ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครอืงดมื ค่าซกัรดี ค่ามนิิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวีซ่าอกีครัง (เนืองจากทางญปีุ่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสันในประเทศญปีุ่ นไม่
เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สําหรับการ
ยนืรอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณทีกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 
 

× คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
เดนิทางขนึตํา 30 ท่าน หากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจะชําระ
คา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลอืนการเดนิทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้  
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

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

 สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ําระมดัจําตามทกํีาหนดขออนญุาตตดัทนีงัใหล้กูคา้ท่านอนืทรีออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวนบรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงอืนไข 

 เมอืทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆ
ทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทาง E-
Mail 



 สง่รายชอืสาํรองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกุล และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ
ทงัสนิ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขนึไปและเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํา 2 หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม 

 

เงอืนไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืทงัหมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์งัหมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ทเีดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจาํ

ทพีกัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ

เทยีวบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธ ิไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ทงั

มดัจาํ หรอืคา่ทวัรท์งัหมด เนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจา่ยในเทยีวบนินนัๆ 

หมายเหตกุรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุ

ไวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆทังสนิรวมถงึ เมอืท่านออกเดนิทางไปกับ

คณะแลว้ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธไิมอ่าจเรยีกรอ้ง

คา่บรกิารและเงนิมดัจาคนืไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนัหากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลับทา่นจะตอ้ง
ชําระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทสีายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจดัทนีงัของกรุป๊เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้
กําหนดซงึทางบรษัิทฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลกิการเดนิทางและไดดํ้าเนินการออกตัว
เครอืงบนิไปแลว้(กรณตีัว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงโรงแรมทพีกั 

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

 กรณมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขนึมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็มบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 สําหรับนําหนักของสัมภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครอืงบนิคอื 20 กโิลกรัม (สําหรับ
ผูโ้ดยสารชนัประหยดั / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางนําหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิที
ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได(้ทา่นตอ้งชําระในสว่นทโีดนเรยีกเก็บเพมิ) 

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขนึเครอืงไดต้อ้งมนํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวาม
กวา้ง+ยาว+สงูไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตรหรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 
เซนตเิมตร (18 นวิ)  



 กรณทีตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศนําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้ากวา่มาตรฐานไดท้งันี
ขนึอยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่รับภาระส่วนของค่าใชจ้่ายทสีัมภาระ
นําหนักเกนิ (ทา่นตอ้งชําระในสว่นทโีดนเรยีกเก็บเพมิ) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณ ี

 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทพีัก 
การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต
ภยั อคัคภียั หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซงึเป็นเหตกุารณ์ทนีอกเหนอืการควบคมุจากทางบรษิทั
ทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนอืงจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ
วาตภัย อัคคภีัย ทังๆ ทสีายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศทที่านเดนิทางท่องเทยีว ยังคง
ใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานททีอ่งเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนอืงจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่นในกรณี
ดังน ี

 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนอืงจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืสงิของหา้มนําเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามททีาง
กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณทีสีถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเนอืงมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว
ทพํีานักอยูใ่นประเทศไทย 

 

 

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

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

สด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น(ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสงิทขีัดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพํานัก
ระยะสนั 

3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

 

 

 



หมายเหต ุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึ ในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ
30 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิหากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุ่างๆ 

4. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทังสนิหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ,การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมายซงึอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทังสนิหากเกดิสงิของสญูหายอนัเนอืงเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรมและอบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง 

6. เมือท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทังหมด 

7. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทพีักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทเีขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุร ี/ 
ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีัก ทังนขีนึอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน 

11. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี
ทผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณตีอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถใน
การบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทีตอ้งเร่งรีบ เพอืใหไ้ดท้่องเทียวตาม
โปรแกรม 

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

15. การบรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชวัโมง ในวัน
นันๆ มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่ับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชอืผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทังหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ท่าน / เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

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

 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชอืไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์นืตามททีา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไมท่านเนอืวัว  ไมท่านเนอืหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวริัต 

รายละเอยีดอนืๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงอืนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชอื.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
 

 

ลําดบั ชอื-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชอื-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


