
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว อุณหภูมิ  

28 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 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 กุมภาพนัธ์ 2563 43,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  

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

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

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

27 กุมภาพนัธ์-03 มีนาคม 2563 39,888.- 9,900.- -6°C - 1°C  

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกคร้ัง+ 
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ // ราคาเด็กอายตุ ่ากว่า 2 ปี (INFANT) 9,900 บาท/ท่าน** 

ราคาน้ีไม่รวมค่าทปิไกด์ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  

20.00 น.       พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย มีเจา้หน้าท่ีของ
บริษทัคอยตอนรับท่าน 

23.50 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ณ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG626 
(บริการอาหารร้อน พร้อมเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 

 

วนัทีส่อง สนามบินเซ็นได - ปราสาทอาโอบะ - ท่าเรือชิโกม่า – อ่าวมัตซึชิม่า – วดัโกไดโดะ- วดัซูอกินัจิ – วดัเอนสึ
อนิ – หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ – เมืองโมริโอกะ 

07.40 น. เดินทางถึง สนามบินเซ็นได (Sendai Airport) ประเทศญ่ีปุ่น ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความ
สะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ 
พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ น าท่านเดินทางสู่เดินทางสู่ เมืองเซ็นได (Sendai) 
เป็นเมืองหลวงของ จังหวดัมิยางิ และยงัเป็นเมืองท่ีมีความเจริญและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของภูมิภาคโทโฮคุ
ไดรั้บฉายาว่า เมืองแห่งตน้ไม ้เพราะมีสวนสาธารณะหลายแห่งทัว่เมืองท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มร่ืน 
เซนไดมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัหลากหลายทั้งปราสาท วดัวาอาราม ห้างสรรพสินคา้ แหล่งช้อปป้ิง 
และร้านคา้ร้านอาหารต่างๆ อีกมากมาย น าท่านชม ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ (Aoba 
Castle) สร้างข้ึนในปี 1600 โดยขุนนางนามวา่ ดาเตะ มาซามูเนะ สร้างข้ึนส าหรับป้องกนัเมือง ปราสาท
แห่งน้ีลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้ า ภูเขาและป่าซ่ึงยงัคงอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ แมปั้จจุบนัเหลือเพียงเศษ
ซาก แต่ก าแพงหินและประตูนั้นไดรั้บการบูรณะข้ึนใหม่อีกคร้ัง จากท าเลท่ีตั้งของบริเวณปราสาท ท่าน
สามารถมองเห็นววิทิวทศัน์ท่ีงดงามของเมืองเซนได 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1)   
น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือชิโกม่า (Marine Gate Shiogama) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เพื่อ
ล่องเรือเฟอรร่ีเพื่อชม อ่าวมัตซึชิม่า (Matsushima Bay) ท่ีติดอนัดับ 1 ใน 3 วิวท่ีสวยงามท่ีสุดของ
ประเทศญ่ีปุ่น (Nihon Sankei) เป็นอ่าวท่ีเต็มไปดว้ยเกาะหินเล็กๆกระจายตวักนัมากกว่า 200 เกาะและ



บนเกาะเล็กๆน้ียงัมีตน้สนญ่ีปุ่นข้ึนอยู่ด้วยท าให้เกิดภาพท่ีแปลกตา ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 50 นาที 
จากนั้น วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับท่าเรือมัตสึชิมะ 
เน่ืองจากตั้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีโดดเด่น ท าให้วดัแห่งน้ีกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองมตัสึชิมะ ถูกสร้างข้ึน
ในปี 807 เป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค ์ซ่ึงก่อตั้งโดยพระสงฆท่ี์ก่อตั้งวดัซูอิกนัจิ โดยรูปป้ัน
จะถูกน ามาให้ประชาชนไดช้มกนัทุกๆ 33 ปี เดินทางสู่ วัดซูอิกันจิ (Zuiganji Temple) เป็นวดัเซนท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรักปิดทองและเพน้ท์สีประตูบานเล่ือนไวอ้ย่าง
สวยงาม ก่อตั้งคร้ังแรกในปี 828 เดิมเป็นวดันิกายเทนได และไดถู้กดดัแปลงใหเ้ป็นวดัเซนในช่วงสมยัคา
มาคูระ วดัแห่งน้ีได้สะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมตัสึชิมะได้เป็นอย่างดี โดยบริเวณ
ทางเขา้หอ้งโถงใหญ่สองขา้งทางจะเรียงรายดว้ยไมส้นซีดาร์ และถ ้าต่างๆท่ี อดีตเคยเป็นสถานท่ีท าสมาธิ 
ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรูปป้ันต่างๆ ไม่ไกลกนันกั น าท่านเขา้ชม วัดเอนสึอิน (Entsuin Temple) วดัแห่งน้ี
รู้จกัคุน้เคยกนัในช่ือ วัดแห่งกุหลาบ มีการวาดรูปดอกกุหลาบตะวนัตกท่ีว่ากนัว่าเก่าแก่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น
เอาไวด้า้นในบานประตูขวาของตูป้ระดิษฐานพระพุทธรูป วดัสร้างข้ึนในปี 1646 เพื่อไวทุ้กข์และบูชา
เทพ Mitsumune เทพแห่งความเมตตาท่ีเสียชีวิตเม่ืออายุเพียง 19 ปี ทางเขา้วดัมีสวนมอสและหินตั้งอยู่ 
และดา้นหลงัวดัเป็นป่าไมส้นซีดาร์ส าหรับนัง่ท าสมาธิ บริเวณพื้นท่ีวดัเป็นท่ีตั้งของหลุมฝังศพ และรูป
ป้ันของขนุนางดาเตะหนุ่มข่ีมา้ขาวลอ้มรอบดว้ยองครั์กษผ์ูภ้กัดีท่ีปลิดชีพตายตามไปตามอธัยาศยั น าท่าน
สู่ หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ (Esashi Fujiwara Heritage Park) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ท่ีน่ี
จะเป็นหมู่บา้นโบราณในบรรยากาศประวติัศาสตร์สมยัเฮอนั เป็นสถานท่ีส าหรับถ่ายภาพยนต ์ละครทีวี 
มากกวา่ 200 เร่ืองดว้ยกนั นอกจากจะเดินชมบรรยากาศสไตล์ยอ้นยุคแลว้นั้น ภายในยงัมีกิจกรรมสนุกๆ 
อีกมากมาย เช่น การแต่งกายเป็นขุนนางสมยัเฮอนั (มีแบบฟรีและเสียเงินเพิ่มเติม) การแต่งกายแบบ
ซามูไร โดยทดลองสวมเกราะแบบซามูไร การลองฝึกยงิธนู นอกจากน้ียงัมีโซนถ่ายภาพแบบ ART 3 มิติ 
อีกดว้ย จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

ค ่า อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย  
ทีพ่กั Active Resorts Iwate Hachimantai  หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั   
 

วนัทีส่าม เมืองคะคุโนะดาเตะ – บ้านซามูไรโบราณที่คะคุโนะดาเตะ – ตลาดปลาฟูรุคาวะ – วัดเซอิเรียวจิ – พระ
ใหญ่แห่งอาโอโมริ - พพิธิภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองคะคุโนะดาเตะ (Kakunodate) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)ชม บ้าน
ซามูไรโบราณที่คะคุโนะดาเตะ เห็นภาพคฤหาสน์ซามูไร หรือท่ีเรียกว่า บุเคะยะชิกิ (Bukeyashiki) และ
บา้นเรือนของพ่อคา้ซ่ึงยงัคงไดรั้บการอนุรักษเ์ป็นอยา่งดีแมเ้วลาจะล่วงเลยมาราว 400 ปีแลว้ก็ตาม ท าให้
ท่ีน่ีไดรั้บฉายาว่าเป็น เกียวโตน้อย (The Little Kyoto) ปัจจุบนัเหลือบา้นซามูไรท่ีเปิดให้เขา้ชมเพียง 6 
หลงั และหากเดินเล่นจนรู้สึกเม่ือย ก็สามารถนัง่รถลากชมเมืองไดด้ว้ย  

 เทีย่ง  อสิระรับประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาฟูรุคาวะ เมืองอาโอโมริ 
 เดินทางสู่ ตลาดปลาฟูรุคาวะ (Furukawa Fish Market หรือ Aomori Gyosai Center) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3.40 ชัว่โมง >>วนัน้ีทุกท่านจะไดรั้บประทานอาหารเท่ียงชา้กวา่ปกติ เน่ืองจากเดินทางไกล แต่
ระหว่างทางรถบสัจะหยุดพกั ณ จุกพกัรถ ลูกคา้สามารถซ้ืออาหารรับประทานรองทอ้งก่อนได)้ ตลาด
ปลาฟูรุคาวะ เป็นตลาดปลาท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองอาโอโมริ ท่านจะได้ล้ิมรสกบัอาหารทะเลสดๆ จาก



ทอ้งถ่ิน ผดัสดผกัดองชนิดต่างๆ HILIGHT!!! ของตลาดปลาแห่งนี้ คือ ให้นักท่องเที่ยวได้สร้างสรรค์
ข้าวดงบูริ (donburi ขา้วราดหนา้ต่างๆ) ดว้ยตนเอง เรียกวา่ นกเคะดน (Nokkedon) จากอาหารทะเลตาม
ฤดูกาลประจ าท้องถ่ิน ท่ีขายอยู่ภายในตลาดเป็นประจ าทุกวนัท่ีตลาดเปิดวิธีการท า ข้าวนกเคะดน 
(Nokkedon) เร่ิมตน้ดว้ยการซ้ือตัว๋แบ่งออกเป็นเซต 5 ราคา 540 เยน กบัเซต 10 ราคา 1,080 เยน โดยตัว๋ท่ี
ไดรั้บคุณสามารถน าไปแลกเปล่ียนเป็นอาหารทะเลต่างๆไดท้ัว่ตลาด(ตัว๋ 1 ใบส าหรับถว้ยขนาดปกติ และ 
2 ใบส าหรับถว้ยขนาดใหญ่) ไม่วา่จะเป็นปลาดิบ ปู หอย สาหร่ายทะเล ไข่ปลา และสินคา้อ่ืนๆมากมาย 
(ตัว๋ชนิดน้ีไม่สามารถใชน้อกตลาดได)้ เม่ือเลือกสรรจนพอใจแลว้ก็น าไปรับประทานตามโตะ๊ท่ีจดัเตรียม
ไวใ้ห้ โดยมีเคร่ืองปรุงรสให้ฟรี เช่น วาซาบิ ซอสถัว่เหลือง และขิง พร้อมน ้ าเปล่าหรือน ้ าชาฟรี แต่
ส าหรับซุปร้อนมิโซะและผกัดองจะตอ้งซ้ือด้วยตัว๋ (ขอ้มูลจาก Talon Japan) จากนั้นเดินทางสู่ วัดเซอิ
เรียวจิ (Seiryu Temple) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) สร้างข้ึนเม่ือ ปี ค.ศ.1984 วดัแห่งน้ีก็ครบ
องค์ประกอบทั้งสถาปัตยกรรมท่ีคงความดั้งเดิมของญ่ีปุ่น ธรรมชาติท่ีโอบล้อม น าท่านสักการะ พระ
ใหญ่แห่งอาโอโมริ (Showa Daibutsu) องค์พระสัมฤทธ์ิท่ีได้ช่ือว่าใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นด้วยความสูงกว่า 
21.35 เมตร ซ่ึงมีขนาดใหญ่กวา่ ท่ีนาราและคามาคุระ น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ่ (Nebuta 
Warasse) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงหรือจ าลองเก่ียวกบัเทศกาลเนบุ
ตะ หรือเทศกาลแห่โคมไฟแห่งจงัหวดัอะโอโมริ ซ่ึงจะจดักนัเป็นประจ าในช่วงตน้เดือนสิงหาคมของทุก
ปี ภายในจะไดส้ัมผสักบัโคมไฟของจริงท่ีใชแ้ห่ในเทศกาลอยา่งใกลชิ้ด จดัแสดงวธีิการประดิษฐ์โคมไฟ
อนัละเอียดอ่อน รวมถึงจ าลองบรรยากาศงานแห่ และการแสดงตีกลองอนักึกกอ้ง เสมือนวา่ไดเ้ขา้ไปร่วม
ในเทศกาลจริงๆ 

 ค ่า  อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย  
ทีพ่กั  Hotel JAL City Aomori หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั   
 

วนัทีส่ี่ สัมผัสความเร็ว โดยการน่ังรถไฟชินคันเซ็น (สถานีรถไฟชินอาโอโมริ - สถานีรถไฟชินฮาโกดาเตะ  โฮคุ
ตะ – โกดังอฐิแดงริมน า้ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - กระเช้าชมววิกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
 น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟชินอาโอโมริ (Shin Aomori Station) น าท่านนั่งรถไฟชินคนัเซน รถไฟ
ความเร็วสูงท่ีจะท าให้ท่านประหยดัเวลาเดินทาง เพื่อน าท่านไปยงั สถานีรถไฟชินฮาโกดาเตะ  โฮคุตะ 
(Shin Hakodate Hokuto Station) เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) แห่งเกาะฮอกไกโด  (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) เดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  เป็นเมือง
ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของภูมิภาค ฮอกไกโด ตั้งอยูป่ลายสุดทางตอนใตข้องเกาะ มีช่ือเสียงดา้นทิวทศัน์ท่ี
สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่ ในอดีตเป็นเมืองหน่ึงท่ีมีท่าเรือส าหรับเปิดการคา้
ระหวา่งประเทศในช่วงหลงัจากยคุแยกประเทศ เมืองฮาโกดาเตะไดรั้บอิทธิพลจากต่างประเทศเป็นอยา่ง
มาก มีย่านท่ีอยู่อาศยัของชาวต่างประเทศ และป้อมสไตล์ตะวนัตก น าท่านสู่ ป้อมโกเรียวคาคุ (Fort 
Goryokaku) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า ป้อมดาว 5 แฉก เพราะบริเวณ
นั้นเป็นพื้นท่ีขนาดใหญ่รูปดาวเน่ืองจากตอ้งการเพิ่มพื้นท่ีในการวางปืนใหญ่นัน่เอง ซ่ึงจะมองเห็นไดจ้าก
มุมสูง ป้อมสร้างตามสไตลต์ะวนัตก สร้างข้ึนในปีสุดทา้ยของสมยัเอโดะเพื่อป้องกนัเมืองฮาโกดาเตะจาก
การคุกคามจกัรวรรดินิยมท่ี ต่อมาป้อมแห่งน้ีกลายเป็นฐานของสงครามกลางเมืองระหวา่งกองทพัผูส้ าเร็จ



ราชการ และกองก าลงัของรัฐบาลเมจิท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ ปัจจุบนัถูกดดัแปลงให้กลายเป็นสวนสาธารณะ
ในช่วงปี 1910 (สะพานข้ามเข้าไปในพื้นที่รูปดาวเปิด 09:00-19:00 ไม่รวมค่าขึน้หอคอยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ท่านละ 840 เยน)  

เทีย่ง  อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
จากนั้ นอิสระให้ท่านเดินเล่น ณ โกดังอิฐแดงริมน ้า (Red Brick Warehouses ได้ปรับปรุงมาจาก
คลงัสินคา้อิฐสีแดงท่ีเคยใชค้า้ขายในปลายสมยัเอโดะ ตั้งอยูริ่มแม่น ้าของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนยร์วมแหล่งช้
อปป้ิง ร้านอาหาร และสถานบนัเทิงท่ีให้บรรยากาศเก่าๆ นอกจากร้านขายของท่ีระลึกท่ีทนัสมยั เส้ือผา้
แฟชัน่ ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบา้น และร้านขนมหวานแลว้ ยงัมีร้านอาหาร ลานเบียร์ โบสถ์ส าหรับจดั
พิธีแต่งงาน และบริการล่องเรือเพื่อชมวิวทิวทศัน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอีกดว้ย น าท่านสู่ ท่าเรือเมืองฮาโก
ดาเตะ หรือ ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ (Motomachi District) เป็นท่าเรือแรกท่ีเปิดให้มีการค้าระหว่าง
ประเทศในปี 1854 ในช่วงส้ินสุดยุคญ่ีปุ่นแบ่งแยก ดงันั้นท าให้มีผูค้า้จ  านวนมากจากรัสเซีย จีน และ
ประเทศตะวนัตก ไดย้า้ยถ่ินฐานมาอาศยัอยูใ่นเมืองฮาโกดาเตะบริเวณฐานภูเขาฮาโกดาเตะ ส่งผลให้ฮา
โกดาเตะไดรั้บอิทพลต่างๆมาจาก ชาวตะวนัตก โดย ปัจจุบนัยงัคงมีอาคารสไตล์ต่างประเทศคงเหลืออยู ่
สะทอ้นให้เห็นวฒันธรรมของเมืองน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี น าท่านนัง่ กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ 
(Mount Hakodate Night View) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที)  สูง 334 เมตร ตั้งอยูใ่นป่าทางตอน
ใต้ของปลายคาบสมุทรใกล้ใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวนัท่ีท้องฟ้าโปร่งทั้งกลางวนัและกลางคืน 
สามารถมองเห็นววิทิวทศัน์ท่ีงดงาม 

ค ่า อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย  
ทีพ่กั Hotel La'gent Plaza Hakodatehokuto  หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั  
  

วนัทีห้่า เมืองฮาโกดาเตะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ดิวตีฟ้รี - ที่ท าการ
รัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ - ช้อปป้ิงถนนทานุกโิคจิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)  
เดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.10 ชัว่โมง) น าท่านเขา้ชม สวนหมีภูเขาไฟโช
วะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานท่ีเพาะพนัธ์ุหมีสีน ้าตาล นกัท่องเท่ียวสามารถเยี่ยมชม
ลูกหมีสีน ้ าตาลไดอ้ย่างใกลชิ้ดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวยัท่ีไม่ดุร้ายโชวลี์ลาออ้นขออาหารจาก
นักท่องเท่ียว เป็นภาพท่ีน่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากใครต้องการใกล้ชิดกว่าน้ีก็สามารถเข้าไปยงัห้อง
สังเกตการณ์พิเศษ กรงมนุษย ์ซ่ึงจะมองเห็นหมีสีน ้ าตาลเดินผา่นไปมา และไดย้ินเสียงและกล่ินของหมี
ผา่นรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากน้ียงัยงัขายขนมปัง และแอปเป้ิล ให้นกัท่องเท่ียวไดป้้อนอาหารหมีอีก
ดว้ย  

  เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (5) 
น าท่านเดินทางกลบั เมืองซัปโปโร (SAPPORO) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่านชม ศาล
เจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรือ เดิมช่ือ ศาลเจา้ซัปโปโร เปล่ียนเพื่อให้สมกบัความยิ่งใหญ่ของ
เกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจ้ะ
ไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน อิสระชอ้ปป้ิง ดิวตีฟ้รี (Duty Free) น าท่านสู่ ที่ท าการรัฐบาลเก่าฮอก
ไกโด (Former Hokkaido Government Office) เป็นอาคารสีแดงอิฐ สร้างในปี 1888 นบัเป็นอาคารขนาด
ใหญ่แห่งหน่ึงในไม่ก่ีอาคารของญ่ีปุ่นในสมยันั้น ภายในตกแต่งอยา่งหรูหรา ดา้นหนา้มีสัญลกัษณ์ดาวห้า



แฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหยอ่มท่ีร่มร่ืน เรียงรายดว้ยตน้ซากุระ และตน้แปะก๊วย อาคารแห่งน้ีเคย
เป็นท่ีท าการรัฐบาลทอ้งถ่ินสมยับุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบนัเปิดให้ประชาชนเขา้ชมห้องท างานต่างๆ 
และหอสมุดเก็บบนัทึกทางราชการ ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ (Sapporo Clock Tower) ตวัอาคารและ
หอนาฬิกาสร้างข้ึนจากไม ้ออกแบบและบริจาคให้โดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878 สิบปีหลงัจากท่ีมีการ
สร้างเมืองซับโปโร ตวันาฬิกาถูกติดตั้งในปี 1881 จากบริษทั E. Howard & Co. เมือง Boston จากนั้น
อิสระชอ้ปป้ิง ถนนทานุกโิคจิ (Tanukikoji) เป็นยา่นการคา้เก่าแก่ของเมืองซปัโปโร โดยมีพื้นท่ีทั้งหมด 7 
บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านคา้ต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรง
ภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร์ 
และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้อนดองก ีร้าน 100 เยน นอกจากนั้นท่ีน่ียงัมีการตกแต่งบนหลงัคาดว้ยตุก๊ตาทา
นุกิขนาดใหญ่ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (6) พเิศษเมนู ชาบู บุฟเฟต์+ขาปู  
ทีพ่กั  Sapporo Tokyu REI Hotel หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั    
 

วนัทีห่ก สนามบินชิโตเสะ  – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตะเสะ เมืองฮอกไกโด 

10:30 น.     เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671 
15:30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 

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

โปรแกรมนีไ้ม่รับจอยแลนด์ 
 

ฤดูหนาวในญี่ปุ่นมีข้อควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว ส่ีโมงเย็นก็มืดแล้ว สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 
เดินทางควรกะเวลาให้ดี และถา้เท่ียวกลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะจะล่ืนตอ้งระวงั แว่นควรจะตอ้งมี เม่ือแสงแดดกระทบ
หิมะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทวัร์ * 
** ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :   
 รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ 
โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวนั
ละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพ
การจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการ
เดินทาง 
 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  



 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน
หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศให้กลบัมายื่นร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นไดป้ระกาศ
ยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงค์พ  านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 
วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับการยื่น
ร้องขอวซ่ีา 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้ าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทปิมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 2,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 
 

เดินทางขึน้ต ่า 30 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่ม
เพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายนิดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
การงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  
 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 1 วนั  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวนัเดินทาง
ภายใน 20 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัร์เตม็จ านวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 35 วนั 

 หากไม่ช าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่ง ใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติัโดยไม่มเีง่ือนไข 

 เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆท่ี
ได้ระบุไว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทาง E-Mail 

 ส่งรายช่ือส ารองที่น่ัง ผู้ เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยนืยันว่าต้องการ
เดินทางท่องเทีย่วทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกบัใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มา

ให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ -นามสกุล 
และอ่ืนๆ เพือ่ใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบินทัง้ส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต ่า 2 
หนา้หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 



เง่ือนไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนั ได้เงินคืนทั้งหมด 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนั ได้เงินคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไม่ได้ค่าทวัร์คืน  

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พัก
โดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเช่น 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจ า หรือค่าทัวร์
ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบินน้ันๆ 

หมายเหตุ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ
แล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง
ช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้
ก  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบิน
ไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
 กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 
 ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่าน
ไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร 
(18 น้ิว)  

 กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายท่ีสัมภาระ
น ้าหนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

 ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ.. (ส าคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดินทาง) 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่
ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษทัจะ
ค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 
อคัคีภยั ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็น
ปกติ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคน
เขา้เมืองหา้มเดินทาง 

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ี

พ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 
จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่า
จะด้วยวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยันการ
มีคุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น* ดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 
2. ส่ิงท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯ จดัการให)้ 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะ

สั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ 

และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณทีีม่ีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  



3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การ

นดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / 
ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมใหบ้ริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให้
เวลาในการท่องเท่ียวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขยัรถในการ
บริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้ าด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี 4 ของการเดินทาง รวมจ านวน 
4 ขวด 

15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนั
นั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพ
การจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรม
การเดินทาง 

 
 
 
 



ใบจองทวัร์ / BOOKING FORM 
รายการทวัร์.................................................................................. วนัเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติ้ดต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี..............ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร   ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้จอง 
 

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

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 


