
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ 
TG670 23.55-08.20+1 

   - 

2 ชโิทเซ-่โนโบรเิบ็ตส-ึหบุเขานรกจโิกกดุาน ิ
เมอืงฮาโกดาเตะ-ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาจ-ิโกดงัอฐิแดง 
น ัง่กระเชา้ชมววิ ณ ภเูขาฮาโกดาเตะ 

   HAKODATE HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่  

BUFFET นานาชาต+ิOnsen 

3 ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ-ป้อมโงเรยีวคาค-ุภเูขาไฟ 
โชวะชงิซงั-กระเชา้ไฟฟ้าอซุุซงั-ศนูยอ์นรุกัษห์ม ี
ทะเลสาบโทยะ 

   TOYA HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

BUFFET ขาปู+Onsen 

บนเครือ่ง 



 

 

 

หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ 
ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอื
จะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุม
ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอน  
เฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

วนัที ่1 กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ
20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้4 สนามบนิสวุรรณภมูปิระตู

ทางเขา้หมายเลข 2 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทรอให ้
การตอ้งรับ พรอ้มทัง้แจกเอกสารในการเดนิทางและอ านวยความสะดวก 

23.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเซ ่โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG670  
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ชัว่โมง)  

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่2 ชโิทเซ-่โนโบรเิบ็ตส-ึหบุเขานรกจโิกกดุาน-ิเมอืงฮาโกดาเตะ-ยา่นเมอืงเกา่โมโต
มาจ-ิโกดงัอฐิแดง-น ัง่กระเชา้ชมววิ ณ เมา้ทฮ์าโกดาเตะ 

08.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิชโิทเซ่ เกาะฮอกไกโด หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ (เวลาที่
ญีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัด
หมายเวลา) ***ส าคัญมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื 
ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรับและจับ *** 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบ็ตส ึสถานตากอากาศและน ้าแรท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเกาะ 
ฮอกไกโด ซึง่มนี ้ารอ้นทีแ่ตกตา่งกัน 11 ชนดิ นับเป็นน ้ารอ้นทีด่แีละมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ
ของญีปุ่่ น ภายในเมอืงแหง่นีเ้ต็มไปดว้ยโรงแรมและทีพั่กสไตลญ์ีปุ่่ นเรยีวกังมากมาย น าทา่น
ชม จโิกกดุาน ิหรอื หบุเขานรก ซึง่เกดิจากภเูขาไฟทีย่ังไมด่ับ ถกูปกคลมุไปดว้ยหมอก

4 โรงงานช็อคโกแลต-ศาลาวา่การ-หอนาฬกิา 
สวนโอโดร-ิตลาดปลาโจไก-มติซุย เอา้ทเ์ลท 

   ART ASAHIKAWA 
หรอืเทยีบเทา่ Onsen 

  5 สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ-หมูบ่า้นราเมง-สนุขัลากเลือ่น 
ลานสก-ีถนนคนเดนิเฮวะ ออิอนมอลล ์ 

   ART ASAHIKAWA 
หรอืเทยีบเทา่ Onsen 

  6 คลองโอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีโรงเป่าแกว้คติาอชิิ

รา้นกาแฟ ฮลัโหล คดิตี-้รา้น LETAO- JTC ดวิตีฟ้ร ี
เนนิพระพทุธเจา้-ถนนทานกุโิคจ ิ

   SAPPORO  
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

  7 ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  
TG671 10.00-15.50 
 

    

20 

บนเครือ่ง 



 

 

ควนัและกลิน่ของก ามะถัน ชมบอ่น ้าพรุอ้นและบอ่โคลนเดอืดอันเป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาตทิีย่ังคงอยู ่

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (1) 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate) เมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมภิาค 
ฮอกไกโด ตัง้อยูป่ลายสดุทางตอนใตข้องเกาะ มชีือ่เสยีงดา้นทวิทัศนท์ีส่วยงามของภเูขาฮา
โกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่ ในอดตีเป็นเมอืงหนึง่ทีม่ทีา่เรอืส าหรับเปิดการคา้ระหวา่ง
ประเทศในชว่งหลังจากยคุแยกประเทศ เมอืงฮาโกดาเตะไดรั้บอทิธพิลจากตา่งประเทศเป็น
อยา่งมาก มยีา่นทีอ่ยูอ่าศัยของชาวตา่งประเทศ และป้อมสไตลต์ะวนัตก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แลว้น าท่านเดนิชมเมอืงที่ ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาจ ิ(Motomachi District) แต่ก่อนบรเิวณ
ท่าเรอืเมอืงฮาโกดาเตะ เป็นท่าเรอืแรกทีเ่ปิดใหม้กีารคา้ระหวา่งประเทศในปี 1854 ในชว่ง
สิน้สดุยุคญีปุ่่ นแบ่งแยก ดังนัน้ท าใหม้ผีูค้า้จ านวนมากจากรัสเซยี จนี และชาตติะวันตก ได ้
ยา้ยถิน่ฐานมาอาศัยอยู่ในเมอืงฮาโกดาเตะแห่งนี้ ซ ึง่ปัจจุบันยังคงมอีาคารสไตลต์ะวันตก
และสิง่ก่อสรา้งที่มีชือ่เสยีง ไดแ้ก่ หอ้งโถงอนุสรณ์สไตล์จีน (Chinese Memorial Hall), 
ศาลาประชาคมฮาโกดาเตะ (Old Hakodate Public Hall), โบสถ์รัสเซียออโธด็อกซ์ 
(Rusian Orthodox Church), สถานกงสุลอังกฤษเก่า (Old British Consulate), บา้นเก่า
ตระกลูโซมะ (Old Soma Residence), วดัฮงิาชฮิอนงันจ ิสาขาเมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate 
Higashi Honganji), โบสถอ์ปิิสโคปัล (Episcopal Church),โบสถโ์มโตมาจโิรมันคาธอลคิ 
(Motomachi Roman Catholic Church) จากน ัน้ใหท้า่นเดนิชมโกดงัอฐิแดงรมิน า้ (Red 
Brick Warehouses) ไดป้รับปรุงมาจากคลังสนิคา้อฐิสแีดงทีเ่คยใชค้า้ขายในปลายสมัยเอ
โดะ ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าของอา่วฮาโกดาเตะ ศนูยร์วมแหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร และสถานบันเทงิ
ทีใ่หบ้รรยากาศเกา่ ๆ นอกจากรา้นขายของทีร่ะลกึทีทั่นสมัย เสือ้ผา้แฟชั่น รา้นขายอปุกรณ์
ตกแต่งบา้น และรา้นขนมหวานแลว้ ยังมรีา้นอาหาร ลานเบยีร ์โบสถส์ าหรับจัดพธิแีตง่งาน 
และบรกิารลอ่งเรอืเพือ่ชมววิทวิทัศน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอกีดว้ย แลว้น าท่านเดนิทางไปยัง
ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) มคีวามสูง 334 เมตร ตัง้อยู่ในป่าทางตอนใต ้
ของปลายคาบสมุทรใกลใ้จกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวันที่ทอ้งฟ้าโปร่งทัง้กลางวันและ
กลางคนื สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ทีง่ดงาม นับเป็นจุดชมววิตดิอันดัน 1 ใน 3 สถานทีท่ีด่ ี
ทีส่ดุของญีปุ่่ น ร่วมกับภเูขาอนิาซะ (Mount Inasa) ทีน่างาซาก ิ(Nagasaki) และภเูขารอค
โค (Mount Rokko) ทีโ่กเบ (Kobe) บนยอดเขามจีุดชมววิมรีา้นกาแฟ รา้นจ าหน่ายของที่
ระลกึ   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม (2) 
พกัที ่ HAKODATE HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

อสิระใหท้า่นอาบน า้แรร่วมแบบญีปุ่่ น (ออนเซน)  



 

 

 

วนัที ่3 ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ-ป้อมโงเรยีวคาค-ุภเูขาไฟโชวะชนิซนั-กระเชา้ไฟฟ้าอสุุ
ซงั-ศนูยอ์นรุกัษห์ม ีทะเลสาบโทยะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 
น าทา่นไปยัง ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มพีืน้ทีป่ระมาณ 4 ชว่ง
ตกึ เปิดเป็นประจ าทกุวนั ตัง้แตต่อนเชา้ตหีา้ถงึเทีย่งตรง ในตลาดจะจ าหน่ายอาหารทะเลสด 
เช่น ปูอลาสกา้ ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล พรอ้มทัง้ผลไมต้ามฤดูกาล บรเิวณ
ใกลเ้คยีงมรีา้นอาหารหลายรา้น เมนูทีน่ยิมทีสุ่ดคอื Uni-Ikura Domburi (ขา้วเสริฟ์
พรอ้มหอยเมน่ทะเลและไขป่ลาแซลมอ่น) น าท่านถ่ายรูปและชมป้อมโงเรยีวคาค ุหรอื 
ป้อมดาว 5 แฉก เป็นบรเิวณทีม่พีื้นทีข่นาดใหญ่รูปดาว ซึง่สามารถมองเห็นไดจ้ากมุมสูง 
ลักษณะป้อมจะเป็นสไตลต์ะวันตก บรเิวณสวนเขา้ชมฟร ีหากทา่นจะขึน้หอคอยชมววิ 
มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิประมาณ 840 เยน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่งแบบ JAPANESE SET (4) 
น าท่านชม ภูเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa Shinzan) เป็นภเูขาไฟทีเ่กดิขึน้ใหม่ มอีายนุอ้ย
ทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น เกดิขึน้โดยการเกดิแผน่ดนิไหวและกอ่ตัวขึน้บนพืน้ทีร่าบทุง่ขา้วสาล ีมี
ความชสูง 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 สมัยจักรรพรรดโิชวะ ปัจจุบันยังคงมคีวัน
ก ามะถันลอยอยูเ่หนอืปลอ่งภเูขาไฟ ภเูขาไฟแหง่นีต้ัง้อยูใ่กลก้ับภเูขาไฟอสุ ุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้สูย่อดเขาอสุ ุเพือ่ชมทวิทัศน์แบบพาโนรามา่ จากจุด
ชมววิดา้นบน ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) 
และภเูขาโชวะชนิซัน(Showa Shinzan) และจุดชมววิอกีแหง่หนึง่ก็จะเห็นววิของมหาสมทุร
และหลุมขนาดใหญ่ทีเ่กดิจากการปะทุของภูเขาไฟอุสใุนปี 1977 ซึง่ระเบดิปะทุตดิต่อกัน
นานถงึ 2 ปี จนกลายเป็นภเูขาโชวะดังทีเ่ห็นอยูใ่นปัจจุบัน ภเูขาไฟอสุ ุ(Usuzan) เป็นภเูขา
ไฟทีย่ังไม่ดับสนทิ มคีวามสงู 733 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ในรอบรอ้ยปีทีผ่่านมาเกดิการ
ปะทขุึน้ 4 ครัง้ คอื ปี ค.ศ. 1910,1944-45, 1977 และปี 2000 ซึง่ท าใหเ้ถา้ถา่นจ านวนมาก
พุ่งออกมาเป็นระยะทางไกลท าลายอาคารต่างๆ จากนั้น..น าท่านชม ศูนยอ์นุรกัษห์มสี ี

น า้ตาล (BearPark) เป็นสถานทีเ่พาะพันธุห์มสีนี ้าตาล นักท่องเทีย่วสามารถเยีย่มชมลกูหมี
สนี ้าตาลไดอ้ยา่งใกลช้ดิผา่นกระจกใส และมหีมโีตเต็มวัยทีไ่มด่รุา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหาร
จากนักท่องเทีย่ว เป็นภาพทีน่่ารักน่าเอ็นดูทเีดยีว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกวา่นี้ก็สามารถ
เขา้ไปยังหอ้งสังเกตการณ์พเิศษ ”กรงมนุษย”์ ซึง่จะมองเห็นหมสีนี ้าตาลเดนิผา่นไปมา และ
ไดย้นิเสยีงและกลิน่ของหมผี่านรูระบายอากาศเล็ก ๆ นอกจากนี้ยังยังขายขนมปังและแอป
เป้ิล ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยัง ทะเลสาบโทยะ 
(Lake Toya) วนอทุยานแหง่ชาตชิโิกทส ุเป็นทะเลสาบทีเ่กดิจากแอง่ปากปลอ่งภเูขาไฟทีม่ี
ขนาดใหญอ่ันดับสามของญีปุ่่ น  และผลจากการระเบดิของภเูขาไฟท าใหม้ลีาวาทับถมจนปิด



 

 

กัน้ทางน ้าไหลไม่ใหอ้อกจากทะเลสาบได ้ดา้นหลังมภีูเขาอุสุและภูเขาโชวะชนิซัง ส่วน
ดา้นหนา้มภีเูขาโยเทอจิงึเป็นภาพทวิทัศนท์ีส่วยงามอยา่งยิง่ จนไดช้ือ่วา่เป็นววิทีง่ดงามทีส่ดุ
อันดับสามของเกาะฮอกไกโดเลยทเีดยีว  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม (5) 
 พกัที ่TOYA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

อสิระใหท้า่นอาบน า้แรร่วมแบบญีปุ่่ น (ออนเซน)  
 

วนัที ่4 โรงงานชอคโกแลต-ศาลาวา่การ-หอนาฬกิา-สวนโอโดร-ิตลาดปลาโจไก-มติ
ซุยเอา้ทเ์ลต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 
เชา้นี้น าท่านเดนิทางสู ่โรงงานชอคโกแลต ISHIYA เป็นโรงงานทีผ่ลติชอคโกแลตทีข่ ึน้
ชือ่ของเมอืงซัปโปโร โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไสช้อคโกแลตขาวที่เป็นที่
นยิมท่ัวทัง้เกาะ ฮอกไกโด (อสิระใหท้า่นถา่ยรูปบรเิวณดา้นนอก ไมร่วมต ัว๋คา่เขา้ชม
ภายใน)  จากนัน้น าท่านชม อดตีศาลาทีว่า่การของฮอกไกโด (ตกึอฐิแดง)  เป็นตกึสไตลน์ี
โอบารอค มีลักษณะพิเศษที่มีหลังคายอดแหลมและกรอบหนา้ต่างเป็นเอกลักษณ์  
เปรียบเสมือนอนุสาวรีย์การบุกเบกิของฮอกไกโด 
ปัจจบุันไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกทางวฒันธรรม
ของชาต ิจากนั้นน าท่านชมหอนาฬกิาประจ าเมอืง 
(CLOCK TOWER) เป็นหอนาฬกิาทีด่ ารงอยูใ่นฐานะ
สัญลักษณ์ของซัปโปโร มหีนา้ปัดนาฬกิาทัง้สีด่า้นที่
ท าจากอเมรกิา ปัจจุบันถือเป็นหอนาฬกิาที่เก่าแก่
ทีส่ดุของญีปุ่่ น และเป็นสถานทีนั่กท่องเทีย่วท่ัวโลก
รูจั้ก และนิยมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่  ตลาดปลาโจไก  (Sapporo Jogai 
Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 
รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายสง่ซัป
โปโร เป็นหนึง่ในตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืง รา้นคา้
ตา่งๆ จ าหน่ายอาหารทะเล เชน่ ป ูหอยเมน่ทะเล ไข่
ปลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอืน่ 
ๆ ในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝร่ังตาม
ฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื  
Donburi 

เทีย่ง    รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารเมน ูชาบ ู(7) 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ MITSUI OUTLET PARK เอา้ทเ์ลทซึง่เปิดตัวเป็นครัง้แรกในฮ
อกไกโด เพียบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรับทุกคนตัง้แต่แบรนด์ชัน้น าจากต่างประเทศ สนิคา้
แฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬาและกิจกรรมกลางแจง้และสินคา้ท่ัวไป 
ประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 130 แบรนด ์ซึง่ในบรรดาแบรนดด์ังเหลา่นี้ จะมถีงึ 58 แบรนดท์ี่
เป็นแบรนดท์ีเ่พิง่เปิดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนดท์ีเ่ปิดตัวเป็นครัง้แรกในประเทศญีปุ่่ น 
นอกจากนี้ภายในหา้งยังมศีูนยอ์าหารขนาดใหญ่ที่จุได ้650 ที่น่ัง เช่นเดยีวกับ Hokkaido 
Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์ เอาทเ์ลททีน่ี่จงึเต็ม
ไปดว้ยสรรพสิง่ใหช้าวฮอกไกโดและนักทอ่งเทีย่วจากตา่งชาตไิดส้มัผัส 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง 
  พกัที ่ART ASAHIKAWA หรอืระดบัเดยีวกนั อสิระใหท้า่นอาบน า้แรร่วมแบบญีปุ่่ น  

(ออนเซน)  



 

 

 

วนัที ่5 สวนสตัวอ์าซาฮคีาวะ-หมูบ่า้นราเมง-สนุขัลากเลือ่น-ลานสก-ีถนนคนเดนิเฮวะ  
ออิอนมอลล ์   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (8) 
น าท่านชม สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตวท์ี่มชี ือ่เสยีงในแถบ
รอบนอกของเมอืงอะซาฮกิาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมได ้
เขา้ชมสัตวน์านาชนดิจากหลากหลายมมุมอง เป็นเอกลักษณ์ทีไ่มเ่หมอืนสวนสัตวแ์หง่อืน่ ๆ 
ไฮไลท์ ไดแ้ก่ การเดนิขบวนพาเหรดของเหล่าเพนกวิน้ และโดมแกว้ขนาดเล็กที่อยู่ตรง
กลางของโซนหมีขัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน ในส่วนของ
นทิรรศการจะแสดงเกีย่วกับสตัวป่์าพืน้เมอืงของฮอกไกโด เชน่ กวาง นกอนิทร ีเครน หมาป่า 
และสัตวอ์ืน่ ๆ จากท่ัวทุกมมุโลก เชน่ หมขีัว้โลก ลงิ แมวใหญ ่และยรีาฟ น าท่านเดนิทางสู ่
“หมูบ่า้นราเมง” หมูบ่า้นราเมนอะซาฮคิาวะ ไดถ้อืก าเนดิขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นรา
เมนชื่อดังของเมืองอาซาฮคิาว่าทั ้ง 8 รา้นมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว เสมือน
หมูบ่า้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดังขัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว และยังมหีอ้งเล็กๆทีจั่ดแสดงประวตัคิวาม
เป็นมาของหมู่บา้นแห่งนี้ใหส้ าหรับผูท้ี่สนใจไดม้าศกึษาอีกดว้ย นอกจากนี้ราเมนยังมี
วัฒนธรรมการทานทีนั่กท่องเทีย่วอยา่งเราควรรูเ้พือ่ทีจ่ะไดเ้ขา้ใจคนญีปุ่่ นมากขึน้นัน้คอืเวลา
ทานหา้มคบีเสน้มาใสช่อ้นกอ่นแลว้คอ่ยทาน แตต่อ้งใชต้ะเกยีบคบีเสน้และเครือ่งเคยีงแลว้
เอาเขา้ปากเลย ชอ้นมไีวส้ าหรับซดน ้าซปุเทา่นัน้ และถา้ราเมนรา้นไหนอรอ่ยมากๆคนญีปุ่่ นก็
จะไมเ่หนยีมอายทีจ่ะยกชามสด เสยีงดังเป็นการใหส้ญัญาณกับพอ่ครัววา่ “ราเมนอรอ่ยมาก” 
ยิง่ดังเทา่ไหรย่ ิง่อรอ่ยเทา่นัน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  พาทา่นชมิราเมงรา้นดงั ณ หมูบ่า้นราเมงตามอธัยาศยั  
 
น าคณะเดนิทางสู่ “เมอืงฟุราโน่” (Furano) เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีอากาศเย็นและแหง้
ประกอบกับดนิแถบนั้นเป็นดนิภูเขาไฟ จงึเหมาะแก่การเพาะปลูกผลติผลทางการเกษตร 
โดยเฉพาะดอกไม ้แตใ่นชว่งเวลาทีเ่ป็นหมิะก็จะเป็นลานหมิะขนาดใหญ ่น าท่าน ชม “สนุขั
ลากเลือ่น” ณ ลานสกหีมิะขาวโพลน ใหท้า่นถา่ยรูปกบัสุนขัลากเลือ่น ฟร!ี!! (ไมร่วม
ค่ากจิกรรมต่างๆ) จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ นงิเก ิล้เทอเรส(Ningle Terrace) เป็น
หมูบ่า้นเล็กๆทีต่ัง้อยูต่รงขา้มโรงแรม New Furano Prince Hotle ซึง่จ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง
จ าพวกงานฝีมอืตา่งๆ สนิคา้ไอดเีก๋ๆ  ทีอ่ยูใ่นรา้นทีท่ าเป็นกระทอ่มไมเ้ล็กๆท่ามกลางป่าทีร่ม่
รืน่ เชือ่มตอ่ดว้ยสะพานไม ้ภายในรา้นก็จะมคีนท างานฝีมอืใหช้มพรอ้มทัง้จ าหน่ายสนิคา้ 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

จากนั้นน าท่านสู่ ลานสก ีท่านสามารถ
สนุกสนานกับลานกจิกรรมที่มบีรกิารอยู่
ที่นี่ ทั ้งแบบ Snow Raft เรือยางขนาด
ใหญ่ที่สามารถน่ังเป็นกลุ่ม หรือเดี่ยว 
ไหลลงจากเนินตามเนินเขาที่ก าหนด 
และยังม ีBanana Boat ทีล่ากดว้ยสโนว
โมบิวที่ลากซกิแซกตามสันเนิน สรา้ง
ความสนุกสนานตื่น เต น้ไดม้ากเลย
ทเีดยีว และ Sled ส าหรับพาหนะสว่นตัว 
ทีไ่หลล่งจากเนนิสงู โดยใชข้าของผูเ้ลน่
ในการบังคับทศิทางความชา้เร็ว และยังมกีจิกรรมหมิะตา่งๆ เชน่ ขับรถสโนวโ์มบวิ (ราคาไม่
รวมอปุกรณ์เครือ่งเลน่ตา่งๆ)  
จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงย่านใจกลางเมอืงบรเิวณชอ้ปป้ิงยา่นถนนเฮวะ (Heiwa Dori)   
เป็นถนนคนเดินหลักของเมืองอะซาฮิกาวะ สองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้ท่ัวไป 
หา้งสรรพสนิคา้ รา้นแบรนดเ์นม และในฤดรูอ้นจะมแีผงขายของสด ผักผลไม ้และอืน่ ๆ มา
เปิดขายกันอย่างคกึคัก ซึง่ถนนแห่งนี้เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างย่านธุรกจิทางฝ่ังตะวันออก 
กับยา่นรา้นอาหาร และคลับ บาร ์ทางฝ่ังตะวนัตก เริม่เปิดตัง้แตปี่ 1972 นับเป็นแหง่แรกของ
ญีปุ่่ นทีจั่ดใหเ้ป็นถนนคนเดนิแบบถาวร และยังมรีะบบท าความรอ้นทีพ่ืน้เพือ่ไมใ่หน้ ้าแข็งจับ
จนลืน่ในชว่งฤดูหนาวอกีดว้ย และท่านสามารถเดนิขา้มฝ่ังถนนมายัง ออิอนมอลล ์(Aeon 
Mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมูนั่กท่องเทีย่วชาวตา่งชาต ิภายในตกแตง่ในรูปแบบที่
ทันสมัยสไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น อาหารสด
ใหม ่และอปุกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชั่นมากมาย เชน่ MUJI, 100 yen 
shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึง่
บางรา้นไม่ตอ้งเสยีภาษีสนิคา้ส าหรับนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิสว่นรา้นอาหารก็มใีหเ้ลอืก
มากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศนูยอ์าหารบรกิาร 

เย็น อสิระอาหารค า่ ภายในศนูยอ์าหารของออิอน มอลล ์
 พกัที ่ART ASAHIKAWA หรอืระดบัเดยีวกนั อสิระใหท้่านอาบน า้แรร่วมแบบญีปุ่่ น  

(ออนเซน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที ่6 คลองโอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร-ีโรงเป่าแกว้คติาอชิ-ิรา้นกาแฟ ฮลัโลคติตี-้
รา้น LETAO-JTC DUTY FREE-เนนิพระพทุธเจา้-ถนนทานกุโิคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม(9) 
น าท่านชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุทีไ่ดรั้บความนยิมถ่ายภาพ มฉีากหลัง 
เป็นหลังคาอาคารกอ่อฐิแดง โดยคลองโอตารสุรา้งเสร็จในปี 1923 ถอืวา่เป็นคลองทีเ่กดิ 

จากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถา่ย สนิคา้จากเรอืใหญ ่ลงสูเ่รอืขนถา่ย แลว้น าสนิคา้มา
เก็บไวภ้ายในโกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลองครึง่หนึ่งท าเป็นถนนหลวงสาย 17 
ส่วนที่เหลอืไวค้รึง่หนึ่งก็ไดท้ าการปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทัง้ยังปรับปรุงทางเดนิ
เลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระใหท้่านรูปเป็นที่ระลกึ อสิระใหท้่านรูปเป็นที่ระลกึ จากนั้น
อสิระใหท้่านเดนิเลน่ชมเมอืงโอตารุตามอัธยาศัย เชน่ พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่ง
แกว้ ที่รวบรวมกล่องดนตรีและเครื่องแกว้อันงดงามและหายากไวม้ากมาย ท่านสามารถ
เลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืงงานฝีมอืต่าง ๆ อาทเิชน่ ตุ๊กตาแกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ 
เพลดิเพลนิไปกับรา้นขายกล่องดนตรี  ซึง่มกีล่องดนตรขีนาดเล็กไปจนถงึขนาดใหญ่ โดย
ท่านสามารถเลอืกเพลงต่าง ๆ ไดด้ว้ยตัวของท่านเอง รา้นขายเครือ่งแกว้ ทีม่ตีัง้แต่กระดิง่
แกว้อันจิว๋ไปจนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนมอบตา่งๆ ทีท่่านสามารถชมิตามใจชอบโดยเฉพาะ
รา้น KITAKARO ซึง่มขีนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหม่ๆ ใหอ้ร่อยจนลมือว้นกันเลยทเีดยีว 
และเหมาะทีจ่ะซือ้ของฝากเป็นอย่างด ี และยังมอีกีหนึง่รา้นทีท่่านตอ้งมเีวลากับรา้นนี้ คอื
รา้น LeTAO  รา้นชสีเคก้แสนอร่อย ดว้ยบรรยากาศในรา้นตกแตง่ดว้ยไมท้ีแ่สนอบอุ่น ขับ
กลอ่มดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบอ๊กซ ์

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (10) 

น าท่านสู่ JTC DUTY FREE อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี เช่น เสือ้ผา้ น ้าหอม 
ตามอัธยาศัย เมือ่ถงึเวลาอันสมควร จากนัน้น าท่านเดนิทาง
สู ่UNSEEN OF SAPPORO ไฮไลท!์!! Hill of the Bud-
dha หรอืเนนิเขาพระพุทธเจา้  ที่เป็นฝีมอืการออกแบบ
และสรา้งสรรโดยสถาปนกิชือ่ดังของญีปุ่่ น ทะดะโอะ อันโดะ 
(Tadao Ando) มีจุดประสงค์เพื่อเป็นสถานที่สวดมนต์
ภาวนา ในรูปแบบทีแ่ปลกตาและน่าแปลกใจส าหรับบุคคล
ท่ัวไป ทะดะโอะไดส้รา้งภูเขาคอนกรีตลอ้มรอบองค์พระ
เหลือเพียงแต่เศียร คอนเซ็ปการออกแบบของทะดะโอะ
ตอ้งการใหผู้เ้ขา้สักการะค่อยๆ เห็นองค์พระพุทธรูปทีละ
นอ้ยๆ จากจุดเริ่มตน้ภายนอกที่เราเห็นเพียงเศียรของ
พระพุทธรูปเท่านัน้ เมือ่เดนิเขา้มาใกลข้ ึน้เรือ่ยๆ องคพ์ระก็
จะค่อยๆ ปรากฏใหเ้ห็นมากขึน้ จนเมื่อสุดทาง เมื่อผูม้า
สักการะแหงนหนา้มองขึน้ไป ก็จะเห็นพระพุทธรูปครบทัง้
องค ์ ในแตล่ะฤดกูาลก็จะใหอ้ารมณ์แตกตา่งกันออกไป ฤดู
ใบไมผ้ลก็ิจะรูส้กึไดถ้งึความเขยีวจ ีชว่งซมัเมอรก็์จะเห็นเป็น
ทุง่ลาเวนเดอรส์มีว่งออ่นๆ ฤดหูนาวทีห่มิะตกก็จะเห็นเนนิเป็นพรมสขีาว เรยีกไดว้า่เป็นศลิปะ



 

 

ทีรั่งสรรคด์ว้ยธรรมชาตอิยา่งแทจ้รงิ และในบรเิวณใกลเ้คยีงทา่นจะไดพ้บกับ รปูป้ันหนิโมไอ 
กลุม่หนิสโตนเฮนจ ์(Stonehenge)  ใหท้่านไดส้กัการะและอสิระกับการถา่ยรปูตามอัธยาศัย 
จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงทีย่า่น ถนนทานูกโิคจ ิแหลง่ชอ้ปป้ิงเกา่แกท่ีส่บืทอดมาตัง้แต่
ยคุบกุเบกิ เหมาะส าหรับจับจา่ยซือ้หาของฝากจากฮอกไกโด เป็นชมุชนรา้นคา้ประมาณ 200 
รา้นคา้ ทอดยาวกวา่ 1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมอืงซัปโปโร 
เชือ่มตอ่กันดว้ยหลังคาโครงสรา้งทีร่องรับทุกสภาพอากาศ จงึสามารถใชง้านไดโ้ดยไมต่อ้ง
กังวลถงึฝนหรอืหมิะแสงแดดเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่ต็มไปดว้ยความคกึคักมชีวีติชวีา หรอืจะ
เดนิเล่นชมเมอืงที่ ยา่นซูซูกโินะ (Susukino) ทีย่่านกนิดืม่ทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงซัปโปโร  
มั่งคั่งดว้ยรา้นคา้และแวดลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารแยะเต็มไปหมด แต่ส าหรับราเมน แนะน า
ตอ้งไปทีซ่อยนีค้อื “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน สามารถเลอืกรา้นตามความชอบ ทัง้
ชนดิเสน้ราเมนน ้าซปุรสชาตแิละเครือ่งเคยีงตา่ง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง 
พกัที ่SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่7  ซปัโปโร (ชโิทเซ)่-กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 
เชา้ หากโรงแรมเตรยีมอาหารเชา้ไมท่นั ขออนญุาตจดัเป็น BOX SET (11) 
07.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิชโิทเซ่ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ

สัมภาระออกเดินทางจากเมอืงซปัโปโร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทย เที่ยวบินที่ 
TG671 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 7.30 ชัว่โมง)  

 *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
10.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชโิทเซ ่ 
15.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

-------------------------------------------------- 
 

*** ขอความกรณุาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ัง้หมดกอ่นการจอง  
เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 

 
 
 
 

 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



 

 

 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์
วนัเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 

2-3 ทา่น ทา่นละ 
ราคาไมร่วมต ัว๋ทา่นละ พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

06-12 DEC 19 49,999 39,999 15,900 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคา INFANT ทา่นละ 15,900 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ีทา่นละ 
2,000 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

▪ คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
▪ คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
▪ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

▪ คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรม

ธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม        

คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทาง

ญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้
ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท 
ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่
เกนิขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 2,000 บาท/ทรปิ ช าระที่สนามบนิในวันเช็คอนิ 

(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 



 

 

➢ กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 20,000 บาท พรอ้ม
กับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

➢ การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของค่าที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

➢ หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่าย
ทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

➢ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

➢ ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชื่อผู ้
เดนิทางไดต้ามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่าง
นอ้ย 30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผดิชอบใด  ๆในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของ
หวัหนา้ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆ
เป็นตน้ 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ 
ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไป
โดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 
15 วัน ไม่วา่จะดว้ยวัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัติ
การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 



 

 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง
และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 
ทา่น  

❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง  

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, 
เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

❖ เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

❖ กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
❖ รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุน
โปรแกรม  

❖ การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผู ้
สบูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความ
พรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

❖ มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

❖ ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

❖ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดี่ยว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม่  

❖ สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ 
อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และ
คนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ด ้
ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

❖ เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ 

ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไม่

ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุ

ใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่าน เนื่องจาก

ทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 



 

 

❖ บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง 
การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง 
ในวันนั้นๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่ว
ตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

❖ กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ใน
การเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่
หากวันเดนิทางผูเ้ดนิทางไม่ไดข้อวซี่า จะถือว่าเป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

❖ กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่

หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่

วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตให ้

ท่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่

ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอื

เดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยัน

การเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาที่บรษัิทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่

ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) 

เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่

ตั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ข ึน้อยู่กับกระบวนการและ

ขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

❖ กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


