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HOKKAIDO HAKODATE 6D4N 

PREMIUM WINTER IN HOK 
ก ำหนดกำรเดนิทำงเดอืนธนัวำคม 2562 

 

โดยสำยกำรบนิไทย (TG) 
เยอืน หมูบ่ำ้นมคัคะร ิหมูบ่ำ้นชนบททีส่รำ้งบำ้นหมิะไวห้ลบหนำว 

ไฮไลท!์! รบัประทำนอำหำรภำยในบำ้นหมิะ 
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ตระกำรตำกบักำรประดบัไฟกวำ่พนัดวง ณ Illumination Sapporo 

ชมป้อมดำว โกเรยีวคำค ุชอ้ปป้ิงตลำดเชำ้ ฮำโกดำเตะ 

น ัง่กระเชำ้ชมววิยำมค ำ่คนื เมอืงฮำโกดำเตะ 

สมัผสับรรยำกำศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตำร ุ 

อสิระเลน่สก ีเมอืงซปัโปโร ทำ่มกลำงหมิะขำวโพลน 

สกักำระพระพธุรปูองคใ์หญ ่ณ เนนิพระพทุธเจำ้ 

ชอ้ปป้ิงจใุจทำนกุโิคจ ิและ มติซุยเอำ้ทเ์ลท 

เดนิทำงกบัคนรูจ้รงิเรือ่งฮอกไกโด 

พเิศษ!!! บฟุเฟตข์ำปยูกัษ ์และ แชอ่อนเซ็นธรรมชำต ิ

Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรำยกำร 

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อณุหภมู ิ  

28 พฤศจกิำยน-03 ธนัวำคม 2562 35,888.- 8,900.- -5°C - 1°C  

30 พฤศจกิำยน-05 ธนัวำคม 2562 38,888.- 8,900.- -5°C - 1°C  

01-06 ธนัวำคม 2562 38,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

03-08 ธนัวำคม 2562 38,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

04-09 ธนัวำคม 2562 41,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

08-13 มกรำคม 2563 BUS1 38,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

08-13 มกรำคม 2563 BUS2 38,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

10-15 มกรำคม 2563 38,888.- 8,900.- -10°C - 0°C  

14-19 มกรำคม 2563 38,888.- 8,900.- -10°C - 0°C  

17-22 มกรำคม 2563 BUS1 38,888.- 8,900.- -10°C - 0°C  

17-22 มกรำคม 2563 BUS2 38,888.- 8,900.- -10°C - 0°C  

22-27 มกรำคม 2563 38,888.- 8,900.- -10°C - 0°C  

28 มกรำคม-02 กมุภำพนัธ ์2563 35,888.- 8,900.- -13°C - 0°C  

29 มกรำคม-03 กมุภำพนัธ ์2563 35,888.- 8,900.- -13°C - 0°C  

30 มกรำคม-04 กมุภำพนัธ ์2563 35,888.- 8,900.- -13°C - 0°C  

25 กมุภำพนัธ-์01 มนีำคม 2563 35,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  
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26 กมุภำพนัธ-์02 มนีำคม 2563 35,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

29 กมุภำพนัธ-์05 มนีำคม 2563 35,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

+สภำพอำกำศเป็นเพยีงกำรพยำกรณ์ อำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมำยอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ // รำคำเด็กต ำ่กวำ่ 2 ปี (Infant) 9,000 บำท/ทำ่น** 

**รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิไกด ์1,500 บำท/ทำ่น/ทรปิ** 
 

วนัแรก  สนำมบนิสวุรรณภมู ิ 

20.00 น       พรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์C สายการบนิไทย มีเจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทคอยตอนรับทา่น 

23.45 น      ออกเดนิทางสู่สนำมบนิชโิตเสะ ฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิไทย เที่ยวบนิที่ 

TG670  (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

วนัทีส่อง สนำมบนิชโิตเสะ – อุทยำนแหง่ชำตโิอนุมะ - เมอืงฮำโกดำเตะ –  ป้อมโกเรยีวคำคุ – โกดงั

อฐิแดงรมิน ำ้ – น ัง่กระเชำ้ชมววิกลำงคนื ณ ภเูขำฮำโกดำเตะ 

 

08.30 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิชโิตเซะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ย

แลว้ จากนั้นเดนิทางสู่ อุทยำนแห่งชำตโิอนุมะ (Onuma Quasi National Park) ตัง้อยู่ห่างจาก 

Hakodate ไปทางทศิเหนือเพยีง 20 กโิลเมตร เป็นสถานทีท่ีม่ทีศันียภาพทีง่ดงามของเกาะ ทะเลสาบ 

และภูเขาไฟโคมะงาตาเกะ ที่ตัง้ตระหง่านอยู่ พื้นที่ที่น่าสนใจที่สุดของอุทยานแห่งนี้คือ ระหว่าง

ทะเลสาบ  โอนุมะและทะเลสาบโคนุมะ นักท่องเที่ยวสามารถเดนิส ารวจพื้นที่ไดท้ัง้หมด ซึง่จะมี

เสน้ทางการเดนิคาบสมุทรและเกาะแก่งต่างๆที่เชือ่มต่อดว้ยสะพานเล็กๆ ใชเ้วลาประมาณ 15-60 

นาท ีหรอือาจจะเชา่จักรยาน (มคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ 500 เยน/ช ัว่โมง 1,000 เยน/วนั) ส าหรับป่ัน

ไปรอบๆ ทะเลสาบโอนุมะ  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1)  

เดนิทางสู่ เมอืงฮำโกดำเตะ (Hakodate) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมภิาค ฮอกไกโด 

ตัง้อยู่ปลายสุดทางตอนใตข้องเกาะ มีชือ่เสยีงดา้นทวิทัศน์ที่สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และ

อาหารทะเลสดใหม่ ในอดตีเป็นเมอืงหนึง่ทีม่ทีา่เรอืส าหรับเปิดการคา้ระหว่างประเทศในชว่งหลังจาก

ยุคแยกประเทศ เมืองฮาโกดาเตะไดร้ับอทิธพิลจากตา่งประเทศเป็นอย่างมาก มยี่านทีอ่ยู่อาศัยของ

ชาวตา่งประเทศ และป้อมสไตลต์ะวันตก น าท่านสู ่ป้อมโกเรยีวคำค ุ(Fort Goryokaku) หรือเรยีก

อกีชือ่หนึง่ว่า ป้อมดาว 5 แฉก เพราะบรเิวณนัน้เป็นพืน้ทีข่นาดใหญ่รูปดาวเนื่องจากตอ้งการเพิม่พืน้ที่

ในการวางปืนใหญ่น่ันเอง ซึง่จะมองเห็นไดจ้ากมุมสูง ป้อมสรา้งตามสไตลต์ะวันตก สรา้งขึน้ในปี

สดุทา้ยของสมัยเอโดะเพื่อป้องกนัเมอืงฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดนิยิมที่ ตอ่มาป้อมแห่งนี้

กลายเป็นฐานของสงครามกลางเมอืงระหว่างกองทพัผูส้ าเร็จราชการ และกองก าลงัของรัฐบาลเมจทิี่
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จัดตัง้ข ึน้ใหม่ ปัจจุบันถูกดัดแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในชว่งปี 1910 (สะพานขา้มเขา้ไปใน

พืน้ทีรู่ปดาวเปิด 9:00 - 19:00 ไม่รวมคา่ข ึน้หอคอยมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ 840 เยน) จากนัน้อสิระให ้

ท่านเดนิเล่น ณ โกดงัอฐิแดงรมิน ำ้ (Red Brick Warehouses) ไดป้รับปรุงมาจากคลังสนิคา้อฐิสี

แดงทีเ่คยใชค้า้ขายในปลายสมัยเอโดะ ตัง้อยู่รมิแม่น ้าของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนยร์วมแหล่งชอ้ปป้ิง 

รา้นอาหาร และสถานบันเทงิที่ใหบ้รรยากาศเก่าๆ นอกจากรา้นขายของที่ระลกึที่ทันสมัย เสือ้ผา้

แฟชัน่ รา้นขายอุปกรณ์ตกแตง่บา้น และรา้นขนมหวานแลว้ ยังมรีา้นอาหาร ลานเบยีร ์โบสถส์ าหรับจัด

พธิีแต่งงาน และบรกิารล่องเรือเพื่อชมววิทวิทศัน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอีกดว้ย หลังอาหารน าท่านน่ัง 

กระเชำ้ชมววิกลำงคนื ณ ภูเขำฮำโกดำเตะ (Mount Hakodate Night View) สูง 334 เมตร 

ตัง้อยู่ในป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมุทรใกลใ้จกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวันที่ทอ้งฟ้าโปร่งทัง้

กลางวันและกลางคนื สามารถมองเห็นววิทวิทศันท์ีง่ดงาม 

เย็น     อสิระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั  LAGENT HAKODATE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ำม ตลำดเชำ้ฮำโกดำเตะ - ย่ำนเมอืงเกำ่โมโตมำช ิ- ภูเขำไฟโชวะ ชนิซงั (ไมร่วมกระเชำ้) + 

สวนหมภีเูขำไฟโชวะชนิซนั – หบุเขำนรกจโิกกดุำน ิ- บำ้นหมิะ ณ หมูบ่ำ้นมคัคะร ิ-  แช่ออน

เซ็นธรรมชำต ิ

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2) 

น าท่านสู่ ตลำดเชำ้ฮำโกดำเตะ (Hakodate Morning Market) มีพื้นที่ประมาณ 4 ช่วงตกึ เปิด

เปิดเป็นประจ าทกุวัน ตัง้แต่ตอนเชา้ตหีา้ถงึเทีย่งตรง ในตลาดจะจ าหน่ายอาหารทะเลสด เชน่ ปูคาน ิ
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ไขป่ลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล พรอ้มทัง้ผลไมต้า่งๆ บรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นอาหารหลายรา้น เมนู

ทีน่ยิมทีส่ดุคอื Uni-Ikura Domburi (ขำ้วเสริฟ์พรอ้มหอยเมน่ทะเลและไขป่ลำแซลมอ่น) 

น าท่านสู่ ท่ำเรอืเมอืงฮำโกดำเตะ หรอื ย่ำนเมอืงเก่ำโมโตมำช ิ(Motomachi District) เป็น

ทา่เรือแรกทีเ่ปิดใหม้ีการคา้ระหว่างประเทศในปี 1854 ในชว่งส ิน้สดุยุคญี่ปุ่ นแบ่งแยก ดังนัน้ท าใหม้ี

ผูค้า้จ านวนมากจากรัสเซยี จนี และประเทศตะวันตก ไดย้า้ยถิน่ฐานมาอาศัยอยู่ในเมืองฮาโกดาเตะ

บรเิวณฐานภเูขาฮาโกดาเตะ สง่ผลใหฮ้าโกดาเตะไดร้ับอทิพลตา่งๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปัจจุบัน

ยังคงมอีาคารสไตลต์า่งประเทศคงเหลอือยู่ สะทอ้นใหเ้ห็นวัฒนธรรมของเมอืงนี้ไดเ้ป็นอย่างดี 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (3) 

 เดนิทางสู่ ภูเขำไฟโชวะ ชนิซงั น าท่านเขา้ชม สวนหมภีูเขำไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan 

Bear Park) เป็นสถานทีเ่พาะพันธุห์มีสนี ้าตาล นักท่องเทีย่วสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสนี ้าตาลไดอ้ย่าง

ใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมีหมโีตเต็มวัยทีไ่ม่ดรุา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักท่องเทีย่ว เป็นภาพที่

น่ารักน่าเอ็นดูทเีดียว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกว่านี้ก็สามารถเขา้ไปยังหอ้งสังเกตการณ์พเิศษ กรง

มนุษย ์ซึง่จะมองเห็นหมีสนี ้าตาลเดนิผ่านไปมา และไดย้นิเสยีงและกลิน่ของหมีผ่านรูระบายอากาศ

เล็กๆ นอกจากนี้ยังยังขายขนมปัง และแอปเป้ิล ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย น าทา่นสู ่หุบ

เขำนรกจโิกกุดำน ิ(Jigokudani หรอื Hell Valley) เป็นหุบเขาทีง่ดงาม น ้ารอ้นในล าธารของหุบเขา

แห่งนี้มีแร่ธาตุก ามะถนัซึง่เป็นแหล่งตน้น ้าของย่านบ่อน ้ารอ้นโนโบรเิบทสน่ัึนเอง เสน้ทางตามหุบเขา

สามารถเดนิไต่ข ึน้เนนิไปเรื่อยๆประมาณ 20 -30 นาทจีะพบกับ บอ่โอยุนุมะ (Oyunuma) เป็นบ่อน ้า

รอ้นก ามะถัน อุณหภูม ิ50 องศาเซลเซยีส ถัดไปเรื่อยๆก็จะเป็นบ่อเล็กๆ บางบ่อมีอุณหภูมทิีร่อ้นกว่า 

และยังมีบ่อโคลนอีกดว้ย น ้ าที่ไหลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็นล าธารเรียกว่า โอยุนุมะกำว่ำ 

(Oyunumagawa) สามารถเพลดิเพลนิไปกับการแช่เทา้พรอ้มชมทวิทัศน์ที่งดงาม จากนั้นน าท่าน 

หมูบ่ำ้นมคัคะร ิ(Makkari) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องภูเขำ Yotei เมอืงนเิซโกะ เป็นหมู่บา้นในชนบท 

เนน้การเกษตรเป็นอุตสาหกรรมหลัก พืชผลหลักคอืมันฝรั่ง, หัวไชเทา้,แครอทและรากลลิลี ่ในชว่งฤดู

หนาวเนื่องจากอากาศหนาวเย็น ชาวบา้นนิยมท ากระท่อมหมิะ หรือภาษาญี่ปุ่ นเรียกว่า คำมำคุระ 

(Kamakura) ไฮไลท!์!! ใหท้่านไดห้ลบอากาศหนาว ท าร่างกายใหอ้บอุ่นภายในกระท่อมหมิะ พรอ้ม

กบัรับประทานอาหารเย็น  

เย็น     รบัประทำนอำหำรเย็น ณ บำ้นหมิะ (4) 

ทีพ่กั  TOYA KANKOU HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

จากนัน้ใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการ แชน่ ำ้แรอ่อนเซ็นธรรมชำต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ชน่ ้าแร่แลว้ จะท าให ้

ผวิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้   
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วนัทีส่ ี ่ เนนิพระพุทธเจำ้ – รำ้นสนิคำ้มอืสอง Book Off – ดวิตีฟ้ร ี- ทีท่ ำกำรรฐับำลเก่ำฮอกไกโด  - 

ผำ่นชม หอนำฬกิำโบรำณ – สวนสำธำรณะโอโดร ิ- ชอ้ปป้ิงถนนทำนกุโิคจ ิ

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 

จากนัน้เดนิทางสู ่เนนิพระพทุธเจำ้ (Hill of Buddha) ตัง้อยู่ทางเหนือของซปัโปโร เป็นผลงานชิน้

เอกอีกช ิน้หนึง่ของทำดำโอะ อนัโดะ (Tadao Ando) สถาปนกิชาวญี่ปุ่ นเจา้ของรางวัลพรติซเ์กอร์ 

โดยมลีักษณะเป็นเนนิเขาลอ้มรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมคีวามสงูมากถงึ 13.5 เมตรและมีน ้าหนัก 1500 

ตนั พืน้ทีท่ีล่อ้มรอบจะมคีอ่ยๆลาดลง อกีทัง้รายลอ้มดว้ยธรรมชาตอิันงดงาม สามารถชมในววิทวิทศัน์

ทีแ่ตกตา่งกนัทกุๆฤด ูไม่ว่าจะเป็นชว่งฤดใูบไมผ้ลทิีจ่ะเต็มไปดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจแีลดรู่มรืน่ร่มเย็น ชว่ง

ฤดูรอ้นทีจ่ะแวดลอ้มไดส้มี่วงของตน้ลาเวนเดอร์ และชว่งฤดูหนาวที่เหมือนอยู่ท่ามกลางความขาว

สะอาดของหมิะทีข่าวโพลน อสิระใหท้า่นชืน่ชมความงามของสถานทีแ่ห่งนี้และสมัผัสพุทธศาสนาใน

มุมมองทีต่า่งจากเดมิ !!!ไฮไลท ์Unseen Hokkaido ทีเ่มือ่เดนิไปจนถงึจุดทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูป

ทีอ่ยู่บรเิวณปลายทางของอุโมงคแ์ลว้มองยอ้นขึน้ไป จะมองเห็นเหมือนมีแสงสะทอ้นอยู่รอบๆองค์

พระพุทธรูปเปรยีบเสมือนรัศมีแสงแห่งฟ้า น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ รำ้นสนิคำ้มอืสอง (Book Off) ภายใน

รา้นจะมีจ าหน่ายสนิคา้สภาพด ีอาท ิกระเป๋า นาฬกิา รองเทา้ และขา้วของเครือ่งใชต้่างๆ ภายในบา้น 

เครือ่งจามชาม ชดุกาแฟ ซึง่สว่นใหญ่ เป็นสนิคา้ทีผ่ลติและจ าหน่ายในประเทศญีปุ่่ น 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (6) พเิศษเมน ูชำบ ูบฟุเฟต+์ขำป ู 

อสิระชอ้ปป้ิง ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น ้าหอม ตา่งๆ ตาม

อัธยาศัย อัธยาศัย เมืองซับโปโร ตัวนาฬกิาถูกตดิตัง้ในปี 1881 จากบรษัิท E. Howard & Co. เมือง 

Boston น าท่านสู ่ทีท่ ำกำรรฐับำลเกำ่ฮอกไกโด (Former Hokkaido Government Office) เป็น

อาคารสแีดงอฐิ สรา้งในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึง่ในไม่กีอ่าคารของญีปุ่่ นในสมัยนัน้ 

ภายในตกแตง่อย่างหรูหรา ดา้นหนา้มีสญัลักษณ์ดาวหา้แฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมทีร่่ม

รืน่ เรยีงรายดว้ยตน้ซากุระ และตน้แปะก๊วย อาคารแห่งนี้เคยเป็นทีท่ าการรัฐบาลทอ้งถิน่สมัยบุกเบกิ

เกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งท างานต่างๆ และหอสมุดเก็บบันทกึทางราชการ 

ผำ่นชม หอนำฬกิำโบรำณ (Sapporo Clock Tower) ตัวอาคารและหอนาฬกิาสรา้งขึน้จากไม ้

ออกแบบและบรจิาคใหโ้ดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878 สบิปีหลังจากที่มีการสรา้ง น าท่านเดนิทางสู่

สวนสำธำรณะโอโดร ิ(Odori Park) สวนสาธารณะทีผ่่านย่านใจกลางเมืองบรเิวณถนนโอโดรเิป็น
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ระยะทางประมาณ 1.5 กม. ค าว่า โอโดร ิในภาษาญีปุ่่ นมคีวามหมายว่า ทำงเดนิทีก่วำ้ง ในอดตีเมื่อ

ครั ้งเร ิ่มวางผังเมือง ถูกวางแผนไวใ้หเ้ป็นทางเดนิสายใหญ่ใจกลางเมือง ก่อนที่จะกลายเป็น

สวนสาธารณะในเวลาตอ่มา ปลายสดุของสวนสาธารณะแห่งนี้ ยังเป็นทีต่ัง้ของซัปโปโรทวีีทาวเวอร ์

(TV Tower) (รำคำค่ำทวัรไ์ม่รวมค่ำขึน้ลฟิท ์TV Tower) และใกลเ้คียงยังมีสถานที่ที่น่าสนใจ 

เชน่ พพิธิภัณฑจ์ดหมายเหตนุครซปัโปโร เป็นตน้ ในแต่ละปีจะมีงานมากมายมาจัดทีส่วนสาธารณะ

แห่งนี้ เช่น งานเทศกาลหมิะซัปโปโร เทศกาลดอกไลลักซัปโปโร และกจิกรรมตน้ไม ้ดอกไม ้

สวยงามตามฤดูกาล นอกจากนี้ ยังเป็นสถานทีป่ระดับไฟงาน Sapporo White Illumination ทีม่ีการ

ประดับไฟประมาณ 1,000 หลอด และเพิม่จ านวน และขนาดของงานใหย้ิง่ใหญ่ข ึน้ทุกปี  (ส ำหรบัปี 

2019-2020 จดัขึน้ระหวำ่งวนัที ่22 พฤศจกิำยน 2019 – 15 มนีำคม 2020) อสิระใหท้า่นชมการ

ประดบัไฟสดุสวยพรอ้มกบับรรยากาศสดุประทบัใจ ตามอัธยาศยั 

เย็น  อสิระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั  SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ถนนทำนกุโิคจ ิ(Tanukikoji) เป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมี

พื้นที่ทัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่ำงรำ้นขำยกโิมโน 

เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภำพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีำ้นอำหำรมำกมำย ท ัง้ยงัเป็นศูนยร์วมของเหลำ่

วยัรุ่นดว้ย เนื่องจำกมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุ๊กตำมำกมำย  รอ้นดองก ีรำ้น 100 เยน 

นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมกีารตกแตง่บนหลงัคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ่ 
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วนัทีห่ำ้ ศำลเจำ้ฮอกไกโด - เมอืงโอตำร ุ- คลองโอตำร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่ำแกว้คติำอ ิ

ช ิ- รำ้นกำแฟ ฮลัโหล คติตี ้- โรงงำนช็อคโกแล็ต - ลำนสกโีคคไุซ - ชอ้ปป้ิงมติซุยเอำ้เลท 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (7) 

น าท่านชม ศำลเจำ้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรือ เดมิชือ่ ศำลเจำ้ซปัโปโร เปลีย่นเพื่อให ้

สมกบัความยิง่ใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไก

โดมีความสงบสขุถงึแมจ้ะไม่ไดม้ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงโอตำรุ (Otaru) 

โอตารุเป็นเมอืงทา่ส าคัญส าหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมืองตัง้อยู่บนทีล่าดต า่ของภเูขาเท็งงุ ซึง่

เป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดหูนาวทีม่ีชือ่เสยีง คลองโอตำรุ (Otaru Canal) หรอื โอตำรอุุนงะ มีความ

ยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็น

รา้นอาหารเรยีงรายอยู่ ไฮไลท!์!! บรรยำกำศสดุแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนี้สรา้งเมือ่ปี 1923 โดย

สรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดงั แตภ่ายหลงัได ้

เลกิใชแ้ละมีการถมคลองครึง่หนึ่งเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีครึ่งหนึ่งไวเ้ป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตรน าทา่นเดนิชม 

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี(Music box Museum) พพิธิภัณฑก์ล่องดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์หนึ่ง

ในรา้นคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอื

เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ส าคัญทางประวัตศิาสตร์เมือง ชม โรงเป่ำแกว้คติำอจิ  ิ(Kitaichi Glass) 

ตัง้อยู่ในเมอืงโอตารุ เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนัน้จุดประสงคข์อง

การเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นของใชห้รือของที่

ระลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง โดยกอ่ตัง้ข ึน้ตัง้แต่

ปี 1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ทีม่อียู่มากมาย และผลงานทีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแห่งนี้ก็คอื

โคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้น่ันเอง นอกจากนี้ยังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วดว้ย เดนิทาง

สู ่รำ้นกำแฟ ฮลัโหล คติตี ้(Hello Kitty Café)เพลดิเพลนิกบับรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์นูแมว

ชือ่ดงั คติตี ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และถา่ยรูปตามอัธยาศยั  

เทีย่ง  อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 

 น าท่านเดนิทางสู ่โรงงำนช็อคโกแลตชโิรอโิคอบิโิตะ (Shiroi Koibito Park) (ไมร่วมคำ่เขำ้ มี

คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ 600 เยน) เป็นโรงงานของบรษัิทอชิยิะ บรษัิทช็อคโกแล็ตของทอ้งถิน่ ผลติภณัฑท์ี่

ข ึน้ชือ่ของบรษัิท คอื คุก้กีช้โิรอ ิโคอบิโิตะ Shiroi Koibio ของฝากทีน่ยิมของฮอกไกโด (คุก้กีเ้นย

สอดไสช้็อคโกแล็ตขาว) ภายในบรเิวณโรงงานประกอบดว้ย รา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร และ

พพิธิภัณฑโ์รงงานช็อกโกแลตพรอ้มจ าหน่ายช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบ อสิระใหท้่านถ่ายรูป 
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และเลอืกซือ้ขนม ช็อกโกแล็ตเป็นของฝากกันตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่จากนัน้น าทา่น

เดนิทางสู ่ลำนสกโีคคไุซ ซปัโปโร (Kokusai Ski Sapporo) ลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีงอกีแห่งหนึง่ ตัง้อยู่

ไม่ไกลจากเมืองซัปโปโร ภายในลานสกมีีกจิกรรมต่างๆ มากมาย อาท ิสกี สโนวบอรด์ รา้นอาหาร 

โรงเรยีนส าหรับสอนเลน่สก ีใหท้่านไดเ้ลน่สกแีละสมัผัสหมิะขาวโพลน โดยหมิะทีฮ่อกไกโดนัน้ไดช้ือ่

ว่าเป็นหมิะทีม่ีความปุยและนุ่มมากแตกตา่งจากทีอ่ืน่ๆ อสิระตามอัธยาศยั (https://www.sapporo-

kokusai.jp/en/rental.html)(**หมำยเหตุ รำคำไมร่วมคำ่เลน่กจิกรรมตำ่งๆ คำ่เช่ำชุดและ

อุปกรณ์สก ีกรณีลำนสกปิีด บรษิทัสงวนสทิธิ ์น ำลูกค้ำไปลำนสกอี ืน่แทนไดต้ำมควำม

เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์) 

จากนั้นชอ้ปป้ิง มติชุยเอำทเ์ลต (Mitsui Outlet) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่แห่งแรก

ของฮอกไกโด มีสนิคา้แบรนด์ต่างๆ จ าหน่ายเสื้อผา้ผูห้ญงิ ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมี

รา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมาย สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

เย็น  อสิระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั   SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่ก สนำมบนิชโิตเสะ – สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (8) 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นำมบนิชโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น 

10:30 น.     เหริฟ้าสู ่ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG671 

15:30 น. เดนิทางถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ส ำหรบัลกูคำ้ทำ่นทีไ่มเ่อำต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคำ่ต ัว๋ออก 9,000 บำท 
 

ฤดหูนำวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 

เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมือ่แสงแดดกระทบ

หมิะจะสว่างจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

 

*ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสำยกำรบนิไทยสมำยดห์รอืกำรบนิไทยเทำ่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ำกสำยกำรบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลำ่ชำ้ ทำงบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคำ่เสยีหำยเฉพำะ

สำยกำรบนิภำยในประเทศทีเ่ป็นสำยกำรบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังำนขำย
ลว่งหนำ้กอ่นท ำกำรซือ้ต ัว๋ภำยในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:   

รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 

10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื่องดืม่ คา่ซกัรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยื่นวีซา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการ

ยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คำ่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บำท/ทำ่น/ทรปิ, คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 

 

เดนิทำงขึน้ต ่ำ 25 ท่ำน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

เง ือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำท่ำนละ 15,000 บำท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุำตตดัทีน่ ัง่ ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หำกช ำระไมค่รบตำมจ ำนวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังำนขำยมำทำง E-

Mail 
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 สง่รำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งสง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่ำตอ้งกำรเดนิทำงท่องเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอรโ์ทร // [หำกไม่ส่ง

ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคำ่เสยีหำยอนั

เกดิจำกควำมผดิพลำดจำกกำรสะกดชือ่-นำมสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ั๋วเครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทำงมำกกวำ่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้ำ่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ท ีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยดุหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีำรกำรนัตคีำ่มดัจ ำ

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศและไมอ่ำจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ 

พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีำรคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้มดัจ ำ หรอื

คำ่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจำกคำ่ต ัว๋เป็นกำรเหมำจำ่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมำยเหตุ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บ และกำรจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิกำรเดนิทำง และไดด้ าเนนิการออก

ตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 

(Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่

ตดิกนั 

 กรณีมีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภำระ และคำ่พนกังำนยกกระเป๋ำ (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่

ทา่นไม่อาจปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม

กวา้ง+ยาว+สูง  ไม่เก ิน  115 เซนติเมตร  หรือ  25 เซนติเมตร  (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร  (21.5 นิ้ว) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมีบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได  ้

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระส่วนของค่าใชจ้่ายที่

สมัภาระน ้าหนักเกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 
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 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

หมำยเหต.ุ. (ส ำคญัมำก!!! ผูโ้ดยสำรควรรบัทรำบ  กอ่นกำรเดนิทำง) 

1. รำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่ัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภยั อัคคภียั หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุำรณ์ทีน่อกเหนอืกำรควบคมุจำกทำงบรษิทั

ทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

2. หำกทำ่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ

วาตภัย อัคคีภัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรือในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเที่ยว ยังคง

ใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการไมค่นืคำ่ใชจ้ำ่ย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้่ายไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น ในกรณี

ดงันี้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมีส ิง่ผดิกฎหมาย หรือส ิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่าง

กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว

ทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 

จำกมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่ำ่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำรในข ัน้ตอนกำร

ตรวจเขำ้เมอืง เพือ่ยนืยนักำรมคีณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิ
สด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต า่กว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ข่ายคณุสมบัตกิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดก่อนท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนั

ระหวำ่งทำ่นลกูคำ้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 

30 ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
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4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ  แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ 

/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุำแจง้บรษิทัฯ อย่ำงนอ้ย 7 วนั

กอ่นกำรเดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณี

ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ

หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ

สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า

ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขยัรถใน

การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม

โปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเร ิม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่4 ของการเดนิทาง รวม

จ ำนวน 4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวัน

นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดนิทาง 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทวัร.์................................................................................. วันเดนิทาง..................... ................... 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง (กรณุำกรอกชือ่ไทยและองักฤษอยำ่งถกูตอ้งตำมหนงัสอืเดนิทำง เรยีงตำมหอ้งพกั) 

 

หมำยเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อำหำร   ไม่ทานเนื้อวัว ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขำ้พเจำ้รบัทรำบเงือ่นไขในรำยกำรทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 

ล ำดบั ชือ่-นำมสกลุ (ภำษำไทย) ชือ่-นำมสกลุ(ภำษำองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


