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East Hokkaido  

ฮอกไกโด เอสกโิม เรอืตดัน ำ้แข็ง อะคงั คชุโิระ 7วนั 4คนื 

พกัซปัโปโร 1 คนื ออนเซ็น 3คนื 

ทำนบุฟเฟ่ตข์ำปู+BBQ Yakiniku ไมอ่ ัน้!!! พำเทีย่วครบทุกวนั ไมม่ฟีรเีดย ์ 

 

วนัเดนิทำง 

  

รำคำผูใ้หญ ่ รำคำเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว ทีน่ ัง่ หมำยเหต ุ

5-11 กุมภำพนัธ ์63 47,900  

รำคำเด็กอำยุไมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บำท 

10,500 30  

4-10 มนีำคม 63  45,900 10,500 30  

18-24 มนีำคม 63 43,900 10,500 30  

หมำยเหต:ุ 

- โปรแกรมแตล่ะวนัอำจมกีำรสลบัทีเ่ทีย่วได ้ทำ่นจะไดท้อ่งเทีย่วครบตำมโปรแกรม 
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- กรุป๊18-24ม.ีค.63 เทีย่วน ำ้ตกกงิกะ-รวิเซและIce Pavillion แทนงำนเทศกำล Sounkyo Hyobaku Festival 

โซอุนเคยีว-น ำ้ตกกงิกะ-รวิเซคำมกิำวะ - Ice Pavillion- คำมกิำวะ- Kitano mori Garden – ฟำรม์หม ี– ออน

เซ็น    

 

 

 

 

ไฟลท์บนิ  

Departure    BKK – NGO    JL738 00.55 -08.30 // NGO – CTS    JL3105 11.30 -13.05 

Return          KUH – HND   JL544   20.05 -21.55 // HND – BKK JL033 00.05-05.05+1 

 

 

วนัที ่ รำยละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 สนำมบนิสุวรรณภูม ิเคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิ Japan Airlines 

2 ออกเดนิทำงสูฮ่อกไกโดแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นำมบนินำโกยำ่ เทีย่วบนิ JL738 00.55 -08.30 ออก
เดนิทำงสูส่นำมบนินวิชโิตะเสะ เทีย่วบนิ JL3105 11.30-13.05 สนำมบนินวิชโิตะเสะ - โอตำรุ -  

คลองโอตำรุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครือ่งแกว้โอตำรุ – ซปัโปโร 
 อำหำร เย็น (บุฟเฟ่ตข์ำปู+BBQ Yakiniku หมู) 

3  ซปัโปโร – สวนโอโดร ิ– ถำ่ยรูปหอนำฬกิำ - ทะเลสำบชคิำรเิบ็ทส ึ- เทศกำล Shikaribetsu Kotan 

หมูบ่ำ้นเอสกโิม – สโนวโ์มบลิ – โอบฮิโิระออนเซ็น 
 อำหำร เชำ้, เทีย่ง,เย็น  

4 คำมกิำวะ - Kitano mori Garden – ฟำรม์หม ี- โซอุนเคยีว - เทศกำล Sounkyo Hyobaku 
Festival – ออนเซ็น    อำหำร เชำ้, เทีย่ง,เย็น     

5 อะบำชริ ิ- เรอืตดัน ำ้แข็ง Aurora Cruise – จุดชมววิ ชำยหำด Sunayu ทะเลสำบคุชชำโระ – ภูเขำ

ไฟอโิอ - ออนเซ็น   อำหำร เชำ้, เทีย่ง,เย็น       

6 ทะเลสำบอะคงั – เขตอนุรกัษน์กกระเรยีน – ตลำดสดวำโซะ - สะพำนนุซำมยั – หำ้งAeon Mall – 
สนำมบนิคุชโิระ 20.05 ออกเดนิทำงสูส่นำมบนิฮำเนดะ เทีย่วบนิ JL544  ถงึสนำมบนิฮำเนดะ 21.55 

(แวะเปลีย่นเครือ่ง)  อำหำร เชำ้,เทีย่ง     
 

7 

 

00.05 ออกเดนิทำงจำกสนำมบนิฮำเนดะ เทีย่วบนิที ่JL033  ถงึสนำมบนิสุวรรณภูม ิเวลำ 05.05 
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วนัทีห่นึง่    กรุงเทพฯ - สนำมบนิสุวรรณภูม ิ

 

20.30น.  พรอ้มกันที่สนำมบนิสุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช ัน้4 ประตูหมำยเลข 8 

เคำนเ์ตอร ์R สำยกำรบนิเจแปนแอรไ์ลน ์ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร

และตดิแท็กสัมภาระ 

 

วนัทีส่อง    สนำมบนินำโกยำ่ - สนำมบนินวิชโิตะเสะ - โอตำรุ -  คลองโอตำรุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี–  

                 เครือ่งแกว้โอตำรุ – ซปัโปโร   อำหำร เย็น (บุฟเฟ่ตข์ำปู+BBQ Yakiniku หมู) 

 

00.55น. น าท่านเดนิทางสูส่นามบนินาโกย่า โดยสำยกำรบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ JL738   

08.30น. เดนิทางถงึสนำมบนินำโกยำ่ (แวะเปลีย่นเครือ่ง) // 

11.30น. ออกเดนิทางสูส่นำมบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่น เทีย่วบนิที ่JL3105 

13.05 น. เดนิทางถงึ สนำมบนินวิชโิตเสะ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง

กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

ส ำคญั!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญำตให้น ำ อำหำรสด จ ำพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนจะมโีทษจบัและ

ปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตัว น าท่านขึน้รถโคช้ปรับ

อากาศ เดนิทางสู่ เมอืงโอตำรุ เมืองท่าเจรญิรุ่งเรืองในฐานะที่เป็น

เมืองคา้ขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เมืองท่าเล็กๆที่มี

บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ ซึง่มีรา้นขายของอยู่ตลอดสองขา้งทาง 

ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแต่งของบา้นเรอืนนั้นสว่นใหญ่ 

ไดถู้กออกแบบเป็นตะวันตกเน่ืองจาก

ในอดีต เมืองโอตารุไดร้ับอิทธิพลมา

จาก การท าการคา้ระหว่างประเทศ

ญี่ปุ่ นเองและประเทศในแถบยุโรป

หลายประเทศ น าท่านเที่ยวชม คลอง

สำยวฒันธรรมโอตำรุ  คลองสาย

วัฒนธรรมอันมีเสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยควา มเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชวีติ 2 ฝ่ังคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่ นแบบ

ดัง้เดมิ คลองโอตารุสรา้งเพื่อใหเ้รือเล็กล าเลียงสนิคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดังที่อยู่ตามรมิคลอง เมื่อ

วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรือใหญ่จงึเปลี่ยนไปเขา้ท่าที่ใหญ่และขนส่งเขา้โกดัง ไดง้่ายขึน้ ตกึเก่าเก็บสนิคา้ริม

คลองเหล่าน้ี จงึถูกดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตล์ต่างๆ และพพิธิภัณฑ์ น าท่านเที่ยวชม ชมเครือ่งแกว้โอตำรุ 

แหล่งท าเครื่องแกว้ที่มีชือ่เสยีงที่สุด ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีันดังอยู่ในโลกของจนิตนาการ แหล่ง

เครื่องแกว้ชือ่ดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแกว้หลากหลายใหท้่านชืน่ชม และเลือกซือ้ได ้เมืองน้ีมีชือ่เสยีงใน

ดา้นการท าเครือ่งแกว้ต่างๆ จากนั้นน าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้่านได ้

ท่องไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีละบทกวทีี่แสนอ่อนหวานชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตร ี (MUSIC BOX) 

อันมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะท าใหท้่านผ่อนคลายอย่างดเียีย่ม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรมีากมายหลาย
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หลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึท่านยังสามารถเลอืกท ากล่องดนตรแีบบทีท่่านตอ้งการ

ไดด้ว้ย ท่านสามารถเลือกกล่องใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มีบรกิารน าเพลงกล่องดนตรทีัง้เพลง

ญี่ปุ่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีีโปสการ์ดสง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้่านไดส้ัมผัสและชืน่ชมกล่อง

ดนตรีน่ารักมากมาย ใหท้่านไดท้ ากล่องดนตรีน่ารักๆในแบบที่ท่านชืน่ชอบดว้ยตัวท่านเอง สมควรแก่เวลำน า

ท่านเดนิทางเขา้สู ่เมอืงซปัโปโร Sapporo เมอืงหลวงของภูมภิาคฮอกไกโด 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น (มือ้ที1่) เมนูบุฟเฟ่ตข์ำปู+BBQ Yakiniku หมู 

 หลงัอำหำรเย็นน ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กัแรม 

  

ท่านสามารถอิสระไป ช้อปป้ิงย่ำนทำนุกิโกจ ิ เป็นย่านที่

คึกคักมีชีวิตชีวิตโดยเฉพาะในเวลาค ่าคืนที่บรรดา

ป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่าง  ๆ เปิดไฟสลับสี

แข่ง ขันประชันสินค า้ กันรอบๆ  บริ เ วณ น้ีมี

รา้นอาหาร ภัตตาคาร  สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทัง้ไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,000 รา้น 

ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยู่ในตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แต่ก็มพีนักงาน

ออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็มไปหมด 

บรเิวณใกลก้นัทำ่นสำมำรถไปยำ่นซูซูกโินะได ้ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานี

รถไฟใตด้นิซซูกูโินะ เมอืงซัปโปโร โดยอยู่ถัดลง มาทางใตข้องสวนสาธารณะ

โอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถือเป็นย่านทีค่กึคักและม ีชวีติชวีาที่สุดของซัป

โปโร โดยเฉพาะในยามค ่าคืนที่มีการเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีัน ต่างๆ 

บนตกึทีตั่ง้อยู่ในย่านแห่งน้ี นอกจากนัน้ยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรี

ต่างๆ 

พกั: Hotel Raffinato Sapporo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดนิทาง)   

วนัทีส่ำม    ซปัโปโร – สวนโอโดร ิ– ถำ่ยรูปหอนำฬกิำ - ทะเลสำบชคิำรเิบ็ทส ึ- เทศกำล Shikaribetsu Kotan 

                 หมูบ่ำ้นเอสกโิม – สโนวโ์มบลิ – ออนเซ็น  อำหำร เชำ้,กลำงวนั,เย็น  

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่2) 

น าท่านไปชมสวนโอโดร ิสวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่ทีม่เีหล่าพันธุไ์มแ้ละแปลงดอกไม ้

แต่งแตม้สสีันตลอดทุก ฤดูกาลเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

ของชาวเมืองซัปโปโร ในฤดูใบไมผ้ลมิีเทศกาล

ดอกไลแล็ค ฤดูรอ้นมีเทศกาล YOSAKOI 

โซรันและเบียร์การ์เดน้ ฤดูใบไมร้่วงมี

เทศกาลออทั่มเฟสซึง่รวบรวมเอาอาหาร

ของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดูหนาวมีเทศกาลหมิะซึง่พัฒนามาเป็นเทศกาลระดับโลก และน าท่าน ถ่ำยรูปหอ
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นำฬกิำซปัโปโร เป็นอาคารประวัตศิาสตรท์ีส่วยงามลอ้มรอบดว้ยอาคารทันสมัยในเมอืง สรา้งขึน้ในปี 1878 เพือ่

ใชเ้ป็นสถานที่ฝึกซอ้มของวิทยาลัยเกษตรกรรมซัปโปโรในอดีต หอนาฬิกาถูกสรา้งขึ้นโดย American E. 

Howard & Co.และตัง้แต่นัน้มา 

นาฬกิาเรือนน้ีก็ไดต้ีดังต่อเน่ืองทุกชั่วโมง

เป็นเวลานานกว่า 100 ปี  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั (มือ้ที3่) 

บำ่ย น าท่ าน เดินทางสู่  ชิคำริเ บ็ทสึโกะ 

ทะเลสาบชคิารเิบ็ทสทึี่ครอบคลุมพื้นที่ถงึ 

2 เขต คือ เมืองชคิะโออ ิและเมืองคามิช ิ

โฮโระ ในทุกปีทีน่ี่จะมงีานเทศกาลทีเ่ร ียกว่า ชคิำรเิบ็ทสโึกะ-โกะทงั Shikaribetsu Kotan เพือ่สรา้งหมู่บา้น

ขนาดเล็กดว้ยหมิะและน ้าแข็ง ทะเลสาบชคิารเิบ็ทสอึยู่ประมาณตรงกลางของฮอ  กไกโด เมื่อฤดูหนาวมาเยอืน 

ทะเลสาบนี้จะกลายเป็นลานน ้าแข็งทีห่นาถงึ 60 ซม.กอ่นจะถูกปกคลุมดว้ยหมิะขาวโพลนทั่วทุกพืน้ที ่อากาศเย็น

จัด อุณหภูมติดิลบต ่าสดุ-30องศา ชาวเมอืง  เลยคดิไอเดยี จัดเทศกาลฤดูหนาว Shikaribetsu Kotan ขึน้มา โดย

น าน ้าแข็งจากทะเลสาบมาสรา้ง อกิลู (igloos) หรือบำ้นแบบเอสกโิม (ชาวญี่ปุ่ นเรียกว่า โคตัน-Kotan)พรอ้ม

เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เกา้อี้ ตู ้เตียง จนกลายเป็นหมู่บา้นน ้าแข็งขนาดย่อม ที่เรียกกันว่า Lake Shikaribetsu Igloo 

Village ซึง่สามารถเขา้ไปอยู่อาศัยไดจ้รงิๆจนเป็นทีม่าของชคิารเิบ็ทสโึกะ-โกะทัง ท าใหนั้กท่องเทีย่วททีม่าเยอืน

สนุกสนานกัน บา้นหมิะเล็ก ๆ  ที่ถูกสรา้งไวเ้รยีงรายมองแลว้มคีวามรูส้กึเหมอืนเป็นหมู่บา้นเล็กๆจรงิๆ นอกจากน้ี

ยังการขุดเจาะลงไปใตน้ ้าแข็ง ท าเป็นหอ้งใตด้ินขนาดใหญ่เปิดเป็น บาร์ คาเฟ่ โรงหนังซึง่ท ามาจากน ้าแข็ง

ทัง้หมด อสิระใหท้่านชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลกึตามอัธยาศัย (หมายเหตุ: Shikaribetsu Kotan จะจัดขึน้วันที่ 

25 ม.ค. - 22 มี.ค.2563และอาจจะปิดในกรณีที่สภาพอากาศไม่ดีหรอื

สถานการณ์ไม่เอื้ออ านวยส าหรับการเขา้ชม โดยทางบรษัิทจะจัดสรรที่

เที่ยวทดแทนบรเิวณใกลเ้คียงกัน) ค่าทัวร์ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ น า

ท่านเดนิทางไป ลำนสโนวโ์มบลิ ใหท้่านสัมผัสประสบการณ์พเิศษขบัส

โนวโ์มบลิ Snowmoblie ซึง่เป็นหนึ่งกจิกรรมที่สนุกสนานและไม่ควร

พลาดเมื่อมาถงึฮอกไกโด ท่านสามารถสนุกสนานไปกับการขับรถบน

หิมะดว้ยรถสโนว์โมบิลซึง่สามารถเล่นไดเ้ฉพาะประเทศที่มีหิมะตก

เท่านั้น การเล่นสโนว์โมบลินั้นขับขี่ไม่ยากเพียงแค่ใชคั้นเร่งและเบรคก็สามารถบังคับตัวรถไดอ้ย่างง่ายดาย 

ส าหรับวธิเีล่นจะมคีรูฝึกของลานขับสอนวธิใีห ้จากนัน้อสิระใหท้่านสนุกสนานตามอัธยาศัย หรอืท่านสามารถเลอืก

ถ่ายรูป ชมววิ และสนุกสนานกับหมิะ หรอืกจิกรรมอืน่ๆทีล่านไดเ้ชน่ เล่นBanana Boat (หมำยเหตุ:ค่าทัวรไ์ม่รวม

ค่ากจิกรรมต่างๆและไม่รวมค่าsnowmobile ท่านละประมาณ 10,000 - 15000 เยน ท่านที่มีความประสงคเ์ล่น

กิจกรรมแจง้กับไกด์หนา้งาน) กรณีหิมะทับถมไม่เพียงพอ หรือลานขับยังไม่เปิดหรือปิด หรือมีปรับเสน้ทาง

ท่องเทีย่วทางบรษัิทขอปรับเปลีย่นไปลานขับอืน่ๆทีอ่ยู่ในเสน้ทางแทน//ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) สมควร

แกเ่วลำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ ีพ่กัแรมเมอืงโอบฮิโิระหรอืใกลเ้คยีงกนั 

 

 

 



           

ทวัร์ญี่ปุ่ น EAST HOKKAIDO ฮอกไกโด เอสกิโม เรือตดัน ้ำแข็ง อะคงั คุชิโระ 7D4N (JL) 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น (มือ้ที4่)   

หลังทานอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความ

เมือ่ยลา้และจะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

ที่พ ัก : Tokachi Makubetsu Onsen Grandvrio Hotel หรือ ร ะด ับ

ใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดนิทาง)   

 

วันที่ สี่          ค ามิก าวะ  -  KITANO MORI  G ARDEN –  ฟาร์มหมี  -  โซ อุน เคีย ว  -  เทศกาล  
SOUNKYO HYOBAKU  

                  FESTIVAL      อาหาร เช า้ ,กลาง วัน , เย็ น  

 

- กรุป๊18-24ม.ีค.63 เทีย่วน ำ้ตกกงิกะ-รวิเซและIce Pavillion แทนงำนเทศกำล Sounkyo Hyobaku Festival 

โซอุนเคยีว-น ำ้ตกกงิกะ-รวิเซคำมกิำวะ - Ice Pavillion- คำมกิำวะ- Kitano mori Garden – ฟำรม์หม ี– ออน

เซ็น    

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่5) 

น าท่านเดินทางสู่ คำมิกำวะ ระหว่างทางแวะ 

Kitano m ori Garden ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อของ

ฝากของทีร่ะลกึระหว่างทาง และบรเิวณใกลกั้นท่าน

สามารถเขา้ชมฟำรม์หมสีนี ำ้ตำลทีแ่สนน่ารักได ้ 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั (มือ้ที6่) 

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่ โซอุนเคยีว เป็นหมู่บา้นออนเซนขนาดเล็ก ตัง้อยู่เมืองคามกิาวะ ที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาแห่ง

อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสซึัง  มีธรรมชาติทวิทัศน์ที่งดงาม น าท่านชม เทศกำล Sounkyo Hyobaku หรอื 

เทศกำลน ้ำตกน ้ำแ ข็ งแห่ง  Sounkyo 

(Sounkyo Ice Waterfall) เทศกาลประจ าฤดู

หนาวของโซอุนเคียว ซึง่จัดเป็นประจ าทุกปี 

และในปีนีจ้ะจดัขึน้ต ัง้แตว่นัที ่25 มกรำคม 

– 18 มีนำคม 2563 โดยจะจัดแสดง

ประตมิากรรมทีท่ าจากหมิะ และน ้า  แข็ง อาท ิ

เสาน ้าแข็งอุโมงคน์ ้าแข็ง และโดมน ้าแข็งบนพืน้ทีก่ว่า 10,000 อาคารน ้าแข็งขนาดใหญ่กว่า 30 แห่ง มตัีง้แต่ วัด 

ศาลเจา้ หอคอย ปราสาท บารน์ ้าแข็ง และอืน่ๆ อกีมากมาย ตลอดแนวแม่น ้าอชิคิาร ิ(Ishikari River) ซึง่จะมกีาร

ประดับประดาไฟทีส่วยงาม สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ ีพ่กัโอเอะฮงเกะออนเซ็น 



           

ทวัร์ญี่ปุ่ น EAST HOKKAIDO ฮอกไกโด เอสกิโม เรือตดัน ้ำแข็ง อะคงั คุชิโระ 7D4N (JL) 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (มือ้ที7่)  

หลังทานอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความ

เมือ่ยลา้และจะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย  

ทีพ่กั: Oe Honke Onsen Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดนิทาง)   

 

วันที่ห า้     อะบาชิริ  -  เ รือตัดน ้าแ ข็ง  AURORA CRUISE  –  ชมวิวช ายหาดซูนะยุ  ทะ เลสาบ คุชชาโร  –  
ภู เขาไฟอิโ อ  -   
               ออนเซ็น           อ าหาร เช า้ ,กลาง วัน , เย็ น  

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่8) 

น ำทำ่นดนิทำงสู ่อะบำชริ ิAbashiri เมอืงทีอ่ยู่ทางตะวันออกสดุของ

เกาะฮอกไกโด ในฤดูหนาวทะเลจะกลายเป็นน ้าแข็ง และมีกอ้น

น ้าแข็งลอยมาจากทะเลขัว้โลก บางครัง้อาจมีสัตว์ขัว้โลกลอยตดิมา

ดว้ย ท าใหอ้ะบาชริกิลายเป็นดนิแดนทีห่นาวเหน็บและถูกเลอืกใหเ้ป็น

สถานที่กักขังนักโทษที่ถูกส่งตัวมาจากเมอืงหลวง ดว้ยสภาพอากาศ 

สัตว์ป่าและภูมปิระเทศ จึงยากต่อการหลบหนีของนักโทษ ดว้ยสภาพอากาศและประวัติที่น่าสนใจ ท าใหน่ี้มี

สถานทีท่่องเทีย่วทางประวัตศิาสตร ์และสถานทีท่่องเทีย่วที่แปลกตา

ใหไ้ดช้มกันหลายที่ น าท่าน ล่องเรอืตดัน ำ้แข็งออโรร่ำ Abashiri 

Drift Ice Ryuhyo Aurora เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ดว้ยการล่องเรือตัด

น ้าแข็งล ายักษ์ไปในทะเลโอคอทสกซ์ ึง่เต็มไปดว้ยกอ้นน ้าแข็งขนาด

มหมึาทีล่อยล่องมาไกลมาจากรัสเซยี นับว่าเป็นกจิกรรมทีเ่ป็นไฮไลท์

ของการมาเยอืนทะเลสำบอะบำชริ ิ ใหท้่านไดล่้องเรอืสัมผัสอากาศที่

หนาวเย็น พรอ้มชมทัศนียภาพของทะเลโอคอทสกแ์ละหากท่านโชคดี

อาจจะไดเ้ห็นชวีติของสัตวโ์ลกในเขตหนาว เชน่ นกอนิทรยีท์ะเลหาง

ขาว, แมวน ้า เป็นตน้ 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำร

กลำงวนั (มือ้ที9่) 

น า ท่ า น แ ว ะ บ ริ เ ว ณ 

ช า ย ห า ดซู น ะ ยุ  Sunayu 

Beach ใตห้าดทรายแห่งน้ีมี  

น ้ าพุร อ้น ซึ่ง นักท่องเที่ยว

มักจะขุดทรายเป็นหลุมไวส้ าหรับแช่เทา้พรอ้มเพลิดเพลินไปกับวิวของทะเลสาบ ทะเลสำบคุชชำโระ Lake 

Kussharo เป็นทะเลสาบที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติอะกัง เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของอุทยานและเป็น

ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันดับที่ 6 ของญี่ปุ่ นในเมืองคุชโิร ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินชมความงดงามของ



           

ทวัร์ญี่ปุ่ น EAST HOKKAIDO ฮอกไกโด เอสกิโม เรือตดัน ้ำแข็ง อะคงั คุชิโระ 7D4N (JL) 

ทะเลสาบและชืน่ชมความ  สวยงามของธรรมชาต ินอกจากน้ีทะเลสาบ Kussharo 

เป็นสถานที่ใน  ดวงใจของนักส่องนกจ านวนมาก เพราะที่ น่ีมีนกมากมาย

หลากหลายชนิด โดยเฉพาะนกหงษ์กู่ที่จะมาเยีย่มเยียนออนเซ็น Kotan Onsen 

และน าพุรอ้น Sunayu ทุกฤดูหนาว น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขำไฟอโิอ หรอื อโิอซงั 

ภูเขาไฟขนาดเล็กทีย่ังคุกรุ่นของอุทยานแห่งชาตอิะคังมาชู เป็นภูเขาไฟทีย่ังไม่

ดับ ก่อตัวเมื่อประมาณ 7000 ปีก่อน สูง 512 เมตร ท่านจะสามารถเห็นกลุ่มควัน

จากภูเขาไฟอโิอซัง Iozan Volcano หรอืภูเขาไฟก ามะถัน มปีล่องไอเดอืดมากกว่า 1,500 ปล่องและควันไอน ้าที่

มกี ามะถันพวงพุ่งขึน้ สมควรแกเ่วลาน าท่านเขา้ทีพ่ักแรม 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (มือ้ที1่0)  

หลังทานอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้และจะท าใหผ้ิวพรรณ

สวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

ทีพ่กั: Kinkiyu Kawayu Onsen Hotel/Gozensui Hotel/New Akan Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง

กนั (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดนิทาง)   

 

 

วนัทีห่ก    ทะเลสำบอะคงั - เขตอนุรกัษน์กกระเรยีน – ตลำดสดวำโซะ - สะพำนนุซำมยั – หำ้งAeon Mall –  

                สนำมบนิคุชโิระ – สนำมบนิฮำเนดะ  อำหำร เชำ้,กลำงวนั  

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่11) 

น ำท่ำนดนิทำงสู่ ทะเลสำบอะคงั Lake Akan เป็นทะเลสาบในอุทยานแห่งชาติ Akan ทางเหนือของเมืองคุชิ

โระ (Kushiro) ภูมภิาคฮอกไกโด มคีวามกวา้งทัง้หมด 13.28 ตารางกโิลเมตร และยังเป็นแหล่งสาหร่ายมารโิมะ

หรอื Moss Ball ของฝากขึน้ชือ่จากเมอืงฮอกไกโด ถิน่ก าเนดิอยู่ทีท่ะเลสาบ  อะคังเป็นพชืน ้าจดืจ าพวกสาหร่ายส ี

ชาวญีปุ่่ นเชือ่กันว่าถา้เลีย้งดูมารโิมะดว้ยความรัก และความเอาใจใส ่มารโิมะจะชว่ยท าใหส้มหวังในสิง่ทีป่รารถนา

ได ้เปรยีบเสมอืนเครือ่งรางน าโชคใหส้มหวังในดา้นความรัก ในชว่งฤดูหนาวทะเลสาบอะคังจะถูกปกคลุมไปดว้ย

น ้าแข็งหนาราว 60 เซนตเิมตร อุณหภูมอิาจจะลดลงต ่ากว่าจุดเยอืกแข็งถงึ -20 องศาเซลเซยีส ความหนาวจัด

แบบน้ีจงึท าใหม้กีจิกรรมน่าสนุกๆเปรยีบเสมอืนดนิแดนแห่งความฝันส าหรับคนทีอ่ยากสนุกกับหมิะ อสิระใหท้่าน

เพลดิเพลนิไปกับกจิกรรมบนทะเลสาบอะคังที่กลายเป็นน ้าแข็ง เชน่ขีส่โนวโ์มบลิ รถบักกีส้ ีล่อ้ หรอืบานาน่าโบท้

แล่นไปบนทะเลสาบอะคัง หรือจะสนุกกับการตกปลาวากาซากิ (Wakasagi) ใตพ้ื้นน ้าแข็ง ใหท้่านสัมผัส

ประสบการณ์ทีส่ัมผัสไดเ้ฉพาะ ณ ทะเลสาบอะคังชว่งฤดูหนาวเท่านัน้ ค่าทัวรไ์ม่รวมค่ากจิกรรมต่างๆ 
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น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยอ์นุรกัษพ์นัธุน์กกระเรยีน ไดถู้กเปิดอย่างเป็นทางการเมือ่ปี 

ค.ศ.1958 เพื่อเป็นสถานอนุรักษ์เพาะพันธุ์ และอนุบาลนกกระเรียนพันธุ์หงอนแดง

(Japanese Crane หรือ Tancho) ไม่ใหสู้ญพันธุ์ภายในมีพื้นที่กวา้งขวาง เป็นกรง

ขนาดใหญ่ จ าลองสภาพแวดลอ้มเสมือนธรรมชาติ โดยแต่ละกรงจะมีช่องส าหรับ

ถ่ายภาพนกกระเรยีนไดอ้ย่างชัดเจน และรอบๆก็ยังเป็นพื้นทีชุ่่มน ้าส าหรับนกกระเรยีน

ป่าทีอ่พยพมาอาศัยอกีดว้ย  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั (มือ้ที1่2) 

บำ่ย น าท่านเดินทางสู่ ตลำดสดวำโซะ Washo Market ตั ้งอยู่ในบริเวณตัวเมืองคุชิโระมีชื่อเสียงอย่างมาก

เน่ืองจากว่าเป็นเเหล่งที่รวบรวมสนิคา้จากทอ้งทะเลสดๆ ทุกวัน มีรา้นคา้มากกว่า 60 รา้น เเละมีอาหารทะเล

จ าหน่ายมากมายหลายชนดิมทีัง้ ไขกุ่ง้, ไขห่อยเม่น, กุง้, ปลาหมกึ, ปลา รวมทัง้สนิคา้ขึน้ชือ่อย่างปูฮอกไกโด ที่ 

นอกจากน้ีเเลว้ยังมรีา้นอาหารมากมายหลายรา้นทีน่ าวัตถุดับทีจ่ับมาสดๆ มาปรุงเป็นอาหารหลากหลายเมนูทีไ่ม่

ควรพลาดมาเเวะชมิ ผำ่นชม สะพำนนุซำมยั Nusamai Bridge  อกีหนึง่แลนดม์ารก์เมือ่มาเยือนยังเมอืงคุชโิระ 

สะพานแห่งน้ีเปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์หนึ่งของเมอืงคุชโิระ ตัวสะพานนัน้สรา้งขึน้มาเพือ่ใชป้ระโยชน์ในการขา้ม

แม่น ้าคุชโิระ ความยาวก็โดยยาวประมาณ 150 เมตร สิง่ทีเ่รยีกไดว่้าน่าจะเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าใหส้ะพานเป็นที่

รูจ้ักคอืการออกแบบทีเ่ป็นสัญลักษณ์ ตัวสะพานถูกออกแบบใหม้รีูปป้ันหญงิสาวทัง้ 4 จุด ทีเ่ป็นตัวแทนฤดูกาลทัง้ 

4 บรเิวณสะพานแห่งน้ีเป็นย่านท่าเรอืประมง และตลาด จากนั้นน าท่านสู ่หา้ง AEON MALL ศูนย์รวมซปุเปอรม์า

เก็ต รา้นคา้และศูนยอ์าหารอสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของและรับประทานอาหารตามอัธยาศัย อาหารเย็นอสิระ สมควร

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนำมบนิคุชโิระ เพือ่เช็คอนิเตรยีมเดนิทำงกลบั  

20.05 น. ออกเดนิทำงสูส่นำมบนิฮำเนดะ โดยสำยกำรบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ JL544   

21.55 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิฮำเนดะ โตเกยีว (แวะเปลีย่นเครือ่ง) // 

 

วนัทีเ่จ็ด    สนำมบนิฮำเนดะ ท่ำอำกำศสุวรรณภูม ิ  

 

 

00.05 น. ออกเดนิทำงสูท่ำ่อำกำศยำนสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ JL033   

05.05 น. เดนิทำงถงึทำ่อำกำศสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ 

 

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

 หมำยเหตุ :  รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมอืง, สำยกำร

บิน กำรจรำจรช่วงเทศกำลหรือวนัหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิตอ้งแจ้งใหท้รำบล่วงหน้ำ โดยทำงผู ้จดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค ำนงึถงึผลประโยชนข์องท่ำนเป็นหลกั เพือ่ใหท้ำ่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตำมโปรแกรม กำรบรกิำร

ของรถบสัน ำเทีย่วญีปุ่่น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่น สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ10 ช ัว่โมง มอิำจเพิม่เวลำได ้โดย

มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำม
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สถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง อตัรำค่ำบรกิำรขำ้งตน้ค ำนวณ จำกอตัรำแลกเปลีย่น 100 เยน เท่ำกบั 30 บำท 

กรณีอตัรำแลกเปลีย่นปรบัสูงขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินกำรปรบัอตัรำคำ่บรกิำรเพิม่ขึน้ 

ประกำศส ำคญั รบัเฉพำะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำน ัน้ ค่ำทวัรท์ีจ่่ำยใหก้บัผูจ้ดั เป็นกำรช ำระแบบจ่ำย

ช ำระขำด และผูจ้ดัไดช้ ำระใหก้บัสำยกำรบนิและสถำนทีต่ำ่งๆ แบบช ำระขำดเช่นกนักอ่นออกเดนิทำง  ฉะน ัน้หำก

ท่ำนไม่ไดร้่วมเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมรำยกำรไมด่ว้ยสำเหตุใด หรอืไดร้บักำรปฏเิสธกำรเขำ้หรอืออกนอกเมอืง

จำกประเทศในรำยกำร (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่น) ทำงผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิำรคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คำ่ต ัว๋

เครือ่งบนิใหแ้กท่ำ่น  

 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร  

1. กำรเดนิทำงคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 20 ทำ่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นล่วงหนา้ 

- หรอืสง่จอยน์ทัวรกั์บบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทำงบรษิทัจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้กอ่นกำรเดนิทำง 14 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำง 

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.กำรช ำระคำ่บรกิำรช าระเงนิค่าจองทัวรท์่านละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 25 วัน  

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนั้นทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและ

เขา้เมอืงท่าน***กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัร ์ 

เน่ืองจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคืนเงนิ ไดทุ้ก

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้

ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ

มัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 5.อตัรำคำ่บรกิำรนี ้ รวม 

1.  ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ ต๋ัวกรุ๊ปราคาพเิศษไม่สามารถ Up Business/First Class ได ้สามารถสะสมไมลไ์ด ้

ส าหรับผูโ้ดยสารทีเ่ป็นกลุ่ม One World ประมาณ30-50 % เมือ่ออกต๋ัวแลว้ไม่สามารถขอเปลีย่นชือ่ แกไ้ขชือ่หรอืเปลีย่นคน

เดนิทางไดต้อ้งซือ้ต๋ัวใหม่เท่านัน้ 

2. ค่าที่พักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการหรือระดับเทียบเท่า  กรณีหอ้งพักคู่/พักสามท่านเต็มอาจมี

ปรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ท่านต่อหอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกันได ้
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3. ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

5.  ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำ สมัภำระสำยกำรบินJapan Airlines กระเป๋ำโหลดได  ้2ชิ้น ก ำหนดชิ้นละไม่เกิน 23 

กโิลกรมั (รวมน ำ้หนกักระเป๋ำ2ใบ 46 กโิลกรมั) หากน ้าหนักเกนิตอ้งช าระค่าปรับหนา้เคาน์เตอร์ตามเงื่อนไขของแต่ละ

สายการบนิ ทีม่กีารเรยีกเก็บ และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิ  

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ  1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภำพ ทำ่นสำมำรถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภำพ

เพิม่ได ้

6.อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. ค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่ค่าอาหารเครือ่งดืม่ค่าซักรดี ค่าโทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ 

5. ค่าทปิยกกระเป๋าทุกโรงแรม  

6. ค่ำทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่ำนละ 5,000 เยนต่อทรปิหรอืเงนิไทย 1,500 บำท ส ำหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่

น ำ้ใจจำกทำ่น 

รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหกั้บคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จำกมำตรกำรยกเวน้วซ่ีำเขำ้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 15 วนั 

ไม่ว่ำจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่กำรท่องเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำรในข ัน้ตอนกำรตรวจเขำ้เมอืง 

เพือ่ยนืยนักำรมคีุณสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ 

เป็นตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คุณสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซ่ีำ) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 



           

ทวัร์ญี่ปุ่ น EAST HOKKAIDO ฮอกไกโด เอสกิโม เรือตดัน ้ำแข็ง อะคงั คุชิโระ 7D4N (JL) 

 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 

    เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

7.หมำยเหตุ : กรุณำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนัระหวำ่ง

ทำ่นลูกคำ้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมดัจำหรอืค่ำทวัรท์ ัง้หมดกบัทำงบรษิทัฯ แลว้ ทำงบรษิทัฯ จะถอื

วำ่ทำ่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ

จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน

การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ

ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันในวันท าทัวรเ์ต็มวัน ตามโปรแกรมการเดนิทางรวมจ านวน 5 ขวด 



           

ทวัร์ญี่ปุ่ น EAST HOKKAIDO ฮอกไกโด เอสกิโม เรือตดัน ้ำแข็ง อะคงั คุชิโระ 7D4N (JL) 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-11 ชั่วโมง อาทเิชน่ เริม่งาน

เวลา 8.00น.ถงึเวลา 19.00 น.ในวันนั้น มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดนิทาง 

16. กำรประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที่ยว 

ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เท่านัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภำพ กำรเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ประกัน

สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 

17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ  ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้  

18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 


