
 

HOKKAIDO HAKODATE 6D 4N 
โดยสายการบนิ NOK SCOOT (XW) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมนีาคม - เมษายน 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
เทีย่วเต็ม เทีย่วครบทุกวนัไมม่ฟีรเีดย ์

ฮาโกดาเตะ – โกดงัอฐิแดง – ตลาดเชา้ – ยา่นโมโตมาจ ิ– ป้อมโกะเรยีว – โชวะชนิซงั 

ศูนยอ์นุรกัษห์ม ี- ทะเลสาบโทยะ - คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจ ิ

สวนโอโดร ิพารค์-ตลาดปลาโจไก - มติซุย เอา้ทเ์ลต-ชอ้ปป้ิงยา่นทานูกโิคจ ิ

พเิศษ !! บุฟเฟ่ตช์าบู+ขาปู 

ฟร ี! โรปเวยข์ ึน้ยอดเขาอุสุ 



 

วนัทีห่นึง่ กรุงเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

23.55 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ สนามบนิดอนเมอืง เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ 

สายการบนิ NOK SCOOT โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทรอใหก้ารตอ้งรับ พรอ้มทัง้แจกเอกสาร

ในการเดนิทางและอ านวยความสะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ไมม่บีรกิารอาหารและ เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ แตม่จี าหนา่ยบนเครือ่งบนิ) 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่

ได ้และทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

*** 

 

วนัทีส่อง ดอนเมอืง-ซปัโปโร(สนามบนิชโิทเซ่)-ฮาโกดาเตะ-ขึน้เมา้ทฮ์าโกดาเตะ ชมไนทว์วิ 1 

ใน 3 

03.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตชิิโทเซ่ โดยสายการบินนกสกู๊ด เที่ยวบินที่ 

XW146 

เดนิทางถงึ สนามบนิชโิทเซ่ เกาะฮอกไกโด หลังผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ (เวลาที่

ญีปุ่่น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด

หมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์

พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั *** 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่งแบบโอเบนโตะ สไตลญ์ีปุ่่ น (รบัประทานบนรถ) 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาค 

ฮอกไกโด ตัง้อยู่ปลายสุดทางตอนใตข้องเกาะ มีชือ่เสยีงดา้นทวิทัศน์ทีส่วยงามของภูเขาฮา

โกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่ ในอดีตเป็นเมืองหนึ่งที่มีท่าเรือส าหรับเปิดการคา้ระหว่าง



 

ประเทศในช่วงหลังจากยุคแยกประเทศ เมืองฮาโกดาเตะไดรั้บอทิธพิลจากต่างประเทศเป็น

อย่างมาก มยี่านทีอ่ยู่อาศัยของชาวต่างประเทศ และป้อมสไตล ์  

แลว้น าท่านเดนิทางไปยัง ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) มคีวามสงู 334 เมตร 

ตัง้อยู่ในป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมุทรใกลใ้จกลางเมอืงฮาโกดาเตะ ในวันทีท่อ้งฟ้าโปร่ง

ทัง้กลางวันและกลางคืน สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ที่งดงาม นับเป็นจุดชมววิตดิอันดัน 1 ใน 

3 สถานที่ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น ร่วมกับภูเขาอินาซะ (Mount Inasa) ที่นางาซาก ิ(Nagasaki) 

และภูเขารอคโค (Mount Rokko) ที่โกเบ (Kobe) บนยอดเขามีจุดชมวิวมีรา้นกาแฟ รา้น

จ าหน่ายของทีร่ะลกึ   

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

พกัที ่ HAKODATE HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม โกดงัอฐิแดง-ตลาดเชา้-ย่านโมโตมาจ-ิป้อมโกะเรยีว-โชวะชนิซงั-ศูนยอ์นุรกัษ์หม-ี

โรปเวยข์ ึน้ยอดเขาอุสุ-ทะเลสาบโทยะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

น าท่านเดินชม โกดงัอ ิฐแดงริมน ้า (Red Brick Warehouses) ไดป้รับปรุงมาจาก

คลังสนิคา้อฐิสีแดงที่เคยใชค้า้ขายในปลายสมัยเอโดะ ตัง้อยู่ริมแม่น ้าของอ่าวฮาโกดาเตะ 

ศูนยร์วมแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร และสถานบันเทงิที่ใหบ้รรยากาศเก่า ๆ นอกจากรา้นขาย

ของที่ระลกึที่ทันสมัย เสือ้ผา้แฟช่ัน รา้นขายอุปกรณ์ตกแต่งบา้น และรา้นขนมหวานแลว้ ยังมี



 

รา้นอาหาร ลานเบียร์ โบสถส์ าหรับจัดพธิีแต่งงาน และบรกิารล่องเรือเพื่อชมววิทวิทัศน์ของ

อา่วฮาโกดาเตะอกีดว้ย   

น าท่านไปยัง ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มีพื้นที่ประมาณ 4 

ชว่งตกึ เปิดเป็นประจ าทุกวัน ตัง้แต่ตอนเชา้ตหีา้ถงึเทีย่งตรง ในตลาดจะจ าหน่ายอาหารทะเล

สด เช่น ปูอลาสกา้ ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล พรอ้มทัง้ผลไมต้ามฤดูกาล บรเิวณ

ใกลเ้คยีงมรีา้นอาหารหลายรา้น เมนูทีน่ยิมทีสุ่ดคอื Uni-Ikura Domburi (ขา้วเสริฟ์พรอ้ม

หอยเม่นทะเลและไข่ปลาแซลม่อน) แลว้น าท่านเดินชมเมืองที่ ย่านเมอืงเก่าโมโตมาจ ิ

(Motomachi District) แต่กอ่นบรเิวณท่าเรอืของเมอืงฮาโกดาเตะ เป็นท่าเรอืแรกทีเ่ปิดให ้

มีการคา้ระหว่างประเทศในปี 1854 ในช่วงสิน้สุดยุคญี่ปุ่นแบ่งแยก ดังนั้นท าใหม้ีผูค้า้จ านวน

มากจากรัสเซยี จนี และชาตติะวันตก ไดย้า้ยถิน่ฐานมาอาศัยอยู่ในเมอืงฮาโกดาเตะแห่งนี้ ซึง่

ปัจจุบันยังคงมอีาคารสไตลต์ะวันตกและสิง่กอ่สรา้งที่มชีือ่เสยีง ไดแ้ก่ หอ้งโถงอนุสรณ์สไตล์

จีน (Chinese Memorial Hall), ศาลาประชาคมฮาโกดาเตะ (Old Hakodate Public Hall), 

โบสถรั์สเซยีออโธด็อกซ ์(Rusian Orthodox Church), สถานกงสุลอังกฤษเก่า (Old British 

Consulate), บา้นเก่าตระกูลโซมะ (Old Soma Residence), วัดฮงิาชฮิอนงันจ ิสาขาเมืองฮา

โกดาเตะ (Hakodate Higashi Honganji), โบสถอ์ปิิสโคปัล (Epis-copal Church),โบสถโ์ม

โตมาจิโรมันคาธอลคิ (Motomachi Roman Catholic Church) น าท่านถ่ายรูปและชม ป้อม

โกะเรยีว หรอื ป้อมดาว 5 แฉก เป็นบรเิวณที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่รูปดาว ซึง่สามารถมองเห็น

ไดจ้ากมุมสูง ลักษณะป้อมจะเป็นสไตลต์ะวันตก บรเิวณสวนเขา้ชมฟร ีหากท่านจะขึน้

หอคอยชมววิ มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิประมาณ 840 เยน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม ภูเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa Shinzan) เป็นภูเขาไฟทีเ่กดิขึน้ใหม่ มอีายุนอ้ย

ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เกดิขึน้โดยการเกดิแผ่นดนิไหวและกอ่ตัวขึน้บนพื้นที่ราบทุ่งขา้วสาล ีมี

ความสงู 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 สมัยจักรรพรรดโิชวะ ปัจจุบันยังคงมคีวันก ามะถัน

ลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟ ภูเขาไฟแห่งนี้ตัง้อยู่ใกลก้ับภูเขาไฟอสุุ น าท่านชม ศูนยอ์นุรกัษ์

หมสีนี า้ตาล (BearPark) เป็นสถานที่เพาะพันธุห์มีสนี ้าตาล นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชม

ลูกหมีสนี ้าตาลไดอ้ย่างใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุรา้ยโชว์ลีลาออ้นขอ

อาหารจากนักท่องเที่ยว เป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกว่านี้ก็

สามารถเขา้ไปยังหอ้งสังเกตการณ์พเิศษ ”กรงมนุษย”์ ซึง่จะมองเห็นหมีสนี ้าตาลเดนิผ่านไป



 

มา และไดย้นิเสยีงและกลิน่ของหมผี่านรูระบายอากาศเล็ก ๆ นอกจากนี้ยังยังขายขนมปังและ

แอปเป้ิล ใหนั้กท่องเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย 

จากนัน้น าท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้สูย่อดเขาอุสุ เพือ่ชมทวิทัศน์แบบพาโนราม่า จากจุดชม

ววิดา้นบน ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) และ

ภูเขาโชวะชนิซัน(Showa Shinzan) และจุดชมววิอีกแห่งหนึ่งก็จะเห็นววิของมหาสมุทรและ

หลุมขนาดใหญ่ทีเ่กดิจากการปะทุของภูเขาไฟอสุใุนปี 1977 ซึง่ระเบดิปะทุตดิต่อกันนานถงึ 2 

ปี จนกลายเป็นภูเขาโชวะดังทีเ่ห็นอยู่ในปัจจุบัน ภูเขาไฟอสุ ุ(Usuzan) เป็นภูเขาไฟทีย่ังไมด่บั

สนทิ มคีวามสงู 733 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ในรอบรอ้ยปีทีผ่่านมาเกดิการปะทุขึน้ 4 ครัง้ คอื 

ปี ค.ศ. 1910,1944-45, 1977 และปี 2000 ซึง่ท าใหเ้ถา้ถ่านจ านวนมากพุ่งออกมาเป็นระยะ

ทางไกลท าลายอาคารต่างๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) วนอทุยานแห่งชาตชิโิกทส ุเป็น

ทะเลสาบทีเ่กดิจากแอง่ปากปล่องภูเขาไฟทีม่ขีนาดใหญ่อันดับสามของญีปุ่่น  และผลจากการ

ระเบิดของภูเขาไฟท าใหม้ีลาวาทับถมจนปิดกั ้นทางน ้าไหลไม่ใหอ้อกจากทะเลสาบได ้

ดา้นหลังมีภูเขาอุสุและภูเขาโชวะชนิซัง ส่วนดา้นหนา้มีภูเขาโยเทอิจึงเป็นภาพทิวทัศน์ที่

สวยงามอย่างยิง่ จนไดช้ือ่ว่าเป็นววิทีง่ดงามทีส่ดุอันดับสามของเกาะฮอกไกโดเลยทเีดยีว 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

  พกัที ่TOYA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 



 

วนัทีส่ ี ่ โรงงานชอคโกแลต-คลองโอตารุ-ถนนชาไกมาจ-ิพพิธิภณัฑก์ล่องดนตร-ีโรงเป่า

แกว้คติาอชิ-ิJTC DUTY FREE (บุฟเฟตช์าบู+ขาปู) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

เชา้นี้น าท่านเดนิทางสู ่โรงงานชอคโกแลต ISHIYA เป็นโรงงานทีผ่ลติชอคโกแลตทีข่ ึน้ชือ่

ของเมอืงซัปโปโร โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไสช้อคโกแลตขาวทีเ่ป็นทีน่ยิมทัว่

ทัง้เกาะ ฮอกไกโด (อสิระใหท้า่นถา่ยรูปบรเิวณดา้นนอก ไมร่วมต ัว๋คา่เขา้ชมภายใน) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงโอตารุ  เมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองคา้ขาย

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20  และยังเป็นเมืองมีชื่อเสียงเกีย่วกับการท าเครื่องแกว้ที่

สวยงาม และมีสไตลรู์ปทรงอันเป็นเอกลักษณ์ น าท่านชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมอืง

โอตารุที่ไดรั้บความนิยมถ่ายภาพ มีฉากหลังเป็นหลังคาอาคารก่ออฐิแดง โดยคลองโอตารุ

สรา้งเสร็จในปี 1923 ถอืว่าเป็นคลองทีเ่กดิจากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถ่าย สนิคา้จาก

เรือใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่าย แลว้น าสนิคา้มาเก็บไวภ้ายในโกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละถม

คลองครึง่หนึง่ท าเป็นถนนหลวงสาย 17 สว่นทีเ่หลอืไวค้รึง่หนึง่ก็ไดท้ าการปรับปรุงเป็นสถานที่

ท่องเทีย่ว ทัง้ยังปรับปรุงทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระใหท้่านรูปเป็นทีร่ะลกึ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟตช์าบู+ขาปู) 

จากนัน้น าท่านเดนิเล่น ถนนซาไกมาจ ิ(Sakaimachi Street) ตัง้อยู่กลางเมอืงโอตารุ ไม่

ไกลจากคลองโอตารุ (Otaru Canal Area) ทีถ่อืเป็นแหล่งท่องเทีย่วแลนมารก์ของเมอืงนี้มาก

นัก นับเป็นถนนที่มีเสน่หแ์ละเต็มเป่ียมไปดว้ยเอกลักษณ์มากๆ เลยทีเดียว เนื่องจากตัวถนน

เองไดรั้บการอนุรักษ์มาอย่างดีเยีย่ม จนกลายมาเป็นถนนแหล่งช็อปป้ิงชือ่ดังของเมืองโอตารุ

อย่างในปัจจุบันนี้ ในระหว่างช่วงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ตน้ยุค 1900  เมืองโอตารุ

เป็นเมอืงท่าเรอื และการคา้การขนสง่ทีห่ลากหลาย เต็มไปดว้ยบรษัิทชอ้ปป้ิง อาคารต่างๆ เป็น

แบบสไตลต์ะวันตก ปัจจุบันไดรั้บการดัดแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขายของที่

ระลกึ รา้นเสือ้ผา้ และพพิธิภัณฑต์่างๆ มากมาย อสิระใหท้่านรูปเป็นที่ระลกึ จากนั้นอสิระให ้

ท่านเดนิเล่นชมเมืองโอตารุตามอัธยาศัย เช่น พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรแีละเครือ่งแกว้ ที่

รวบรวมกล่องดนตรแีละเครื่องแกว้อันงดงามและหายากไวม้ากมาย ท่านสามารถเลอืกซือ้และ

เลือกชมสนิคา้พื้นเมืองงานฝีมอืต่าง ๆ  อาทเิช่น ตุ๊กตาแกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิไป

กับรา้นขายกล่องดนตร ี ซึง่มกีล่องดนตรขีนาดเล็กไปจนถงึขนาดใหญ่ โดยท่านสามารถเลือก



 

เพลงต่าง ๆ ไดด้ว้ยตัวของท่านเอง รา้นขายเครือ่งแกว้ ทีม่ตีัง้แต่กระดิง่แกว้อันจิว๋ไปจนถงึโคม

ระยา้ รา้นขายขนมอบต่างๆ ทีท่่านสามารถชมิตามใจ   

ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิตัง้อยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางดา้นการเป่าแกว้มา

ยาวนาน โดยในอดตีนัน้จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รอื แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมาย

ของการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นของใชห้รือของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ี

ชือ่เสยีงและเก่าแก่ที่สุดของเมือง โดยก่อตัง้ข ึน้ตัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ที่มีอยู่

มากมาย และผลงานที่มีชือ่เสยีงมากที่สุดของโรงงานแห่งนี้ก็คอืโคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้

น่ันเอง นอกจากนี้ยังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้ับนักท่องเทีย่วดว้ย 

น าท่านสู ่JTC DUTY FREE อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี เชน่ เสือ้ผา้ น ้าหอม ตาม

อัธยาศัย เมือ่ถงึเวลาอันสมควร  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

พกัที ่THE B SAPPORO SUSUKINO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ อดตีศาลาว่าการฮอกไกโด-หอนาฬิกา-สวนโอโดร ิพารค์-ตลาดปลาโจไก-มติซุย 

OUTLET-ชอ้ปป้ิงยา่นทานูกโิคจ-ิยา่นซูซูกโินะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

น าท่านชม อดตีศาลาทีว่่าการของฮอกไกโด (ตกึอฐิแดง) เป็นตึกสไตล์นีโอบารอค มี

ลักษณะพเิศษทีม่หีลังคายอดแหลมและกรอบหนา้ต่างเป็นเอกลักษณ์ เปรยีบเสมอืนอนุสาวรีย์

การบุกเบิกของฮอกไกโด ปัจจุบันไดรั้บการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

จากนัน้น าท่านชม หอนาฬกิาประจ าเมอืง (CLOCK TOWER) เป็นหอนาฬกิาทีด่ ารงอยู่ใน

ฐานะสัญลักษณ์ของซัปโปโร มีหนา้ปัดนาฬกิาทัง้สีด่า้นที่ท าจากอเมรกิา ปัจจุบันถือเป็นหอ

นาฬกิาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของญีปุ่่น และเป็นสถานทีนั่กท่องเทีย่วทั่วโลกรูจ้ัก และนยิมถ่ายรูปเป็นที่

ระลกึ ระลกึ และน าท่านไปยัง บรเิวณสวนสาธารณะโอโดร ิ (Odori Promenade)  ซึง่

เป็นสวนหย่อมขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร มีความยามถงึ 1.5 กโิลเมตร  บรเิวณ

เกาะกลางมสีวนหย่อมขนาดใหญ่ และยังเป็นทีต่ัง้ของหอคอยสง่สัญญาณซัปโปโร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ 

และรา้นอาหารกว่า 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายสง่ซัปโปโร เป็นหนึง่ใน

ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง รา้นคา้ต่างๆ จ าหน่ายอาหารทะเล เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่

ปลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอืน่ ๆ ในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมัน

ฝร่ังตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื  Donburi 

เทีย่ง  อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลาโจไก 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ MITSUI OUTLET PARK เอา้ทเ์ลทซึง่เปิดตัวเป็นครัง้แรกในฮอก

ไกโด เพียบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรับทุกคนตัง้แต่แบรนดชั์น้น าจากต่างประเทศ สนิคา้แฟช่ัน

หญงิชาย และเด็ก จนถงึอุปกรณ์กฬีาและกจิกรรมกลางแจง้และสนิคา้ทั่วไป ประกอบดว้ยแบ

รนดด์ังถงึ 130 แบรนด ์ซึง่ในบรรดาแบรนดด์ังเหล่านี้ จะมีถงึ 58 แบรนดท์ี่เป็นแบรนดท์ี่เพิง่

เปิดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนดท์ีเ่ปิดตัวเป็นครัง้แรกในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ภายใน

หา้งยังมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ที่จุได ้650 ที่น่ัง เช่นเดียวกับ Hokkaido Roko Farm Bridge 

ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์ เอาทเ์ลททีน่ี่จงึเต็มไปดว้ยสรรพสิง่ใหช้าวฮ

อกไกโดและนักท่องเทีย่วจากต่างชาตไิดสั้มผัส จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงทีย่่าน ถนนทานู

กโิคจ ิแหล่งชอ้ปป้ิงเกา่แก่ทีส่บืทอดมาตัง้แต่ยุคบุกเบกิ เหมาะส าหรับจับจ่ายซือ้หาของฝาก

จากฮอกไกโด เป็นชุมชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นคา้ ทอดยาวกว่า 1 กโิลเมตรตลอดทศิ

ตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชือ่มต่อกันดว้ยหลังคาโครงสรา้งที่รองรับ

ทุกสภาพอากาศ จงึสามารถใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งกังวลถงึฝนหรอืหมิะแสงแดดเป็นแหล่งชอ้ป

ป้ิงทีเ่ต็มไปดว้ยความคกึคักมชีวีติชวีา หรอืจะเดนิเล่นชมเมอืงที ่ยา่นซูซูกโินะ (Susukino) 

ที่ย่านกนิดื่มที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร  มั่งคั่งดว้ยรา้นคา้และแวดลอ้มไปดว้ยรา้นอาหาร

แยะเต็มไปหมด แต่ส าหรับราเมน แนะน าตอ้งไปที่ซอยนี้คอื “Ramen Yokocho” เป็นซอยรา

เมน สามารถเลอืกรา้นตามความชอบ ทัง้ชนดิเสน้ราเมนน ้าซปุรสชาตแิละเครือ่งเคยีงต่าง ๆ 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง 
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วนัทีห่ก ศาลเจา้ฮอกไกโด-สนามบนิชโิทเซ่-กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด(Hokkaido Shrine) ตัง้อยู่ที่เมืองซัปโปโร

(Sapporo) เรียกไดว่้าเป็นศาลเจา้ของศาสนาพุทธนิกายชนิโตที่มีความเก่าแก่ไม่เบาของ

เกาะฮอกไกโดเลยนะคะ เพราะที่ศาลเจา้แห่งนี้นั้นถูกสรา้งในช่วงยุคเริ่มพัฒนาเกาะถา้จะ

นับเป็นปีก็ประมาณปี ค.ศ.1871ได ้ไม่เพียงแค่จะมาสักการะขอพรกับเทพเจา้ทีป่รทับถายใน

ศาลเจา้มากถงึ4 องค ์แต่ดว้ยความที่ตัวศาลเจา้เองมพีื้นที่เชือ่มต่อกับสวนมารุยามะท าใหถ้อื

ไดว่้าเป็นจุดชมววิเด็ดๆอกีแห่งหนึง่ของเมอืง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิชโิทเซ่ เพือ่

เดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 

7.30 ช่ัวโมง)  

(ไมม่บีรกิารอาหารและ เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ แตม่จี าหนา่ยบนเครือ่งบนิ) 

14.55 น. ออกเดนิทางจาก สนามบนิชโิทเซ่ โดยสายการบนินกสกู๊ด เทีย่วบนิที ่XW145 

19.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 



 

*** ขอความกรุณาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มูลท ัง้หมดกอ่นการจอง 

เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ  
2-3 ทา่น  ทา่นละ 

ราคาไมร่วมต ัว๋
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

14-19 มนีาคม 63 29,999 24,999 9,900 

21-26 มนีาคม 63 32,999 24,999 9,900 

28 ม.ีค. – 02 เม.ย. 63 34,999 24,999 9,900 

30 ม.ีค. – 04 เม.ย. 63 35,999 24,999 9,900 

04-09 เมษายน 63 37,999 26,999 9,900 

06-11 เมษายน 63 39,999 26,999 9,900 

11-16 เมษายน 63 42,999 29,999 9,900 

13-18 เมษายน 63 39,999 26,999 9,900 

18-23 เมษายน 63 35,999 24,999 9,900 

20-25 เมษายน 63 35,999 24,999 9,900 

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** 

ราคา INFANT ทา่นละ 9,900 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ค่าตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

✓ ค่าทีพั่กหอ้งคู่ (2-3 ท่าน) ดังทีร่ะบุในรายการหรอืระดับเดยีวกัน 

✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าอาหาร ดังทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชม ดังทีร่ะบุในรายการค่ารถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดินทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรม

ธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่         

ค่าซักรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 



 

× ค่าธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวีซ่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่น

ไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงค์พ านักระยะสั้นใน

ประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศใหย้ื่นวีซ่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท 

ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 

× ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 2,000 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเช็คอนิ (ค่าทปิ

หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน) 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

➢ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท พรอ้ม

กับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

➢ การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร

จัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าที่พัก

และตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัติ 

➢ หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการล่าชา้ของสายการบนิระหว่างประเทศ 

➢ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 

หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัว

ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มี

ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

❖ ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามก าหนดของแต่ละสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 

หมายเหตุ 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 5 วนั ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 30 

ท่าน ในกรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ และจะไม่

รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์และ

อบัุตเิหตุสดุวสัิยบางประการ เชน่ การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

 

 



 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 

15 วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจ

เขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีุณสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดังต่อไปนี้ 

• ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

• สิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได ้

(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

• ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

• ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

• กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิาร

พ านักระยะสัน้ 

• ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

• เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดย

สายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

• ทางสายการบนิมีน ้าหนักกระเป๋าใหท้่านละ 20 กก. ต่อ 1 เที่ยวการเดนิทาง ท่านใดประสงคจ์ะซื้อ

น ้าหนักเพิม่กรุณาแจง้เจา้หนา้ที ่ณ วันจองทัวร.์..อัตราค่าสัมภาระตามรายละเอยีด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• หากลูกคา้ท่านใดประสงค์จะซื้อที่น่ังแบบ Super หรือ Stretch มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม (โปรดแจง้

ล่วงหนา้ก่อน 7 วันท าการ) และไม่อนุญาตใหเ้ด็กทารกและผูพ้ิการ น่ังที่น่ังแถวที่ 31H/31J/31K, 

61A/61B/61C, 61H/61J/61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายการบนิจะจ ากดัน า้หนกัสูงสุดไมเ่กนิ 32 กโิลกรมัตอ่ชิน้ 

** ราคาเป็นราคาอพัเดต ณ วนัที ่5 ม.ีค.62 อาจมกีารเปลีย่นแปลง 

โปรดสอบถามกอ่นจอง ** 

 

หมายเหตุ   

กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไม่ถงึ 30 

ท่าน  

❖ ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง  

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  



 

❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, 

เกดิจากการโจรกรรม และ อบัุตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

❖ เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

❖ กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณี

พเิศษ 

❖ รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่

พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบุ

ในโปรแกรม  

❖ การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผู ้

สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กั บ

ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 

วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

❖ มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้ 

❖ ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ 

ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคน

เขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณี

อืน่ ๆ  

❖ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ 

ขอสงวนสทิธิในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดี่ยว โดยไม่

ค่าใชจ้่ายเพิม่  

❖ สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ 

อาจท าใหเ้วลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์

และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ให ้

ไดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

❖ เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน

ต่างประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่น

หนึ่งที่ท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้

ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดส่วนหนึ่ง

ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง 

การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ช่ัวโมง 

ในวันนั้นๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้



 

ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลา

ท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

❖ กรณีพาสปอรต์ต่างชาตทิี่ตอ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวีซ่า

ในการเขา้ประเทศญี่ปุ่นดว้ยตนเอง และหากมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ 

ซึง่หากวันเดนิทางผูเ้ดนิทางไม่ไดข้อวซีา่ จะถอืว่าเป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไม่รับผดิชอบ

ค่าใชจ้่ายต่างๆ 

❖ กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทัวรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง 

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึ่ง

หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ 

ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาต

ใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดี

อยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท า

หนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บรษัิทเร็วที่สุด 

เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บรษัิทเรียบรอ้ยแลว้ 

กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร 

(ตั๋วเครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด 

ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

กระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

❖ กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
 

  


