
#10345 ทัวรญ่ีปุน ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 5 วัน 3 คืน อุทยาน
แหงชาติโอนุมะ ลานสกีโคคุไซ(ไมรวมคาอุปกรณ) นั่งกระเชาชม
วิวภูเขาฮาโกดาเตะ บิน TG
ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ยานเมืองเกาโมโตมาชิ โกดังอิฐแดงริมนํ้า นั่ง
กระเชาชมวิวเภูขาฮาโกดาเตะ นั่งกระเชาภูเขาไฟโชวะชินซัง หุบเขานรกจิโกกุดานิ
ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบโทยะ พิพิธภัณฑกลองดนตรี ลานสกีโคคุไซ ยานทานุกิโคจิ





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - วนอุทยานแหงชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ -
ยานโมโตมาจิ - โกดังอิฐแดงคาเนโมริ - ภูเขาฮาโกดาเตะ - กระเชาไฟฟาฮาโกดาเตะ -
บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซน

  

HAKODATE
YUNOKAWA
ONSEN HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน

3 ตลาดเชาฮาโกดาเตะ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ภูเขาไฟอุสุ - ฟารมหมีสีน้ําตาล - จิโก
กุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - ออนเซน   

TOYA SUN
PALACE HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน

4 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - พิพิธภัณฑเคร่ืองแกว - คิตตี้
คาเฟ - ลานสกีซัปโปโรโคะกุไซ - ทานูกิโคจิ   

SMILE
SAPPORO
PREMIUM
HOTEL หรือเทียบ
เทา

5 ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

28 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62 ฿39,888 ฿39,888 ฿39,888 ฿7,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - วนอุทยานแหงชาติโอนุมะ -
เมืองฮาโกดาเตะ - ยานโมโตมาจิ - โกดังอิฐแดงคาเนโมริ - ภูเขา
ฮาโกดาเตะ - กระเชาไฟฟาฮาโกดาเตะ - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซน

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

20.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ผูโดยสารขาออก เคานเตอร D สายการบินไทย มีเจาหนาท่ีของบริษัทคอย
ตอนรับทาน 
23.45 น. ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเช เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG670

(บริการอาหารรอน พรอมเครื่องด่ืม บนเครื่อง)

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

07.55 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีป ุน หลังจากผานขัน้ตอนศุลกากรเรียบรอยแลว

จากน้ันเดินทางสู อุทยานแหงชาติโอนุมะ (Onuma Quasi National Park) เป็นสถานท่ีท่ีมีทัศนียภาพท่ีงดงามของเกาะ
ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะงาตาเกะ ท่ีตัง้ตระหงานอยู พ้ืนท่ีท่ีนาสนใจท่ีสุดของอุทยานแหงน้ีคือ ระหวางทะเลสาบ โอนุมะและ
ทะเลสาบโคนุมะ นักทองเท่ียวสามารถเดินสํารวจพ้ืนท่ีไดทัง้หมด

หรืออาจจะเชาจักรยาน (มีคาใชจายเพ่ิมเติม 500 เยน/ชัว่โมง 1,000 เยน/วัน) สําหรับป่ันไปรอบๆ ทะเลสาบโอนุมะ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับ 3 ของภูมิภาค ฮอกไกโด ตัง้อยูปลายสุดทางตอนใต
ของเกาะ มีชื่อเสียงดานทิวทัศนท่ีสวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม

ผานชม ทาเรือเมืองฮาโกดาเตะ หรือ ยานเมืองเกาโมโตมาชิ (Motomachi District) เป็นทาเรือแรกท่ีเปิดใหมีการคา
ระหวางประเทศในปี 1854 ในชวงสิน้สุดยุคญ่ีป ุนแบงแยก ดังน้ันทําใหมีผูคาจํานวนมากจากรัสเซีย จีน และประเทศตะวันตก

่



ไดยายถิ่นฐานมาอาศัยอยูในเมืองฮาโกดาเตะบริเวณฐานภูเขาฮาโกดาเตะ

จากน้ันอิสระใหทานเดินเลน ณ โกดังอิฐแดงริมน้ํา (Red Brick Warehouses) ไดปรับปรุงมาจากคลังสินคาอิฐสีแดงท่ี
เคยใชคาขายในปลายสมัยเอโดะ ตัง้อยูริมแมน้ําของอาวฮาโกดาเตะ ศูนยรวมแหลงชอปป้ิง รานอาหาร และสถานบันเทิงท่ีให
บรรยากาศเกาๆ

นําทานน่ัง กระเชาชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ Mount Hakodate Night View สูง 334 เมตร ตัง้อยูในปาทาง
ตอนใตของปลายคาบสมุทรใกลใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวันท่ีทองฟาโปรงทัง้กลางวันและกลางคืน สามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศนท่ีงดงาม

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนูพิเศษ ขาปู

ท่ีพัก HAKODATE YUNOKAWA ONSEN HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวย
ใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้

ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ

วนอุทยานแหงชาติโอนุมะ

 เชา

ทาอากาศยานชิโตะเซะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ใหบริการดานการ
คมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
ในฮอกไกโด และเป็นสนามบินท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

ตัง้อยูหางจาก Hakodate ไปทางทิศเหนือเพียง 20 กิโลเมตร เป็นสถานท่ีท่ีมีทัศนียภาพ
ท่ีงดงามของเกาะ ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะงาตาเกะ ท่ีตัง้ตระหงานอยู พ้ืนท่ีท่ีนาสนใจ
ท่ีสุดของอุทยานแหงน้ีคือ ระหวางทะเลสาบโอนุมะ และทะเลสาบโคนุมะ นักทองเท่ียว
สามารถเดินสํารวจพ้ืนท่ีไดทัง้หมด ซ่ึงจะมีเสนทางการเดินคาบสมุทรและเกาะแกงตางๆท่ี
เชื่อมตอดวยสะพานเล็กๆ ใชเวลาประมาณ 15-60 นาที

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองฮาโกดาเตะ

ยานโมโตมาจิ

 บาย

เป็นเมืองทางใตสุดของเกาะฮอกไกโด ซ่ึงขึน้ชื่อเพราะปอมปราการ/สวนรูปทรงดาว และ
เป็นเมืองท่ีเปิดทาเรือเพ่ือแลกเปล่ียนกับชาวตางชาติเป็นเมืองแรก

คือบริเวณเชิงเขาฮาโกดาเตะ ตัง้แตสถานีรถราง Jujigai ถึง Suehiro-Cho บริเวณน้ีเป็น
เนินลาดเอียงขึน้ไปตามเชิงเขา เมื่อมองลงมาจากถนนท่ีตัดขึน้สูดานบน จะทําใหเห็นวิว
ทิวทัศนของทาเรือ ในอดีตแถบน้ีเป็นท่ีอยูอาศัยของพอคาตางชาติท่ีเขามาทําการคาขายกับ
ญ่ีป ุน จึงเกิดชมชุนตางชาติขึน้มา สิ่งกอสรางบริเวณน้ีจึงมีทัง้โบสถ วัด สถานกงสุลเกา
รวมทัง้อาคารรานคาบานเรือนท่ีกอสรางในแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรป



วันท่ี 3 ตลาดเชาฮาโกดาเตะ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ภูเขาไฟอุสุ - ฟารม
หมีสีน้ําตาล - จิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - ออนเซน

 หมายเหตุ จักรยาน (มีคาใชจายเพ่ิมเติม 500 เยน/ชัว่โมง 1,000 เยน/วัน)

โกดังอิฐแดงคาเนโมริ

ภูเขาฮาโกดาเตะ

กระเชาไฟฟาฮาโกดาเตะ

เป็นโรงเก็บของ ในปัจจุบันถูกสรางขึน้มาใหม หลังจากเหตุการณไฟไหมครัง้ใหญเมื่อ
ปี1907 และมีความโดดเดนใหความรูสึกโรแมนติคดวยเรือแบบอยางยุโรปท่ีเรียงรายรอบ
อาว และโรงเก็บของแหงน้ีไดถูกดัดแปลงใหกลายมาเป็นรานคา รานช็อคโกแล็ต รานขาย
ของท่ีระลึกนารักมากมาย

สูง 334 เมตร ตัง้อยูในปาทางตอนใตของปลายคาบสมุทรใกลใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ
ในวันท่ีทองฟาโปรงทัง้กลางวันและกลางคืน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนท่ีงดงาม นับเป็น
จุดชมวิวติดอันดัน 1 ใน 3 สถานท่ีท่ีดีท่ีสุด รวมกับภูเขาอินาซะ ท่ีนางาซากิ และภูเขารอค
โค ท่ีโกเบ บนยอดเขามีจุดชมวิว รานกาแฟ รานจําหนายของท่ีระลึก และรานอาหารสไตล
โรงอาหารเปิดใหบริการ

วิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะสามารถมองกลับลงมายังทาเรือ และตัวเมืองท่ีโอบลอมดวยทะเล
ทัง้สองขางใน ยามค่ําคืนน้ัน นับวาสวยงามแปลกตา และวากันวาเป็นวิวกลางคืนท่ี
สวยงามท่ีสุด 1 ใน 3 ของโลกทีเดียว จุดชมวิวบนยอดเขาฮาโกดาเตะน้ี ในฤดูหนาวจะ ขึน้
ไปไดแตรถกระเชาเทาน้ัน ถนนจะปิดเพ่ือปองกันอันตรายขณะหิมะตก สวนในฤดูอ่ืนอาจ
เรียกแท็กซ่ีหรือน่ังรถบัสขึน้ไปไดดวย แตรถกระเชาก็ยังคงเป็นทางเลือกท่ีเร็วและสะดวก
ท่ีสุดอยูดี

บุฟเฟตปูยักษ

ออนเซน

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนูพิเศษ ขาปู

 HAKODATE YUNOKAWA ONSEN HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

เมนูพิเศษวาไรตีบุ้ฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอัน้

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู ตลาดเชาฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มีพ้ืนท่ีประมาณ 4 ชวงตึก เปิดเปิดเป็นประจําทุกวัน
ตัง้แตตอนเชาตีหาถึงเท่ียงตรง ในตลาดจะจําหนายอาหารทะเลสด เชน ปูคานิ ไขปลาแซลมอน และหอยเมนทะเล พรอมทัง้ผล
ไมตางๆ บริเวณใกลเคียงมีรานอาหารหลายราน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง

นําทานขึน้ กระเชาอุสุซัง Usuzan Ropeway ใหทานชื่นชมทัศนียภาพ ของภูเขาไฟโชวะ และ ทะเลสาบโทยะ ไดพรอมๆ
รวมไปถึง วิวของมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญท่ีเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟอุสุในปี ค.ศ. 1977

จากน้ัน สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานท่ีเพาะพันธุหมีสีน้ําตาล นักทองเท่ียว
สามารถเย่ียมชมลูกหมีสีน้ําตาลไดอยางใกลชิดผานกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยท่ีไมดุรายโชวลีลาออนขออาหารจากนักทองเท่ียว
เป็นภาพท่ีนารักนาเอ็นดูทีเดียว

จากน้ันนําทานสู หุบเขานรกจิโกกุดานิ Jigokudani หรือ Hell Valley เป็นหุบเขาท่ี งดงาม น้ํารอนในลําธารของหุบเขาแหง
น้ีมีแรธาตุกํามะถันซ่ึงเป็นแหลงตนน้ําของยานบอน้ํารอนโนโบริเบทสึน่ันเอง เสนทางตามหุบเขาสามารถเดินไตขึน้เนินไป
เรื่อยๆ

ประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกับบอโอยุนุมะ (Oyunuma) เป็นบอน้ํารอนกํามะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ถัดไป
เรื่อยๆก็จะเป็นบอเล็กๆ บางบอมีอุณหภูมิท่ีรอนกวา

และยังมีบอโคลนอีกดวย น้ําท่ีไหลออกจากบอโอยุนุมะ เป็นลําธารเรียกวา โอยุนุมะกาวา (Oyunumagawa) สามารถ
เพลิดเพลินไปกับการแชเทาพรอมชมทิวทัศนท่ีงดงาม

เดินทางสู ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม มีเสนรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิด
จากปากปลองภูเขาไฟ ตัง้อยูใกลกับทะเลสาบชิโกสึ (Lake Shikotsu) ทะเลสาบแหงน้ีมีความพิเศษตรงท่ีน้ําจะไมแข็งตัวในชวง
ฤดูหนาว ในหนารอน อากาศก็เย็นสบาย

ลองเรือชมทิวทัศน (มีคาใชจายเพ่ิมเติมทานละ ผูใหญ 1,420 เยน เด็ก 710 เยน) อันงดงาม

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนูบุฟเฟต นานาชาติ

ท่ีพัก TOYA SUN PALACE HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวย
ใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้

ตลาดเชาฮาโกดาเตะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พบกับเหลาพอคาแมคาท่ีคัดสรรผัก ผลไม และอาหารสดๆ สงตรงมาจากฟารมของตัวเอง
เอง มาใหเราเลือกซ้ือกันอยางเพลิดเพลิน ในราคาซ้ืองายขายคลองแบบชาวบาน รอ
ตอนรับพวกเราอยางอารมณดี ตามสไตลของชาวฮาโกดาเตะ ท่ีเป็นคนเรียบงาย นารัก
และอัธยาศัยดี ใครท่ีพอพูดภาษาญ่ีป ุนได ก็ลองทักทายพูดคุยกันดูนะครับ นอกจากน้ียังมี
สวนจัดงานอีเวนท และ Food court ท่ีมีอาหารทําสดๆใหไดเลือกทานกันอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ภูเขาไฟโชวะชินซัง บาย

เป็นภูเขาไฟท่ีเกิดขึน้ใหม มีอายุนอยท่ีสุดในประเทศญ่ีป ุน เกิดขึน้โดยการเกิดแผนดิน
ไหวและกอตัวขึน้บนพ้ืนท่ีราบทุงขาวสาลี สูง 290 เมตร ในปัจจุบันยังคงมีควันกํามะถัน
ลอยอยูเหนือปลองภูเขาไฟ ภูเขาไฟแหงน้ีตัง้อยูใกลกับภูเขาไฟอุสุ ซ่ึงสามารถมองเห็น
ภูเขาไฟไดอยางชัดเจนจากจุดชมวิวภูเขาไฟอุสุโดยขึน้กระเชาอูสุซัน



วันท่ี 4 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี -
พิพิธภัณฑเคร่ืองแกว - คิตตี้ คาเฟ - ลานสกีซัปโปโรโคะกุไซ -
ทานูกิโคจิ

 หมายเหตุ ลองเรือชมทิวทัศน (มีคาใชจายเพ่ิมเติมทานละ ผูใหญ 1,420 เยน เด็ก 710 เยน) อันงดงาม

ภูเขาไฟอุสุ

ฟารมหมีสีนํ้าตาล

จิโกกุดานิ

ทะเลสาบโทยะ

เป็นภูเขาไฟท่ียังไมดับสนิท สูง 733 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ในรอบรอยปีท่ีผานมาเกิด
การปะทุขึน้ 4 ครัง้ คือ ปี 1910,1944-45, 1977 และ 2000 ซ่ึงทําใหเถาถานจํานวนมาก
พุงออกมาเป็นระยะทางไกลทําลายอาคารตางๆในพ้ืนท่ีบางสวนของเมืองโทยะโกะออน
เซน และเน่ืองจากมีการเฝ าระวังติดตามและใชเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีทันสมัย ทําใหคาด
การณการปะทุของภูเขาไฟไดลวงหนา เพ่ือใหผูคนอพยพออกจากเมืองไดทัน

เป็นฟารมอนุรักษหมีสีน้ําตาล เป็นอีกหน่ึงแหงท่ีมีชื่อเสียงและไดรับความนิยมมากใน
เกาะฮอกไกโด มีหมีมากกวา100ตัว อายุตัง้แตอายุหน่ึงขวบจนถึงสามสิบปี สามารถให
อาหารหมีไดอยางใกลชิด และสามารถเพลิดเพลินกับการแสดงแสนนารักของเจาหมีสี
น้ําตาลแสนรูท่ีถูกฝึกมาเป็นอยางดี

เป็นบอโคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปดวยแรกํามะถันซ่ึงเกิดจากความรอนใตดิน
บริเวณดานบนของผิวดินจะมีแรกํามะถันสีเหลืองเป็นจํานวนมาก

เป็นทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม มีเสนรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปาก
ปลองภูเขาไฟ ทะเลสาบแหงน้ีมีความพิเศษตรงท่ีน้ําจะไมแข็งตัวในชวงฤดูหนาว ในหนา
รอนอากาศก็เย็นสบาย เหมาะสําหรับเดินเลน ป่ันจักรยาน หรือลองเรือชมทิวทัศนอัน
งดงาม กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยูตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะสามารถลงไปเดินเลน
ได(ยกเวนฤดูหนาว) และในชวงไฮทซีซ่ัน ประมาณเดือนเมษายน-ปลายเดือนตุลาคม จะมี
การจุดพลุในเวลา 20:45 ของทุกๆคืน

ออนเซน คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูบุฟเฟตนานาชาติ

 TOYA SUN PALACE HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ Otaru โอตารุเป็นเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสวนของเมืองตัง้อยูบนท่ีลาดตํ่าของภู
เขาเท็งงุ ซ่ึงเป็นแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวท่ีมีชื่อเสียง

ชม คลองโอตารุ Otaru Canal หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมีโกดัง
เกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรานอาหารเรียงรายอยู ไฮไลท!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก

นําทานเดินชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี Music Box Museum พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท หน่ึงในรานคาท่ี
ใหญท่ีสุดของพิพิธภัณฑกลองดนตรีในญ่ีป ุน โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม และถือเป็นอีกหน่ึงในสถานท่ีสําคัญทาง
ประวัติศาสตรเมือง

ชม โรงเปาแกวคิตาอิชิ Kitaishi Glass ตัง้อยูในเมืองโอตารุ เมืองท่ีมีชื่อเสียงทางดานการเปาแกวมายาวนาน โดยในอดีต
น้ันจุดประสงคของการเปาแกวเพ่ือใชเป็นทุนใหเรือ แตปัจจุบันน้ีเปาหมายของการเปาแกวเพ่ือใชเป็นของใชหรือของท่ีระลึกแทน
ซ่ึงโรงเปาแกวคิตาอิชิเป็นโรงงานท่ีมีชื่อเสียงและเกาแกท่ีสุดของเมือง โดยกอตัง้ขึน้ตัง้แตปี 1901 ทามกลางโรงเปาแกวท่ีมีอยู
มากมาย

เดินทางสู รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้Hello Kitty Café เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ ของตัวการตูนแมวชื่อดัง คิตตี ้ให
ทานไดเลือกซ้ือสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากน้ันนําทานเดินทางสู ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร Kokusai Ski Sapporo ลานสกีท่ีมีชื่อเสียงอีกแหงหน่ึง ตัง้อยูไมไกล
จากเมืองซัปโปโร ภายในลานสกีมีกิจกรรมตางๆ มากมาย อาทิ สกี สโนวบอรด รานอาหาร โรงเรียนสําหรับสอนเลนสกี ใหทาน
ไดเลนสกีและสัมผัสหิมะขาวโพลน โดยหิมะท่ีฮอกไกโดน้ันไดชื่อวาเป็นหิมะท่ีมีความปุยและน ุมมากแตกตางจากท่ีอ่ืนๆ

จากน้ันอิสระชอปป้ิง ถนนทานุกิโคจิ เป็นยานการคาเกาแกของเมืองซัปโปโร โดยมีพ้ืนท่ีทัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจาก
จากจะเป็นแหลงรวมรานคาตางๆ

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ท่ีพัก SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรือเทียบเทา

เมืองโอตารุ

คลองโอตารุ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด เมืองโอตารุเป็นแหลงวัตถุดิบ
ทางทะเลท่ีมีคุณภาพ

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาท่ีถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา น้ําในคลองใส
สะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับขอบฟาก็จะสะทอนภาพออก
มาเป็นเงาท่ีดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก



วันท่ี 5 ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - ทาอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ

พิพิธภัณฑกลองดนตรี

พิพิธภัณฑเครื่องแกว

คิตต้ี คาเฟ

พิพิธภัณฑกลองดนตรี หรือ Otaru Orgel Emporium ท่ีน่ีเป็นแหลงรวบรวมกลอง
ดนตรีสารพัดรุปแบบ หลากหลายสไตล ลักษณะเป็นอาคารเกาแก 3 ชัน้ ภายนอกถูก
สรางขึน้จากอิฐแดง และโครงสรางภายในทําดวยไม โดยไดรับอิทธิพลจากชาวยุโรปท่ีเขามา
ตัง้รกรากท่ีน่ีในสมัยกอน จนในปัจจุบันกลายมาเป็นแหลงผลิตกลองดนตรีท่ีมีอายุรอย
กวาปีท่ีโดงดังท่ีสุดของญ่ีป ุนเลยก็วาได

ปัจจุบันเมืองโอตารุก็ยังขึน้ชื่อในอุตสาหกรรมเครื่องแกวท่ีดึงดูดดนักทองเท่ียวจํานวนมาก
มาซ้ือสินคาจําพวกน้ี นอกจากขายแลว ยังมีหลายรานท่ีใหลูกคาเขารวมเวิรคชอปทําถวย
แกวดวยตัวเอง โดยมีคาใชจายในการทําแกว ชาม หรือแจกันในราคา 2,000-3,000 เยน

รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ ของตัวการตูนแมวชื่อดัง คิตตี้
ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ลานสกีซัปโปโรโคะกุไซ

ทานูกิโคจิ

 บาย

ลานสกีใกลกับโจซันเคออนเซ็นท่ีผูเริ่มหัดเลนจนถึงผูเลนท่ีเชี่ยวชาญ เราสามารถมา
สนุกสนานไดลานสกีท่ีใชเวลาเดินทางดวยรถยนตจากตัวเมืองซัปโปโรประมาณ 1 ชัว่โมง
ในชวงฤดูสกีมีรถบัสว่ิงบริการฟรีรับสงจากท่ีพักมากมายท่ีโจซันเคออนเซ็น มีระยะเวลา
เปิดทําการนานกวาลานสกีอ่ืนในเขตรอบๆ ซัปโปโรคือ เปิดตัง้แตกลางเดือนพฤศจิกายน-
ตนเดือนพฤษภาคมเป็นประจําทุกปี มีคอรสสกี 7 คอรสรองรับตัง้แตผูท่ีเริ่มหัดเลนจนถึง
ผูเลนท่ีเชี่ยวชาญ และยังมีสโนพารคท่ีสามารถเลนแครเล่ือนหิมะและเล่ือนหิมะสโนวทูปอี
กดวย

แหลงชอปป้ิงเกาแกท่ีสืบทอดมาตัง้แตยุคบุกเบิก เหมาะสําหรับจับจายซ้ือหาของฝากจาก
ฮอกไกโด เป็นชุมชนรานคาประมาณ 200 รานทอดยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวัน
ออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมตอกันดวยหลังคาโครงสรางท่ีรองรับทุก
สภาพอากาศตัง้แตเขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใชงานไดโดยไมตอง
กังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด

 คํ่า  SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบินชิโตเซ

10.55 น. เหินฟาสู เมืองไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671

บาย

16.15 น. เดินทางถึงเมืองไทย พรอมกับความประทับใจเต็มเป่ียม

ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ใหบริการดานการ
คมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
ในฮอกไกโด และเป็นสนามบินท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
ฤดูหนาวในญ่ีป ุนมีขอควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะ

เวลาใหดี และถาเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะจะล่ืนตองระวัง แวนควรจะตองมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตาได

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์:  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ
10 ชัว่โมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดิน
ทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

 

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการขึน้ ในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 

2.ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง 

3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6.เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้หมด 

7.รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8.การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทัง้น้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9.กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
น้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10.มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน

11.ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผาน
การพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว
อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืน ๆ 

12.กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

13.สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครัง้ท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14.บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 4 ของการเดินทาง รวมจํานวน 3 ขวด

15.การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชัว่โมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 

สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)
หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ัง ใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู

หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข
่ ้ ่ ่ ้ ้



เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทัง้หมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทัง้หมดน้ีแลว

หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทาง E-Mail

สงรายชื่อสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียว
ทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบินทัง้สิน้ 
 

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 

คารถโคชปรับอากาศ 

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

คาเบีย้ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครัง้ (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซา
เขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว

คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 

วีซา
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา

หากไมมัน่ใจโปรดสอบถาม

หมายเหตุ
สําหรับลูกคาทานท่ีไมเอาตัว๋เครื่องบิน   หักคาตัว๋ออก 10,000 บาท

ฤดูหนาวในญ่ีป ุนมีขอควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะ
เวลาใหดี และถาเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะจะล่ืนตองระวัง แวนควรจะตองมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตาได

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

เดินทางขึน้ตํ่า 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง
และเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตัว๋เครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม

๋ ่ ๋



สามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกตัว๋เครื่องบินไปแลว (กรณีตัว๋ REFUND ได) ผูเดิน
ทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน 

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมท่ีพัก

เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) และหองคู (Twin /
Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน

กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มาก และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การปรับเปล่ียน หรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเปา (Porter)

สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชัน้ประหยัด /
Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระใน
สวนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม)

สําหรับกระเปาสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไม
เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

กรณีท่ีตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได ทัง้น้ีขึน้อยูกับขอ
กําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระสวนของคาใชจายท่ีสัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระในสวนท่ี
โดนเรียกเก็บเพ่ิม)

ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณี

หมายเหตุ.. (สําคัญมาก!!! ผูโดยสารควรรับทราบ  กอนการเดินทาง)

1.รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณ
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม
(ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

2. หากทานยกเลิกทัวร เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทัง้ๆ
ท่ีสายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศท่ีทานเดินทางทองเท่ียว ยังคงใหบริการอยูเป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไมคืนคาทัวรทัง้หมด หรือบางสวนใหกับทาน

3.หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคา
ใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว

4.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรทัง้หมด หรือบางสวนใหกับทาน ในกรณีดังน้ี
กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไม

ถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง

กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1.ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2.สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3.ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4.กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 

2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสัน้

3.ในขัน้ตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4.เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ



 
 

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนทัง้หมด

ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทัง้หมด

ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน 

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรง หรือโดยการ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT ขอสงวนสิทธิ ์ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทัง้มัดจํา หรือคาทัวรทัง้หมด เน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ

หมายเหตุ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงด
การใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 


