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วนัท ี1 สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิชโิตเซะ 

[XJ620 23.55-08.40+1] 
วนัท ี2 สนามบนิชโิตเซะ – อุทยานแหง่ชาตโิอนุมะ – 

เมอืงฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรยีวคาค ุ – โกดงัอฐิแดง
รมินํา – นงักระเชา้ชมววิ ภูเขาฮาโกดาเตะ 
วนัท ี3 ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – ยา่นเมอืงเกา่โมโตมา
ช ิ–โนโบรเิบทส ึ– หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ–ภูเขา
ไฟโชวะ –สวนหมภีูเขาไฟโชวะ –ซปัโปโร – ชอ้ปปิง 
ทานกุโิคจ ิ
วนัท ี4 เมอืงบเิอะ – สระอาโออเิคะ – หมูบ่า้นราเมง
อาซาฮคิาวะ – อุทยานแหง่ชาตไิดเซ็ตสซึงั – นําตก
รวิเซยแ์ละนาํตกกงิกะ – กระเชา้คโุรดาเกะ – เมอืง
อาซาฮกิาวะ – ออิอน มอลล ์อาซาฮกิาวะ 
วนัท ี5 เนนิพระพทธเจา้ – รา้นของฝากทรีะลกึ – 
เลอืกซอืผลติภณัทข์องฝากจากโรงงาน
ช็อกโกแลต – โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑ์
กลอ่งดนตร ี–โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลั
โหล คติต ี– มติชุยเอาเลต้ท ์
บุฟเฟ่ต ์ขาปูยกัษ ์3 ชนดิ 
วนัท ี6 สนามบนิชโิตเซะ-สนามบนิดอนเมอืง 

[XJ621 09.55-15.10] 

 HOKKAIDO 

HAKODATE  

AUTUMN ฉําปอด 

6D4N 

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี
เอ็กซ ์[XJ] 
เดนิทาง:  ตลุาคม-พฤศจกิายน 

ราคาเรมิตน้เพยีง 36,900.- 

HILIGHT  

เทยีวเต็มทกุวนัไมม่วีนัอสิระ 

นงักระเชา้ชมใบไมเ้ปลยีนสที ีภเูขาคโุรดาเกะและ

ตนืเตน้บวกโรแมนตกิไปกบักระเชา้หอ้ยขา 

นงักระเชา้ไฟฟ้า ชมววิทวิทศันเ์มอืงฮาโกดาเตะ  

ยามคาํคนืทสีวยตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของโลก 

เทยีวชมอาคารโกดงัอฐิแดงเกา่ อาคารทเีต็มไปดว้ย

รา้นอาหารและรา้นขายของทรีะลกึทตีงัอยูภ่ายใน 

ชอ้ปปิงเต็มอมิไปกบัหลายรอ้ยรา้นคา้ใน ทานกุโิคจ ิ

ซูซูกโินะ ออิอน มติชุยเอาเลต้ท ์

เมนูป ู3 ชนดิแบบไมอ่นั พรอ้มนาํจมิรสเด็ด 

บรกิารนําดมืทกุวนั วนัละ 1 ขวด 

Free Wi-Fi on Bus !! 
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กาํหนดการเดนิทาง 
วนัท ี 02 – 07 ตลุาคม  2562 38,900.- 

วนัท ี 12 – 17 ตลุาคม  2562 39,900.- 

วนัท ี 19 – 24 ตลุาคม  2562 (ตดิวนัหยดุปิยมหาราช) 40,900.- 

วนัท ี 23 – 28 ตลุาคม  2562  39,900.- 

วนัท ี 26 – 31 ตลุาคม  2562 38,900.- 

วนัท ี 29 ตลุาคม – 03 พฤศจกิายน  2562 36,900.- 

วนัท ี 01 – 06 พฤศจกิายน  2562 36,900.- 

วนัท ี 05 – 10 พฤศจกิายน 2562 36,900.- 

วนัท ี 08 – 13 พฤศจกิายน  2562 36,900.- 

วนัท ี 12 – 17 พฤศจกิายน  2562 36,900.- 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทสีนามบนิสุวรรณภมู)ิ*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คาํ 
โรงแรมที

พกั 

1 สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิชโิตเซะ 
[XJ620 23.55-08.40+1]    

 

2 

สนามบนิชโิตเซะ – อทุยานแหง่ชาตโิอนมุะ – 

เมอืงฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรยีวคาค ุ – โกดงัอฐิ
แดงรมินํา – นงักระเชา้ชมววิ ภูเขาฮาโกดาเตะ 

✈ 🍽 อสิระ 
HAKODATE 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 

ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ–
โนโบรเิบทส ึ– หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ–ภเูขาไฟโช
วะ –สวนหมภีเูขาไฟโชวะ – ซปัโปโร – ชอ้ปปิง 
ทานกุโิคจ ิ

🍽 🍽 อสิระ 
SAPPORO 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 

เมอืงบเิอะ – สระอาโออเิคะ – หมูบ่า้นราเมงอา
ซาฮคิาวา่ – อทุยานแหง่ชาตไิดเซ็ตสซึงั – นําตก
รวิเซยแ์ละนาํตกกงิกะ – กระเชา้คโุรดาเกะ – 
เมอืงอาซาฮกิาวะ – ออิอน มอลล ์อาซาฮกิาวะ 

🍽 อสิระ อสิระ 
ASAHIKAWA 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 

เนนิพระพทธเจา้ – รา้นของฝากทรีะลกึ – เลอืก
ซอืผลติภณัทข์องฝากจากโรงงานช็อกโกแลต – 
โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี–
โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติต ี– 
มติชุยเอาเลต้ท ์- บฟุเฟ่ต ์ขาปูยกัษ ์3 ชนดิ 

🍽 อสิระ 🍽 

SAPPORO 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 สนามบนิชโิตเซะ-สนามบนิดอนเมอืง 
[XJ621 09.55-15.10] ✈    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 
สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิชโิตเซะ 
[XJ620 23.55-08.40+1] 

20.00 น. นัดพบกนัท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร์
สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ
สะดวกในการเช็คอนิและโหลดสัมภาระ [สาํคญัมาก!!ไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด 
จาํพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญปีุ่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได ้] 

23.55 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญปีุ่ น สนามบนิชโิตเซะ เมอืงซปัโปโร เกาะฮอกไกโด โดยสาย
การบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ620 [บรกิารอาหารรอ้นบนเครอืง]  
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครอืง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนัีงแบบ 3-3-3  
(ฟรนํีาหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น และหากตอ้งการซอืนําหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ่้าย) 

วนัท ี2 
สนามบนิชโิตเซะ – อทุยานแหง่ชาตโิอนุมะ – เมอืงฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรยีว
คาค ุ – โกดงัอฐิแดงรมินํา – นงักระเชา้ชมววิ ภูเขาฮาโกดาเตะ[- / L / -] 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชนิชโิตเซะ เมอืงซปัโปโร เกาะฮอกไกโด ประเทศญปีุ่ น นําท่าน
ผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร และเมอืรับสัมภาระเรยีบรอ้ย ไกดจ์ะพาทุก
ท่านไปขนึรถบัส เตรียมตัวออกเดนิทาง พรอ้มกับรบกวนปรับนาฬกิาของท่านใหต้รงตาม
เวลาของญปีุ่ น ซงึเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชวัโมง เพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

 

อุทยานแหง่ชาตโิอนุมะ (Onuma Quasi National Park) ตงัอยู่ห่างจาก Hakodateไป
ทางทศิเหนอืเพียง 20 กโิลเมตร เป็นสถานทที่องเทยีวทมีทีัศนยีภาพทสีวยงามของเกาะกลาง
ทะเลสาบ นักท่องเทยีวสามารถเดนิสํารวจพืนทไีดท้ังหมด โดยเสน้ทางตามเกาะแก่งต่างๆที
เชอืมต่อดว้ยสะพานเล็กๆ ใชเ้วลาในการสํารวจประมาณ 15-60 นาที ในอุทยานมีใหเ้ช่า
จักรยาน(มคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ 500 เยน/ชวัโมง 1,000 เยน/วัน) สําหรับปันไปรอบๆทะเลสาบ
โอนุมะ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
บา่ย 

 

 
เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมอืงทตัีงอยู่ตอนใตส้ดุของเกาะฮอกไกโด เป็นเมอืง
ใหญ่อันดับ 3 ของเกาะ เมือครังอดีตไดเ้ป็นเมืองท่าทมีีการคา้ขายกับชาวต่างชาตฝัิง
ตะวันตก ซงึทําใหวั้ฒนธรรมตะวันตกไดเ้ขา้มามบีทบาทในเมอืง ซงึเราจะพบเห็นไดจ้าก
โบสถค์รสิต ์รา้นอาหาร อาคารบา้นเรอืนเก่าแบบตะวันตกทตัีงอยู่รมิเนนิเขา อาคารอฐิแดง
โกดังเก่ารมิท่าเรือ ถนนหนทางทกีวา้ง รถรางเก่าและทางเดนิเทา้ทปีูดว้ยหนิ ประกอบกับ
เพลงทเีปิดทางเสยีงตามสายใหไ้ดย้นิทัวเมอืง เสรมิบรรยากาศใหฮ้าโกดาเตะเป็นเมอืงที
สวยทสีดุแสนโรแมนตกิ 

 

ป้อมดาวหา้แฉกโกะเรยีวคะคุ (Fort Goryokaku ) เป็นป้อมรูปดาวหา้แฉกทสีรา้งเป็น
อนุสรณ์สถานแกผู่ท้เีสยีสละตอ่สูเ้พอืเกาะฮอกไกโด สรา้งขนึในปี 1864  โดยตระกลูโทกงุา
วะ และเป็นสไตลต์ะวันตก ใชเ้วลาสรา้งทังสนิ 7 ปี เพอืใชก้ารป้องกนัการรกุรานจากตา่งชาติ
ในช่วงทสีหรัฐตอ้งการบีบใหญ้ีปุ่ นเปิดประเทศ แต่พอมาถงึช่วงปฏริูปสมัยเมจ ิทไีดม้ีการ
ฟืนฟอํูานาจของจักรพรรดขินึมาใหม่ทนีีจงึใชเ้ป็นทหีลบภัยและ ศูนยบั์ญชาการรบ ปัจจุบัน
เปิดใหนั้กท่องเทยีวเขา้ไปเยยีมชม ภายในมพีพิธิภัณฑท์แีสดงถงึช่วงสงครามในระหว่างปี 
1868-1869 และยังมหีอคอยทสีงู 60 เมตร 

 

โกดงัอฐิแดง หรอื โกดงัคานะโมร ิ(Kanamori Soko) สัญลักษณ์อกีแห่งหนงึของฮา
โกะดาเตะ โกดังเก็บสนิคา้ของเมอืง แมอ้าคารทีเห็นจะเป็นอาคารใหม่ทีถูกสรา้งขนึมา
ทดแทนอาคารหลังเก่า ซึงถูกไฟไหมค้รังใหญ่เผาทําลายไปเมือปี 1907 แต่ยังคง
เอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดังเดมิ แลว้นําท่านสู ่ซฟีู๊ ด มาร์เก็ต 
แหลง่ซอืหาของฝากจําพวกอาหารทะเล ซงึเป็นอาหารเลอืงชอืของฮาโกะดา 
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นงักระเชา้ไฟฟ้า ขนึสูย่อดเขาฮาโกดาเตะ ซงึเปรยีบเสมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงฮาโกดา
เตะ (ใชเ้วลา 20 นาที) ขนึไปจุดชมววิทีจะเห็นทัศนียภาพทีสวยทีสุดทีถอืเป็น 1 ใน 3 
ทวิทัศน์ยามคําคนือนังดงามของญปีุ่ น 

คาํ  อสิระรบัประทานอาหารคาํ ตามอธัยาศยั ณ บรเิวณโกดงัอฐิแดง 
  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีัก HAKODATE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี3 ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ–โนโบรเิบทส ึ– หบุเขานรกจิ
โกกดุาน ิ–ภเูขาไฟโชวะ –สวนหมภูีเขาไฟโชวะ –ซปัโปโร – ชอ้ปปิง ทานุก ิ
โคจ ิ[B / L / -] 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มพีนืทปีระมาณ 4 ชว่งตกึ เปิด
เป็นประจําทกุวัน ตังแตต่อนเชา้ตหีา้ถงึเทยีงตรง ในตลาดจะจําหน่ายอาหารทะเลสด เชน่ ปู
ยักษ์ ไขป่ลาแซลม่อน และหอยเมน่ทะเล พรอ้มทังผลไมต้า่งๆ บรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นอาหาร
หลายรา้นทใีชว้ัตถดุบิแบบสดใหมจ่ากตลาดแหง่นีอกีดว้ย 

 

ยา่นโมโตมาจ ิ( Motomachi District ) ซงึเป็นเขตประวัตศิาสตรข์องเมอืงฮาโกดาเตะ
ทีไดร้วมไวใ้นรูปของสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป ซงึไดรั้บอทิธพิลมาตังแต่สมัยญีปุ่ นเปิด
ประเทศทําการคา้กบัต่างชาตใินปี 1854 และเป็นผลทําใหพ่้อคา้จาก รัสเซยี จีน และ ชาติ
ตะวันตกหลังไหลเขา้มาตดิต่อคา้ขายกันมากอกีทังยังมกีารตังรกรากถนิฐานกันในนีอกีดว้ย
โดยมสีงิปลูกสรา้งทน่ีาสนใจ อาท ิศาลาประชาคมหลังเก่า (Old Public Hall) เป็น
สถาปัตยกรรมแบบยุโรปซงึเคยถูกใชเ้ป็นทีทําการของคณะผูป้กครองเมืองตังแต่ปี 1900 
และ โบสถรั์สเซยี (Russian Orthodox Church)โบสถท์ทํีาใหน้กึยอ้นถงึอดตีอันรุ่งเรอืงของ
เมอืงทา่สําคัญ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
บา่ย 

 

เมอืงโนโบรเิบทส ึเมอืงตากอากาศทมีชีอืเสยีงแห่งหนงึของเกาะฮอกไกโด หบุเขานรกจิ
โกกดุาน ิ(Jigokudani) หรอืเรยีกอกีอย่างว่า “หบุเขานรก” อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาต ิ
Shikotsu-Toya เมอืง Noboribetsu ทเีรยีกว่าหบุเขานรกนัน เพราะทนีีมทีังบ่อโคลนและบ่อ
นํารอ้นทเีดอืดตามธรรมชาตกิระจายไปทัวบรเิวณทมีคีวันรอ้นๆ พวยพุ่งขนึมาอยู่ตลอดเวลา 
และถอืเป็นแหล่งกําเนิดนําแร่และออนเซนทมีชีอืเสยีงทสีุดบนเกาะฮอกไกโด ทางเขา้หุบ
เขาจะมสีญัลักษณ์เป็นยักษ์สแีดงตัวใหญ่ถอืตะบองคอยตอ้นรับเป็นยักษ์ทคีอยคุม้กันภัยใหผู้ ้
มาเยอืนดังนันทกุบรเิวณพนืทขีองทนีีไมว่่าจะเป็นรา้นขายของทรีะลกึหอ้งนําจะมป้ีายตา่งๆที
มสีญัลกัษณ์รูปยกัษ์ใหเ้ห็นโดดเดน่เป็นเอกลักษณ์ 

 

ชมภเูขาไฟโชวะซนิซงั (Showa Shinzan) ซงึมอีนุเสาวรยีบ์รุุษไปรษณียผ์ูค้น้พบความ
เคลอืนไหวและการเกดิขนึมาใหมข่องภูเขาไฟเกดิใหมป่ระมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภเูขาไฟ
นอ้งใหมท่เีกดิจากการสนัสะเทอืนของผวิโลกในปี1946ซงึระเบดิปะทุตดิต่อกันนานถงึ2ปีจน
กลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดังทีเห็นอยู่ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น 
“อนสุรณ์ทางธรรมชาตแิหง่พเิศษ” พรอ้มบันทกึภาพเป็นทรีะลกึ 
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ชมฟารม์หมภูีเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถาทเีพาะพันธุ์
หมสีนํีาตาลทมีตีังแตเ่จา้หมตัีวเล็กๆไปจนถงึหมตีัวโตนอ้งหมทีนีีไม่ดุรา้ยเพราะหมทีนีีไดรั้บ
การดแูลและฝึกใหคุ้น้เคยกับคนท่านจะไดเ้ห็นภาพทน่ีารักน่าเอ็นดขูองนอ้งหมโีชวล์ลีาออ้น
ขออาหารจากนักทอ่งเทยีว ทนีนัีกทอ่งเทยีวสามารถป้อนอาหารเหล่าหมทีังหลายดว้ย ขนม
ปัง และแอปเปิล ซงึจะมจีดุจําหน่ายอาหารหม ี

 

เดนิทางสู่งเมอืงซัปโปโร่ ชอ้ปปิงถนนทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji) เป็นย่านชอ้ปปิงเก่าแก ่
ทเีปิดใหบ้รกิารยาวนานกวา่ 100 ปี จุดเดน่ของยา่นนีคอืการสรา้งหลังคาทคีลุมทัวตลาด ไม่
วา่จะฝนตก แดดออก พายหุมิะเขา้ กส็ามารถมาเดนิชอ้ปปิงไดอ้ยา่งสบายใจ นอกจากนียังมี
รา้นคา้มากถงึ 200 รา้น โดยมคีวามยาวประมาณ1กโิลเมตรส่วนสนิคา้ก็มทีังเสอืผา้และ
รองเทา้แบรนดด์ังอย่าง Uniqlo, New Balance, Adidas, Puma เป็นตน้ และทจีะพลาด
ไม่ไดเ้ลยก็คอืรา้น Daiso ททีุกอยา่งราคา 100 เยน รวมไปถงึรา้น Donkiทมีขีายทุกอย่าง
ตังแตเ่ครอืงใชไ้ฟฟ้าไปถงึเครอืงสําอางคใ์นราคาทถีูกจนน่าตกใจหรอืถา้เดนิจนหมดแรงทนีี
ก็มรีา้นอาหารดังๆหลายรา้นคอยใหบ้รกิารอยูด่ว้ย 

คาํ  อสิระรบัประทานอาหารคาํ ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิง 
 

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก HOTEL PREMIUM SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี4 เมอืงบเิอะ – สระอาโออเิคะ – หมูบ่า้นราเมงอาซาฮคิาวา่ – อทุยานแหง่ชาตไิด
เซ็ตสซึงั – นําตกรวิเซยแ์ละนําตกกงิกะ – กระเชา้คโุรดาเกะ – เมอืงอาซาฮิ
กาวะ – ออิอน มอลล ์อาซาฮกิาวะ [B / - / -] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

เมอืงบเิอะ (Biei) เมอืงเล็กๆ ทตีงัอยูบ่รเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ทไีดช้อืว่า “Small Town Of 
The Most Beautiful Hills” ความเลก็ทแีสนน่ารักของเมอืงนอียูท่ภีาพววิทวิทศันแ์บบพาโนรามา
ววิระหว่างสองขา้งทางทเีต็มไปดว้ยทุ่งขา้วบารเ์ลย่ส์เีหลอืงทองตัดสลับกับไร่ขา้วโพดและมัน
ฝรงัสเีขยีวสดโดยมสีฟ้ีาครามของทอ้งฟ้าตดัเป็นฉากหลงัสลบัเนนิ นําทา่นเดนิทางสู ่สระอะโออิ
เคะ หรอื บอ่นําสฟ้ีา (Blue Pond ) ตงัอยู่ฝังซา้ยของแมนํ่า Bieigawa ทางทศิตะวันออก
เฉยีงใตข้องเมอืงบเิอะ ตงัชอืตามสขีองนําทเีกดิจากแรธ่าตตุามธรรมชาต ิโดยเพงิเกดิขนึจากการ
กันเขอืนเพือป้องกันไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟ Tokachi ทปีะทุขนึเมือปี 1988 ไหลเขา้สู่เมือง 
ไฮไลท์!!! ชมนําสฟ้ีาทีสดใสเกนิกว่าบ่อนําตามธรรมชาตทิัวไป และตอไมสู้งจํานวนมากที
สะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาทแีสนพเิศษของนําในบอ่ 

 

หมู่บา้นราเมง (Ramen Village) ซงึเมอืงแห่งนี มีประวัตศิาสตรก์ารทําราเมนมาอย่าง
ยาวนาน นับตงัแตยุ่คหลังสงครามโลกครังท ี2 และมนํีาซปุแบบฉบบัของตัวเอง โดยหมู่บา้นรา
เมน ถอืกําเนดิมาในปี 1996 เพอืใหเ้หลา่นักทอ่งเทยีวไดเ้ขา้มาสมัผสัรสชาตแบบดงัเดมิของรา้น
ราเมนทมีชีอืเสยีงทงั 8 รา้นไดอ้ย่างเต็มท ี

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ณ หมูบ่า้นราเมง 
บา่ย 

 

เดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาต ิไดเซ็ตสซึงั (Daisetsuzan National Park) เป็นอทุยาน
แห่งชาตทิเีรียกไดว้่าตังอยู่ใจกลางของภูมภิาคฮอคไกโด ซงึเป็นทรีูจั้กกันในนามหลังคา
ของฮอกไกโด (The Roof of Hokkaido) โดยในปี 1934 และตนืตาตนืใจกับฤดุใบไมเ้ปลยีนส ี
ทวัทังบรเิวณอทุยานจะเต็มไปดว้ยตน้ไมท้กํีาลังพากันเปลยีนสสีัน (โดยปกตใิบไมเ้ปลยีน
สทีเีกาะฮอกไกโดจะเปลยีนสปีระมาณช่วงตน้เดอืนตลุาคม-กลางพฤศจกิายน ทงันี
ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) 
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นําตกกงิกะและนําตกรวิเซ เพลดิเพลนิไปกับความสวยงามของธรรมชาตขิองนําตกทจัีด
ไดว้่าเป็นววิธรรมชาตทิสีวยทสีดุตดิหนงึในรอ้ยของญปีุ่ น นําตกทังสองแห่งนีมตีน้นําอยู่ใน
เขตภเูขาโซอนุเคยีว สามารถสมัผัสความแรงของสายนําทไีหลรวมกันกลายมาเป็นแม่นําอชิ ิ
คารไิดห้ลงัจากฤดหูนาว สว่นในชว่งฤดหูนาวนําตกทงัสองแห่งนีจะแข็งตวักลายเป็นนําแข็ง 

 

กระเชา้คโุรดาเกะ นําท่านชมใบไมเ้ปลยีนสสีดุแสนโรแมนตกินับไดว้่าเป็นจุดชมววิทสีวย
ทสีดุแห่งหนงึของเกาะฮอกไกโดขนาดตัวกระเชา้สามารถบรรจุผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ 101 ที
นังและใชเ้วลาเดนิทางไปถงึดา้นบนสดุประมาณ 7 นาท ีนับวา่เป็นเสน้ทางชมใบไมแ้ดงทไีม่
ควรพลาดสําหรับเสน้ทางฮอกไกโด 

 

พาทา่นสมัผัสกบัความงามไปพรอ้มความตนืเตน้กบักระเชา้ลอยฟ้าหอ้ยขา เพือใหท้่านไดช้ม
ธรรมชาตบิรรศของใบไมเ้ปลยีนสแีห่งแรกของประเทศญปีุ่ นอยา่งใกลช้ดิ (กระเชา้ลอยฟ้า
อาจหยุดใหบ้รกิารในวนัทสีภาพอากาศไมเ่ออือํานวย หรอืมเีหตุการณ์สุดวสิยัทงันี
ทางบรษิทัขออนญุาตปรบัเปลยีนรายการเพอืความเหมาะสม) 

 

ออิอน มอลล ์อาซาฮคีาวา่ (Aeon mall Asahikawa) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของ
ฮาซาฮกิาว่า อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซอืของฝาก ของทรีะลกึกนั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้
และขนมขนึชอืของญปีุ่ น อยา่ง คทิแคท สามารถหาซอืไดท้นีเีชน่กนั 

คาํ  อสิระรบัประทานอาหารคํา ตามอธัยาศยั ณ ออิอน มอลล ์อาซาฮคีาวา่ 
  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีัก ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัท ี5 เนนิพระพทธเจา้ – รา้นของฝากทรีะลกึ – เลอืกซอืผลติภณัทข์องฝากจากโรงงาน

ช็อกโกแลต – โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี–โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ
- รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติต ี– มติชุยเอาเลต้ท ์– บุฟเฟ่ต ์ขาปยูกัษ ์3 ชนดิ 
 [B / - / D] 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

เดนิทางสู ่เนนิแหง่พระพุทธเจา้ หรอื Hill of the Buddha ตังอยู่ทางตอนเหนือของ
เมอืงซัปโปโร่ ทถีูกออกแบบโดย Mr.Tadao ando สถาปนกิชอืดังชาวญปีุ่ น พระพุทธรปูมคีวาม
สงูถงึ 13.5 เมตร และมนํีาหนักมากถงึ 1500 ตัน ลอ้บรอบดว้ยธรรมชาตทิสีวยงามแตกตา่งกันออกไป
ในแต่ละฤด ูฤดูรอ้นรายลอ้มไปดว้ยดอกลาเวนเดอร ์ฤดหูนาวกอ้จะรูส้กึไดถ้งึความงดงามของหมิะที
ขาวโพลน นับไดว้า่เป็นอกีหนงึสถานทีๆ เรยีกไดว้า่เป็น Unseen Hokkaido เลยทเีดยีว 

 

รา้นจาํหนา่ยของฝากของทรีะลกึ ทอียูไ่มไ่กลจากตัวเมอืงซปัโปโร่ ภายในมสีนิคา้ลด
ราคามากมาย ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซอืสนิคา้ภายในรา้น 
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แวะซอืของฝากท ีโรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ (Shiroi Koibito Park) แหล่งผลติช็อค
โกแลตทมีชีอืเสยีงของญปีุ่ น ตวัอาคารของโรงงานถกูสรา้งขนึในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ย
สวนดอกไม ้ซงึม ีช็อคโกแลตทขีนึชอืทสีดุของทนีีคอื Shiroi Koibito ซงึมคีวามหมายว่า 
ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลอืกซอืกลับไปใหค้นทที่านรักทาน หรือว่าซอืเป็น
ของฝากตดิไมต้ดิมอืกลับบา้นได ้

 

เดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุ (Otaru) เป็นเมอืงท่าสําคัญสําหรับซัปโปโร ชม คลองโอตาร ุ
(Otaru Canal) ทมีคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมี
โกดังเก่าบรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ คลองแห่งนีสรา้งเมอืปี 1923 
โดยสรา้งขนึจากการถมทะเล เพอืใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้โีกดัง 
แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมีการถมคลองครงึหนึงเพือทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออกี
ครงึหนงึไวเ้ป็นสถานททีอ่งเทยีว โดยมกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้
กวา้งประมาณ 2 เมตร 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

บา่ย 

 

ชม นาฬกิาไอนําโบราณ สไตลอ์ังกฤษทเีหลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลกเทา่นัน นาฬกิานจีะ
พ่นไอนํา มเีสยีงดนตรดัีงขนึทกุๆ 15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอนําอกีเรอืนทแีคนาดา 

 

พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรีโอตารุเป็นหนึงในรา้นคา้ทีใหญ่ทสีุดของ
พพิิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญีปุ่ น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นสถานที
สําคัญทางประวัตศิาสตรข์องเมอืง โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิมีชอืเสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มา
ยาวนาน โดยในอดีตนันจุดประสงค์ของการเป่าแกว้เพือใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รือ แต่ปัจจุบันนี
เป้าหมายของการเป่าแกว้เพอืใชเ้ป็นของใชห้รอืของทรีะลกึแทน ซงึโรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็น
โรงงานทมีชีอืเสยีงและเกา่แกท่สีดุ โดยกอ่ตังขนึตังแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ทมีอียู่
มากมาย และผลงานทมีชีอืเสยีงมากทสีดุของโรงงานแหง่นีก็คอืโคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้
นันเอง นอกจากนียังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้บันักทอ่งเทยีวดว้ย 

 

รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติต ี เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการตู์นแมวชอืดัง คติต ี
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้และถา่ยรูปตามอัธยาศัย 

 

แหล่งชอ้ปปิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นหา้งสรรพสนิคา้รูปแบบ Outlet 
mall ขนาดใหญ่ทสีดุในฮอกไกโด ตงัอยูท่เีมอืง Kita-Hiroshima ชานเมอืงทศิตะวันออกซัป
โปโร ใกลเ้สน้ทางทไีปยัง สนามบนิชโิตเซ ่เปิดใหบ้รกิารเมอืเดอืนเมษายน ปี 2012 ภายใน
หา้งมีรา้นคา้แบรนดต์่างๆกว่า 128 รา้น รวมถงึรา้นคา้ปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 
650 ทนัีง และรา้นจําหน่ายสนิคา้พนืเมอืงและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถนิประจําจังหวัด 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ รา้นอาหาร 
** พเิศษสดุๆ กบัเมนูปสูดุอรอ่ย 3 ชนดิ แบบไมอ่นั ** 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีัก SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 
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************************************************** 

 

โปรแกรม : HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN  

ฉําปอด 6D4N 

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี  

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

พกัเดยีว
เพมิ 

ทา่นละ 

02 ต.ค. – 07 ต.ค. 62 38,900 38,900 38,900 37,900 32,900 8,900 

12 ต.ค. – 17 ต.ค. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 33,900 8,900 

19 ต.ค. – 24 ต.ค. 62 

(ตดิวนัหยดุปิยมหาราช) 
40,900 40,900 40,900 39,900 34,900 8,900 

23 ต.ค. – 28 ต.ค. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 33,900 8,900 

26 ต.ค. – 31 ต.ค. 62 38,900 38,900 38,900 37,900 32,900 8,900 

29 ต.ค. – 03 พ.ย. 62 36,900 36,900 36,900 35,900 30,900 8,900 

01 พ.ย. – 06 พ.ย. 62 36,900 36,900 36,900 35,900 30,900 8,900 

05 พ.ย. – 10 พ.ย. 62 36,900 36,900 36,900 35,900 30,900 8,900 

08 พ.ย. – 13 พ.ย. 62 36,900 36,900 36,900 35,900 30,900 8,900 

12 พ.ย. – 17 พ.ย. 62 36,900 36,900 36,900 35,900 30,900 8,900 

 **เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 7,900 บาท  

ราคานรีวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบนิ 

 

วนัท ี6 สนามบนิชโิตเซะ-สนามบนิดอนเมอืง 
[XJ621 09.55-15.10] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม [หรอื SET BOX] 
 ทําการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยัง สนามบนิชนิชโิตเซะ  
09.55 น.  นําทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีXJ621 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 
15.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืงโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
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***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทุกครงั มฉิะนนัทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ่้ายทังหมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมัีดจําทนัีง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําทพัีก รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัร ์

ทงัหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

 **สําคัญ!! บรษัิททําธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญปีุ่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขันตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทังไทยและญปีุ่ น ขนึอยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นัน ลูกคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ** 

4.6 เมอืทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1. คา่ตัวโดยสารเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลยีนระดับชนัทนัีงจากชนัประหยัดเป็นชันธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือัพเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เท่านัน  

2. คา่ทพัีกหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

ในกรณีททีา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL และอาจมกีารจดั
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หอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. ค่านําหนักสมัภาระรวมในตัวเครอืงบนิ [การบนิไทย 30 กโิล **ตงัแตว่นัท ี1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการ

บนิไทย มกีารปรบัลดนําหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครอืงจาก 30กโิล เหลอืเพยีง 20 กโิลเทา่นนั ** แอรเ์อเซยี

เอกซ ์20 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกันวนิาศภัยเครอืงบนิตามเงอืนไขของ

แต่ละสายการบนิทมีกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหัก ณ ทจี่าย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี

ประสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิในการขอวซีา่ตามทสีถานทตูกาํหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนือทรีะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ต่อท่าน  
 

รายละเอยีดเกยีวกบัมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็น

การยนืยันว่ามคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญปีุ่ น 

**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัวเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพัีกทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหกั้บลกูทัวร ์แตทั่งนขีนึอยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่ น** 

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น  

2. สงิทยีนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น  
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    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชอื ทอียู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ตีดิตอ่ไดร้ะหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอนืๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ยีงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่ 

2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสงิทขัีดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพอืการพํานักระยะสนั 

3. ในขันตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญปีุ่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิอีาจจะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนืองจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง 

 6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืค่าทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน 
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