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SENDAI AOMORI HAKODATE SAPPORO 6D4N 

PREMIUM รอบเกาะ 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนพฤศจกิายน 2562 - มนีาคม 2563  

 

สายการบนิไทย (TG) 
เปิดประสบการณใ์หม ่รอบเดยีว เทีย่ว 2 ภูมภิาค โทโฮค ุ– ฮอกไกโด 

เยีย่มชมรูปปัน้ทา่นไดเมยีวดาเตะ มาซามเูนะ ณ ซากปราสาทเซนได  

ลอ่งเรอืชม อา่วมตัซชึมิา่ 1 ใน 3 ววิทีส่วยทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น 

เยอืนอาโอโมร ินมสัการพระใหญ ่ณ วดัเซอริวิจ ิ 
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พเิศษ !! สนุกสนานกบัการท าขา้วนกเคะดน ณ ตลาดปลาฟรูุคาวะ 

ชมพพิธิภณัฑเ์นบุตะวารสัเซ ่ทีจ่ าลองเทศกาลโคมไฟอนัเลือ่งชือ่ 

น ัง่กระเชา้ชมววิยามค า่คนื เมอืงฮาโกดาเตะ ชมป้อมดาว โกเรยีวคาค ุ

อิม่ใจกบัความนา่รกัของ หมภีูเขา ณ สวนหมภีูเขาไฟโชวะ 

ซติีท้วัรเ์มอืงซปัโปโร เยีย่มชมหอนาฬกิา ผา่นชมตกึเกา่รฐับาล 

สกัการะสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์ณ ศาลเจา้ฮอกไกโด 

Highlight!! น ัง่รถไฟชนิคนัเซ็น รถไฟความเร็วสงู 

บุฟเฟ่ต ์ขาปู Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อณุหภมู ิ  

28 พฤศจกิายน – 03 ธนัวาคม 2562 39,888.- 9,900.- 4°C - 8°C  

04-09 มกราคม 2563 43,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  

07-12 มกราคม 2563 43,888.- 9,900.- -5°C - 1°C  

09-14 มกราคม 2563 39,888.- 9,900.- -5°C - 1°C  

11-16 มกราคม 2563 39,888.- 9,900.- -5°C - 1°C  

16-21 มกราคม 2563 BUS1 39,888.- 9,900.- -5°C - 1°C  

16-21 มกราคม 2563 BUS2 39,888.- 9,900.- -5°C - 1°C  

23-28 มกราคม 2563 BUS1 39,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  

23-28 มกราคม 2563 BUS2 39,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  

30 มกราคม-04 กมุภาพนัธ ์2563 43,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  

08-13 กมุภาพนัธ ์2563 43,888.- 9,900.- -10°C - 0°C  

13-18 กมุภาพนัธ ์2563 39,888.- 9,900.- -10°C - 0°C  

20-25 กมุภาพนัธ ์2563 39,888.- 9,900.- -8°C - 1°C  

27 กมุภาพนัธ-์03 มนีาคม 2563 39,888.- 9,900.- -6°C - 1°C  

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคาเด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี (INFANT) 9,900 บาท/ทา่น** 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

20.00 น.       พรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์C สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ทีข่อง
บรษัิทคอยตอนรับทา่น 

23.50 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG626 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 
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วนัทีส่อง สนามบนิเซ็นได - ปราสาทอาโอบะ - ทา่เรอืชโิกมา่ – อา่วมตัซชึมิา่ – วดัโกไดโดะ- วดัซูอ ิ
กนัจ ิ– วดัเอนสอึนิ – หมูบ่า้นเอะสะช ิฟจูวิาระ – เมอืงโมรโิอกะ 

07.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเซ็นได (Sendai Airport) ประเทศญี่ปุ่ น ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อ

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั น าท่านเดนิทางสู่

เดนิทางสู ่เมอืงเซ็นได (Sendai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาที) เป็นเมืองหลวงของ จงัหวดั

มยิาง ิและยังเป็นเมืองที่มีความเจรญิและมีขนาดใหญ่ที่สดุของภูมภิาคโทโฮคุไดร้ับฉายาว่า เมือง

แห่งตน้ไม ้เพราะมีสวนสาธารณะหลายแห่งทั่วเมืองทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มรื่น เซนไดมีสถานที่

ท่องเทีย่วที่ส าคัญหลากหลายทัง้ปราสาท วัดวาอาราม หา้งสรรพสนิคา้ แหล่งชอ้ปป้ิง และรา้นคา้

รา้นอาหารตา่งๆ อกีมากมาย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)   

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืชโิกมา่ (Marine Gate Shiogama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี เพื่อ

ลอ่งเรือเฟอรรีเ่พือ่ชม อา่วมตัซชึมิา่ (Matsushima Bay) ทีต่ดิอันดบั 1 ใน 3 ววิทีส่วยงามทีส่ดุของ

ประเทศญี่ปุ่ น (Nihon Sankei) เป็นอ่าวที่เต็มไปดว้ยเกาะหนิเล็กๆกระจายตัวกันมากกว่า 200 เกาะ

และบนเกาะเล็กๆนี้ยังมตีน้สนญีปุ่่ นข ึน้อยู่ดว้ยท าใหเ้กดิภาพทีแ่ปลกตา ใชเ้วลาลอ่งเรอืประมาณ 30 

นาท ีจากนัน้ วดัโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะตดิกบัทา่เรอืมัตสชึ ิ

มะ เนื่องจากตัง้อยู่ในต าแหน่งทีโ่ดดเดน่ ท าใหว้ัดแห่งนี้กลายเป็นสญัลักษณ์ของเมืองมัตสชึมิะ ถูก

สรา้งขึน้ในปี 807 เป็นทีป่ระดษิฐานของพระพุทธรูป 5 องค ์ซึง่ก่อตัง้โดยพระสงฆท์ีก่่อตัง้วัดซูอกิันจ ิ

โดยรูปปั้นจะถูกน ามาใหป้ระชาชนไดช้มกันทุกๆ 33 ปี  เดนิทางสู ่วดัซูอกินัจ ิ(Zuiganji Temple) 

เป็นวัดเซนทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุในภมูภิาคโทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรักปิดทองและเพน้ทส์ปีระตูบาน

เลือ่นไวอ้ย่างสวยงาม ก่อตัง้ครัง้แรกในปี 828 เดมิเป็นวัดนกิายเทนได และไดถู้กดัดแปลงใหเ้ป็นวัด

เซนในชว่งสมัยคามาคูระ วัดแห่งนี้ไดส้ะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาตขิองเมืองมัตสชึมิะไดเ้ป็น

อย่างด ีโดยบรเิวณทางเขา้หอ้งโถงใหญ่สองขา้งทางจะเรยีงรายดว้ยไมส้นซดีาร ์และถ ้าตา่งๆที ่อดตี

เคยเป็นสถานที่ท าสมาธ ิปัจจุบันเต็มไปดว้ยรูปปั้นต่างๆ  ไม่ไกลกันนัก น าท่านเขา้ชม วดัเอนสอึนิ 
(Entsuin Temple) วัดแห่งนี้รูจ้ักคุน้เคยกันในชือ่ วดัแหง่กุหลาบ มกีารวาดรูปดอกกุหลาบตะวันตก

ทีว่่ากันว่าเก่าแกท่ีส่ดุในญีปุ่่ นเอาไวด้า้นในบานประตูขวาของตูป้ระดษิฐานพระพุทธรูป วัดสรา้งขึน้ใน

ปี 1646 เพื่อไวทุ้กขแ์ละบูชาเทพ Mitsumune เทพแห่งความเมตตาทีเ่สยีชวีติเมื่ออายุเพียง 19 ปี 

ทางเขา้วัดมสีวนมอสและหนิตัง้อยู่ และดา้นหลงัวัดเป็นป่าไมส้นซดีารส์ าหรบัน่ังท าสมาธ ิบรเิวณพืน้ที่

วัดเป็นทีต่ัง้ของหลุมฝังศพ และรูปปั้นของขุนนางดาเตะหนุ่มขีม่า้ขาวลอ้มรอบดว้ยองคร์ักษ์ผูภ้ักดทีี่

ปลดิชีพตายตามไป น าท่านสู่ หมู่บา้นเอะสะช ิฟูจวิาระ (Esashi Fujiwara Heritage Park) (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ทีน่ี่จะเป็นหมู่บา้นโบราณในบรรยากาศประวัตศิาสตรส์มัยเฮอัน  เป็น

สถานทีส่ าหรับถ่ายภาพยนต ์ละครทวี ีมากกว่า 200 เรื่องดว้ยกนั นอกจากจะเดนิชมบรรยากาศสไตล์

ยอ้นยุคแลว้นัน้ ภายในยังมกีจิกรรมสนุกๆ อกีมากมาย เชน่ การแตง่กายเป็นขนุนางสมัยเฮอัน (มแีบบ

ฟรแีละเสยีเงนิเพิม่เตมิ) การแตง่กายแบบซามูไร โดยทดลองสวมเกราะแบบซามูไร การลองฝึกยงิธนู 
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นอกจากนี้ยังมีโซนถ่ายภาพแบบ ART 3 มติ ิอีกดว้ย จากนั้นน าท่านเขา้สู่ที่พัก (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั Active Resorts Iwate Hachimantai  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
 

วนัทีส่าม เมอืงคะคโุนะดาเตะ – บา้นซามูไรโบราณทีค่ะคโุนะดาเตะ – ตลาดปลาฟรูคุาวะ – วดัเซอเิรยีวจ ิ

– พระใหญแ่หง่อาโอโมร ิ– พพิธิภณัฑเ์นบตุะวารสัเซ ่

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคะคุโนะดาเตะ (Kakunodate) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)ชม 

บ้านซามูไรโบราณที่คะคุโนะดาเตะ เห็นภาพคฤหาสน์ซามูไร หรือที่เรียกว่า บุเคะยะชิก ิ

(Bukeyashiki) และบา้นเรอืนของพ่อคา้ซึง่ยังคงไดร้ับการอนุรกัษ์เป็นอย่างดแีมเ้วลาจะลว่งเลยมาราว 

400 ปีแลว้ก็ตาม ท าใหท้ี่นี่ไดร้ับฉายาว่าเป็น เกยีวโตนอ้ย (The Little Kyoto) ปัจจุบันเหลือบา้น

ซามูไรทีเ่ปิดใหเ้ขา้ชมเพยีง 6 หลงั และหากเดนิเลน่จนรูส้กึเมือ่ย ก็สามารถน่ังรถลากชมเมอืงไดด้ว้ย  

 เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาฟรูคุาวะ เมอืงอาโอโมร ิ

 เดนิทางสู่ ตลาดปลาฟูรุคาวะ (Furukawa Fish Market หรอื Aomori Gyosai Center) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3.40 ชัว่โมง >>วันนี้ทกุทา่นจะไดร้ับประทานอาหารเทีย่งชา้กว่าปกต ิเนื่องจากเดนิ

ทางไกล แต่ระหว่างทางรถบัสจะหยุดพัก ณ จุกพักรถ ลูกคา้สามารถซื้ออาหารรับประทานรองทอ้ง

ก่อนได )้ ตลาดปลาฟูรุคาวะ เป็นตลาดปลาที่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงอาโอโมร  ิท่านจะไดล้ ิม้รสกับ

อาหารทะเลสดๆ จากทอ้งถิน่ ผัดสดผักดองชนิดต่างๆ HILIGHT!!! ของตลาดปลาแห่งนี ้คอื ให้
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นกัทอ่งเทีย่วไดส้รา้งสรรคข์า้วดงบูร ิ(donburi ขา้วราดหนา้ต่างๆ) ดว้ยตนเอง เรยีกว่า นกเคะดน 

(Nokkedon) จากอาหารทะเลตามฤดูกาลประจ าทอ้งถิน่ ทีข่ายอยู่ภายในตลาดเป็นประจ าทุกวันที่

ตลาดเปิด 

 

 วธิีการท า ขา้วนกเคะดน (Nokkedon) เร ิม่ตน้ดว้ยการซือ้ตั๋วแบ่งออกเป็นเซต 5 ราคา 540 เยน กับ

เซต 10 ราคา 1,080 เยน โดยตั๋วที่ไดร้ับคุณสามารถน าไปแลกเปลีย่นเป็นอาหารทะเลต่างๆไดท้ั่ว

ตลาด(ตั๋ว 1 ใบส าหรับถว้ยขนาดปกต ิและ 2 ใบส าหรับถว้ยขนาดใหญ่) ไม่ว่าจะเป็นปลาดบิ ปู หอย 
สาหร่ายทะเล ไขป่ลา และสนิคา้อื่นๆมากมาย (ตัว๋ชนดินี้ไม่สามารถใชน้อกตลาดได)้ เมื่อเลอืกสรรจน
พอใจแลว้ก็น าไปรับประทานตามโตะ๊ทีจ่ัดเตรยีมไวใ้ห ้โดยมีเครือ่งปรุงรสใหฟ้รี เชน่ วาซาบ ิซอสถั่ว

เหลอืง และขงิ พรอ้มน ้าเปลา่หรอืน ้าชาฟร ีแตส่ าหรับซปุรอ้นมโิซะและผักดองจะตอ้งซือ้ดว้ยตัว๋ 

 (ขอ้มูลจาก Talon Japan) 

จากนัน้เดนิทางสู ่วดัเซอเิรยีวจ ิ(Seiryu Temple) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี สรา้งขึน้เมือ่ ปี 

ค.ศ.1984 วัดแห่งนี้ก็ครบองคป์ระกอบทัง้สถาปัตยกรรมทีค่งความดัง้เดมิของญี่ปุ่ น ธรรมชาตทิีโ่อบ

ลอ้ม น าท่านสกัการะ พระใหญ่แห่งอาโอโมร  ิ(Showa Daibutsu) องคพ์ระสมัฤทธิท์ีไ่ดช้ือ่ว่าใหญ่

ทีส่ดุในญี่ปุ่ นดว้ยความสงูกว่า 21.35 เมตร ซึง่มีขนาดใหญ่กว่า ทีน่าราและคามาคุระ น าท่านเขา้ชม 

พพิธิภณัฑเ์นบตุะวารสัเซ่ (Nebuta Warasse) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นพพิธิภณัฑท์ี่

จัดแสดงหรือจ าลองเกีย่วกับเทศกาลเนบตุะ หรอืเทศกาลแห่โคมไฟแห่งจังหวัดอะโอโมร ิซึง่จะจัด

กันเป็นประจ าในช่วงตน้เดือนสงิหาคมของทุกปี ภายในจะไดส้ัมผัสกับโคมไฟของจรงิที่ใชแ้ห่ใน

เทศกาลอย่างใกลช้ดิ จัดแสดงวธิีการประดษิฐโ์คมไฟอันละเอยีดอ่อน รวมถงึจ าลองบรรยากาศงาน

แห่ และการแสดงตกีลองอันกกึกอ้ง เสมอืนว่าไดเ้ขา้ไปร่วมในเทศกาลจรงิๆ 

 ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  Hotel JAL City Aomori หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีส่ ี ่ สมัผสัความเร็ว โดยการน ัง่รถไฟชนิคนัเซ็น (สถานรีถไฟชนิอาโอโมร ิ- สถานรีถไฟชนิฮาโก

ดาเตะ  โฮคุตะ – โกดงัอฐิแดงรมิน า้ – ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ- กระเชา้ชมววิกลางคนื ณ ภูเขา

ฮาโกดาเตะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 น าท่านเดนิทางสู่ สถานรีถไฟชนิอาโอโมร ิ(Shin Aomori Station) น าท่านน่ังรถไฟชนิคันเซน 

รถไฟความเร็วสงูที่จะท าใหท้่านประหยัดเวลาเดนิทาง เพื่อน าท่านไปยัง สถานรีถไฟชนิฮาโกดา
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เตะ  โฮคุตะ (Shin Hakodate Hokuto Station) เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate) แห่งเกาะฮอกไก

โด  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เดนิทางสู ่เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาที)  เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมภิาค ฮอกไกโด ตัง้อยู่ปลายสดุทางตอนใต ้

ของเกาะ มชีือ่เสยีงดา้นทวิทศัน์ทีส่วยงามของภเูขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่ ในอดตีเป็น

เมืองหนึง่ทีม่ีท่าเรอืส าหรับเปิดการคา้ระหว่างประเทศในชว่งหลังจากยุคแยกประเทศ เมืองฮาโกดา

เตะไดร้ับอทิธพิลจากตา่งประเทศเป็นอย่างมาก มยี่านทีอ่ยู่อาศยัของชาวตา่งประเทศ และป้อมสไตล์

ตะวันตก น าท่านสู่ ป้อมโกเรยีวคาคุ (Fort Goryokaku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาที) หรือ

เรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า ป้อมดาว 5 แฉก เพราะบรเิวณนัน้เป็นพืน้ทีข่นาดใหญ่รูปดาวเนื่องจากตอ้งการเพิม่

พืน้ทีใ่นการวางปืนใหญ่น่ันเอง ซึง่จะมองเห็นไดจ้ากมุมสงู ป้อมสรา้งตามสไตลต์ะวันตก สรา้งขึน้ในปี

สดุทา้ยของสมัยเอโดะเพื่อป้องกนัเมอืงฮาโกดาเตะจากการคกุคามจักรวรรดนิยิมที่ ตอ่มาป้อมแห่งนี้

กลายเป็นฐานของสงครามกลางเมอืงระหว่างกองทพัผูส้ าเร็จราชการ และกองก าลงัของรัฐบาลเมจทิี่

จัดตัง้ข ึน้ใหม่ ปัจจุบันถูกดัดแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในชว่งปี 1910 (สะพานขา้มเขา้ไปใน

พืน้ทีร่ปูดาวเปิด 09:00-19:00 ไมร่วมคา่ขึน้หอคอยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 840 เยน)  

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิเล่น ณ โกดงัอฐิแดงรมิน า้ (Red Brick Warehouses ไดป้รับปรุงมาจาก

คลังสนิคา้อฐิสแีดงทีเ่คยใชค้า้ขายในปลายสมัยเอโดะ ตัง้อยู่รมิแม่น ้าของอ่าวฮาโกดาเตะ ศนูยร์วม

แหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร และสถานบันเทงิที่ใหบ้รรยากาศเก่าๆ นอกจากรา้นขายของที่ระลกึที่

ทนัสมัย เสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นขายอุปกรณ์ตกแตง่บา้น และรา้นขนมหวานแลว้ ยังมรีา้นอาหาร ลานเบยีร ์

โบสถส์ าหรับจัดพธิีแตง่งาน และบรกิารลอ่งเรือเพือ่ชมววิทวิทศันข์องอ่าวฮาโกดาเตะอกีดว้ย น าทา่น

สู ่ทา่เรอืเมอืงฮาโกดาเตะ หรอื ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ(Motomachi District) เป็นท่าเรือแรกที่

เปิดใหม้ีการคา้ระหว่างประเทศในปี 1854 ในชว่งส ิน้สดุยุคญี่ปุ่ นแบ่งแยก ดังนั้นท าใหม้ีผูค้า้จ านวน

มากจากรัสเซยี จีน และประเทศตะวันตก ไดย้า้ยถิน่ฐานมาอาศัยอยู่ในเมืองฮาโกดาเตะบรเิวณฐาน

ภูเขาฮาโกดาเตะ ส่งผลใหฮ้าโกดาเตะไดร้ับอทิพลต่างๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปัจจุบันยังคงมี

อาคารสไตลต์่างประเทศคงเหลอือยู่ สะทอ้นใหเ้ห็นวัฒนธรรมของเมืองนี้ไดเ้ป็นอย่างดี น าท่านน่ัง 
กระเชา้ชมววิกลางคนื ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate Night View) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 40 นาท)ี  สงู 334 เมตร ตัง้อยู่ในป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมุทรใกลใ้จกลางเมืองฮาโก

ดาเตะ ในวันทีท่อ้งฟ้าโปร่งทัง้กลางวันและกลางคนื สามารถมองเห็นววิทวิทศันท์ีง่ดงาม 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั Hotel La'gent Plaza Hakodatehokuto  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  
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วนัทีห่า้ เมอืงฮาโกดาเตะ – สวนหมภีูเขาไฟโชวะชนิซนั - เมอืงซปัโปโร - ศาลเจา้ฮอกไกโด – ดวิตีฟ้ร ี

- ทีท่ าการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด - ผา่นชม หอนาฬกิาโบราณ - ชอ้ปป้ิงถนนทานกุโิคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4)  

เดนิทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ ชนิซงั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.10 ชั่วโมง) น าท่านเขา้ชม สวนหมี

ภเูขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานทีเ่พาะพันธุห์มสีนี ้าตาล นักทอ่งเทีย่ว

สามารถเยี่ยมชมลูกหมสีนี ้าตาลไดอ้ย่างใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยทีไ่ม่ดุรา้ยโชวล์ลีา

ออ้นขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกว่านี้ก็

สามารถเขา้ไปยังหอ้งสงัเกตการณ์พเิศษ กรงมนุษย ์ซึง่จะมองเห็นหมีสนี ้าตาลเดนิผ่านไปมา และได ้

ยนิเสียงและกลิน่ของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากนี้ยังยังขายขนมปัง และแอปเป้ิล ให ้

นักทอ่งเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย  

  เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

น าทา่นเดนิทางกลบั เมอืงซปัโปโร (SAPPORO) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าทา่นชม ศาล

เจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรอื เดมิชือ่ ศาลเจา้ซัปโปโร เปลีย่นเพือ่ใหส้มกบัความยิง่ใหญ่

ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสขุ

ถงึแมจ้ะไม่ไดม้ีประวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน อสิระชอ้ปป้ิง ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) น าท่านสู่ ทีท่ าการ

รฐับาลเก่าฮอกไกโด (Former Hokkaido Government Office) เป็นอาคารสแีดงอฐิ สรา้งในปี 

1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึง่ในไม่กีอ่าคารของญีปุ่่ นในสมัยนัน้ ภายในตกแตง่อย่างหรูหรา 

ดา้นหนา้มีสญัลักษณ์ดาวหา้แฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมที่ร่มรื่น เรียงรายดว้ยตน้ซากุระ 

และตน้แปะกว๊ย อาคารแห่งนี้เคยเป็นทีท่ าการรัฐบาลทอ้งถิน่สมัยบุกเบกิเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิด

ใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งท างานต่างๆ และหอสมุดเก็บบันทกึทางราชการ ผ่านชม หอนาฬิกา

โบราณ (Sapporo Clock Tower) ตัวอาคารและหอนาฬกิาสรา้งขึน้จากไม ้ออกแบบและบรจิาคให ้

โดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878 สบิปีหลังจากทีม่ีการสรา้งเมอืงซับโปโร ตัวนาฬกิาถูกตดิตัง้ในปี 1881 

จากบรษัิท E. Howard & Co. เมือง Boston จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ถนนทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji) 

เป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็น

แหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมี

รา้นอาหารมากมาย ท ัง้ยงัเป็นศูนยร์วมของเหลา่วยัรุน่ดว้ย เนือ่งจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตู ้

หนบีตุก๊ตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมีการตกแตง่บนหลงัคาดว้ยตุก๊ตา

ทานุกขินาดใหญ่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (6) พเิศษเมน ูชาบ ูบฟุเฟต+์ขาป ู 

ทีพ่กั  Sapporo Tokyu REI Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั    

วนัทีห่ก สนามบนิชโิตเสะ  – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชโิตะเสะ เมอืงฮอกไกโด 

10:30 น.     เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG671 
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15:30 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 

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

 
 

โปรแกรมนีไ้มร่บัจอยแลนด ์
 

ฤดหูนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 

เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมือ่แสงแดดกระทบ

หมิะจะสว่างจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:   



TGSDJCTS01 SDJ-CTS 

รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 
10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ คา่ซกัรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่

เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ื่นวซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการ

ยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง E-

Mail 
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 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิ

จากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจ า

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ

เทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้

มดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมายเหตุ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทาง

ไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป -กลับพรอ้มกัน  หากตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ  ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิ
เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนนิการออก
ตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  

 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกนั 

 กรณีมีงานจัดประชมุนานาชาต  ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ  คือ 20 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่

ทา่นไม่อาจปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม
กวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร 

(18 นิว้)  
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 กรณีที่ตอ้งมีบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ  น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได  ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระส่วนของค่าใชจ้่ายที่
สมัภาระน ้าหนักเกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่ัก 

การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อุบัตเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภยั อัคคภียั หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนอืการควบคมุจากทางบรษิทั

ทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิ

วาตภัย อัคคีภัย ทัง้ๆ ที่สายการบนิ หรือในส่วนของการบรกิารทางประเทศที่ท่านเดนิทางท่องเที่ยว ยังคง

ใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้่ายไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณี

ดงันี้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมีส ิง่ผดิกฎหมาย หรอืส ิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่าง

กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว

ทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิ
สด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต า่กว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 
30 ทา่น  
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2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ  แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่
/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได  ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณี

ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ

หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า

ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขยัรถใน

การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม

โปรแกรม 

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

จ านวน 4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวัน

นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดนิทาง 
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ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

 

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

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

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

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

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



TGSDJCTS01 SDJ-CTS 

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


