
                

 

 

 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 17032  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

CODE:JL802 East Hokkaido ฮอกไกโด เอสกโิม เรอืตดัน า้แข็ง อะคงั คชุโิระ 7D4N 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

East Hokkaido  

ฮอกไกโด เอสกโิม เรอืตดัน า้แข็ง อะคงั คชุโิระ 7วนั 4คนื 
พกัซปัโปโร 1 คนื ออนเซ็น 3คนื 

ทานบฟุเฟ่ตข์าป+ูBBQ Yakiniku ไมอ่ ัน้!!! พาเทีย่วครบทกุวนั ไมม่ฟีรเีดย ์ 
 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

5-11 กมุภาพนัธ ์63 47,900  

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

10,500 30  

4-10 มนีาคม 63  45,900 10,500 30  
18-24 มนีาคม 63 43,900 10,500 30  
หมายเหต:ุ 

- โปรแกรมแตล่ะวนัอาจมกีารสลบัทีเ่ทีย่วได ้ทา่นจะไดท้อ่งเทีย่วครบตามโปรแกรม 

- กรุป๊18-24ม.ีค.63 เทีย่วน า้ตกกงิกะ-รวิเซและIce Pavillion แทนงานเทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival 

 

 



                

 

 

 

 

 

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

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

  
 
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิ Japan Airlines 

2 ออกเดนิทางสูฮ่อกไกโดแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนินาโกยา่ เทีย่วบนิ JL738 00.55 -08.30 ออก
เดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตะเสะ เทีย่วบนิ JL3105 11.30-13.05 สนามบนินวิชโิตะเสะ - โอตาร ุ-  คลอง
โอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครือ่งแกว้โอตาร ุ– ซปัโปโร 
 อาหาร เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป+ูBBQ Yakiniku หม)ู 

3  ซปัโปโร – สวนโอโดร ิ– ถา่ยรปูหอนาฬกิา - ทะเลสาบชคิารเิบ็ทส ึ- เทศกาล Shikaribetsu Kotan 
หมูบ่า้นเอสกโิม – สโนวโ์มบลิ – โอบฮิโิระออนเซ็น 
 อาหาร เชา้, เทีย่ง,เย็น  

4 คามกิาวะ - Kitano mori Garden – ฟารม์หม ี- โซอนุเคยีว - เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival 
– ออนเซ็น    อาหาร เชา้, เทีย่ง,เย็น     

5 อะบาชริ ิ- เรอืตดัน า้แข็ง Aurora Cruise – จดุชมววิ ชายหาด Sunayu ทะเลสาบคชุชาโระ – ภเูขา
ไฟอโิอ - ออนเซ็น   อาหาร เชา้, เทีย่ง,เย็น       

6 ทะเลสาบอะคงั – เขตอนรุกัษน์กกระเรยีน – ตลาดสดวาโซะ - สะพานนซุามยั – หา้งAeon Mall – 
สนามบนิคชุโิระ 20.05 ออกเดนิทางสูส่นามบนิฮาเนดะ เทีย่วบนิ JL544  ถงึสนามบนิฮาเนดะ 21.55 
(แวะเปลีย่นเครือ่ง)  อาหาร เชา้,เทีย่ง     
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00.05 ออกเดนิทางจากสนามบนิฮาเนดะ เทีย่วบนิที ่JL033  ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิเวลา 05.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 

วนัทีห่นึง่    กรงุเทพฯ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

20.30น.  พรอ้มกันที่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศช ัน้4 ประตูหมายเลข 8 
เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร
และตดิแท็กสมัภาระ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง    สนามบนินาโกยา่ - สนามบนินวิชโิตะเสะ - โอตาร ุ-  คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี–  

                 เครือ่งแกว้โอตาร ุ– ซปัโปโร   อาหาร เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป+ูBBQ Yakiniku หม)ู 

 
00.55น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินาโกยา่ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ JL738   
08.30น. เดนิทางถงึสนามบนินาโกยา่ (แวะเปลีย่นเครือ่ง) // 

11.30น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ น เทีย่วบนิที ่JL3105 
13.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง

กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพอื่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
ส าคญั!!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก 
เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและ
ปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตัว น าท่านขึน้รถโคช้ปรับ
อากาศ เดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ เมอืงท่าเจรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็น
เมืองคา้ขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เมืองท่าเล็กๆที่มี
บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึง่มรีา้นขายของอยูต่ลอดสองขา้งทาง 
ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแต่งของบา้นเรอืนนัน้สว่นใหญ ่
ไดถู้กออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุไดรั้บ
อทิธพิลมาจาก การท าการคา้ระหว่างประเทศญีปุ่่ นเองและประเทศใน
แถบยุโรปหลายประเทศ น าท่านเทีย่ว
ชม คลองสายวฒันธรรมโอตารุ 
คลองสายวัฒนธรรมอันมเีสน่หช์วนให ้
คน้หา ดว้ยควา มเป็นเอกลักษณ์แห่งวี
ถีชวีติ 2 ฝ่ังคลองที่ยังคงความเป็น
ญี่ปุ่ นแบบดั ้งเดิม คลองโอตารุสรา้ง
เพือ่ใหเ้รอืเล็กล าเลยีงสนิคา้จากท่าเรอื
เอามาเก็บไวใ้นโกดังทีอ่ยูต่ามรมิคลอง 
เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญจ่งึเปลีย่นไปเขา้ทา่ทีใ่หญแ่ละขนสง่เขา้โกดัง ไดง้่ายขึน้ ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิ
คลองเหล่านี้ จงึถูกดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์่างๆ และพพิธิภัณฑ์ น าท่านเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้โอตารุ 
แหล่งท าเครื่องแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ด ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีันดังอยู่ในโลกของจนิตนาการ แหล่ง
เครือ่งแกว้ชือ่ดังของโอตารุ และยังมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้่านชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนี้มชี ือ่เสยีงใน
ดา้นการท าเครือ่งแกว้ต่างๆ จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้่านได ้

http://bit.ly/2NMk5YE


                

 

ทอ่งไปในดนิแดนแหง่เสยีงดนตรแีละบทกวทีีแ่สนออ่นหวานชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตร ี(MUSIC BOX) 
อนัมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะท าใหท้า่นผอ่นคลายอยา่งดเียีย่ม ทา่นจะไดช้มกลอ่งดนตรมีากมายหลาย
หลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ รวมถงึทา่นยงัสามารถเลอืกท ากลอ่งดนตรแีบบทีท่า่นตอ้งการ
ไดด้ว้ย ท่านสามารถเลอืกกล่องใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มบีรกิารน าเพลงกล่องดนตรทีัง้เพลง
ญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้่านไดส้ัมผัสและชืน่ชมกล่อง
ดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้่านไดท้ ากล่องดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่่านชืน่ชอบดว้ยตัวท่านเอง สมควรแกเ่วลาน า
ทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงซปัโปโร Sapporo เมอืงหลวงของภมูภิาคฮอกไกโด 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่) เมนบูฟุเฟ่ตข์าป+ูBBQ Yakiniku หม ู
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หลงัอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

  
ท่านสามารถอสิระไป ชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิกจ ิเป็นยา่นทีค่กึคักมชีวีติชวีติโดยเฉพาะในเวลาค ่าคนืทีบ่รรดาป้าย
ไฟโฆษณาบนตกึตา่ง ๆ เปิดไฟสลับสแีขง่ขนัประชนัสนิคา้กนัรอบๆ บรเิวณนีม้รีา้นอาหาร ภตัตาคาร  สถานบนัเทงิ
เรงิรมยย์ามราตร ีทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอย บางรา้นก็
ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แต่ก็มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็ม
ไปหมด บรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถไปย่านซูซูกโินะได ้ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซซููกโินะ 
เมอืงซปัโปโร โดยอยูถ่ัดลง มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็นยา่นทีค่กึคักและม ี
ชวีติชวีาทีส่ดุของซปัโปโร โดยเฉพาะในยามค ่าคนืทีม่กีารเปิ ดไฟตามป้ายไฟ
โฆษณาสสีัน ต่างๆ บนตกึทีต่ัง้อยูใ่นย่านแห่งนี้ นอกจากนัน้ยังเป็นแหล่งชอ้ป
ป้ิง รา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทงิเรงิรมยย์ามราตรตีา่งๆ 

พกั: Hotel Raffinato Sapporo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



                

 

วนัทีส่าม    ซปัโปโร – สวนโอโดร ิ– ถา่ยรปูหอนาฬกิา - ทะเลสาบชคิารเิบ็ทส ึ- เทศกาล Shikaribetsu Kotan 
                 หมูบ่า้นเอสกโิม – สโนวโ์มบลิ – ออนเซ็น  อาหาร เชา้,กลางวนั,เย็น  
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่2) 

น าท่านไปชมสวนโอโดร ิสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ที่มีเหล่าพันธุ์ไมแ้ละแปลง
ดอกไมแ้ต่งแตม้สีสันตลอดทุก ฤดูกาล
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมอืงซัป
โปโร ในฤดูใบไมผ้ลิมีเทศกาลดอกไล
แล็ค ฤดูรอ้นมเีทศกาล YOSAKOI โซรัน
และเบยีรก์ารเ์ดน้ ฤดูใบไมร้่วงมเีทศกาล
ออทั่มเฟสซึง่รวบรวมเอาอาหารของฮอก
ไกโดมาไว ้และในฤดหูนาวมเีทศกาลหมิะซึง่พัฒนามาเป็นเทศกาลระดับโลก และน าทา่น ถา่ยรปูหอนาฬกิาซปั
โปโร เป็นอาคารประวัตศิาสตรท์ี่สวยงามลอ้มรอบดว้ยอาคารทันสมัยในเมอืง สรา้งขึน้ในปี 1878 เพื่อใชเ้ป็น
สถานทีฝึ่กซอ้มของวทิยาลัยเกษตรกรรมซปัโปโรในอดตี หอนาฬกิาถูกสรา้งขึน้โดย American E. Howard & 
Co.และตัง้แตนั่น้มา 
นาฬกิาเรอืนนี้ก็ไดต้ดีังต่อเนื่องทุกชั่วโมง
เป็นเวลานานกวา่ 100 ปี  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่) 
บา่ย น าท่ าน เดินทางสู่  ชิคาริเ บ็ทสึโกะ 

ทะเลสาบชคิารเิบ็ทสทึีค่รอบคลุมพืน้ทีถ่งึ 
2 เขต คือ เมอืงชคิะโออ ิและเมอืงคามชิ ิ

โฮโระ ในทกุปีทีน่ี่จะมงีานเทศกาลทีเ่ร ียก
ว่ า  ชิ ค า ริ เ บ็ ท สึ โ ก ะ -โ ก ะ ท ั ง 
Shikaribetsu Kotan เพือ่สรา้งหมูบ่า้น
ขนาดเล็กดว้ยหมิะและน ้าแข็ง ทะเลสาบชคิารเิบ็ทสอึยูป่ระมาณตรงกลางของฮอ  กไกโด เมือ่ฤดูหนาวมาเยอืน 
ทะเลสาบนีจ้ะกลายเป็นลานน ้าแข็งทีห่นาถงึ 60 ซม.กอ่นจะถกูปกคลมุดว้ยหมิะขาวโพลนทั่วทกุพืน้ที ่อากาศเย็น
จัด อณุหภมูติดิลบต ่าสดุ-30องศา ชาวเมอืง  เลยคดิไอเดยี จัดเทศกาลฤดหูนาว Shikaribetsu Kotan ขึน้มา โดย
น าน ้าแข็งจากทะเลสาบมาสรา้ง อกิลู (igloos) หรอืบา้นแบบเอสกโิม (ชาวญีปุ่่ นเรยีกว่า โคตัน-Kotan)พรอ้ม
เฟอรน์เิจอร ์โต๊ะ เกา้อี ้ตู ้เตยีง จนกลายเป็นหมูบ่า้นน ้าแข็งขนาดยอ่ม ทีเ่รยีกกันว่า Lake Shikaribetsu Igloo 
Village ซึง่สามารถเขา้ไปอยู่อาศัยไดจ้ริงๆจนเป็นที่มาของชคิาริ
เบ็ทสโึกะ-โกะทัง ท าใหนั้กทอ่งเทีย่วททีม่าเยอืนสนุกสนานกนั บา้นหมิะ
เล็ก ๆ ทีถ่กูสรา้งไวเ้รยีงรายมองแลว้มคีวามรูส้กึเหมอืนเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ
จรงิๆ นอกจากนี้ยังการขดุเจาะลงไปใตน้ ้าแข็ง ท าเป็นหอ้งใตด้นิขนาด
ใหญ่เปิดเป็น บาร ์คาเฟ่ โรงหนังซึง่ท ามาจากน ้าแข็งทัง้หมด อสิระให ้
ทา่นชมและถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศัย (หมายเหต:ุ Shikaribetsu 
Kotan จะจัดขึน้วันที ่25 ม.ค. - 22 ม.ีค.2563และอาจจะปิดในกรณีที่
สภาพอากาศไม่ดหีรอืสถานการณ์ไมเ่อือ้อ านวยส าหรับการเขา้ชม โดย
ทางบรษัิทจะจัดสรรทีเ่ทีย่วทดแทนบรเิวณใกลเ้คยีงกัน) ค่าทัวรไ์ม่รวม
ค่ากจิกรรมต่างๆ น าท่านเดินทางไป ลานสโนวโ์มบลิ ใหท้่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษขบัสโนวโ์มบลิ 
Snowmoblie ซึง่เป็นหนึง่กจิกรรมทีส่นุกสนานและไมค่วรพลาดเมือ่มาถงึฮอกไกโด ท่านสามารถสนุกสนานไป
กบัการขบัรถบนหมิะดว้ยรถสโนวโ์มบลิซึง่สามารถเลน่ไดเ้ฉพาะประเทศทีม่หีมิะตกเท่านัน้ การเล่นสโนวโ์มบลินัน้
ขบัขีไ่มย่ากเพยีงแคใ่ชค้ันเรง่และเบรคก็สามารถบงัคับตัวรถไดอ้ยา่งงา่ยดาย ส าหรับวธิเีล่นจะมคีรูฝึกของลานขับ
สอนวธิใีห ้จากนัน้อสิระใหท้่านสนุกสนานตามอัธยาศัย หรอืท่านสามารถเลอืกถ่ายรูป ชมววิ และสนุกสนานกับ
หมิะ หรอืกจิกรรมอืน่ๆทีล่านไดเ้ชน่ เล่นBanana Boat (หมายเหต:ุค่าทัวรไ์มร่วมค่ากจิกรรมต่างๆและไมร่วมค่า
snowmobile ท่านละประมาณ 10,000 - 15000 เยน ท่านทีม่คีวามประสงคเ์ล่นกจิกรรมแจง้กับไกดห์นา้งาน) 
กรณีหมิะทับถมไมเ่พยีงพอ หรอืลานขับยังไมเ่ปิดหรอืปิด หรอืมปีรับเสน้ทางท่องเทีย่วทางบรษัิทขอปรับเปลีย่น
ไปลานขบัอืน่ๆทีอ่ยูใ่นเสน้ทางแทน//ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) สมควรแกเ่วลาทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั
แรมเมอืงโอบฮิโิระหรอืใกลเ้คยีงกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที4่)   



                

 

หลังทานอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมือ่ยลา้และจะท าใหผ้วิพรรณ
สวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

 
ทีพ่กั: Tokachi Makubetsu Onsen Grandvrio Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

วนัทีส่ ี ่        คามกิาวะ - Kitano mori Garden – ฟารม์หม ี- โซอนุเคยีว - เทศกาล Sounkyo Hyobaku  
                  Festival    อาหารเชา้,กลางวนั,เย็น 
 
- กรุป๊18-24ม.ีค.63 เทีย่วน า้ตกกงิกะ-รวิเซและIce Pavillion แทนงานเทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival 

โซอนุเคยีว-น า้ตกกงิกะ-รวิเซคามกิาวะ - Ice Pavillion- คามกิาวะ- Kitano mori Garden – ฟารม์หม ี– ออน

เซ็น    

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่5) 

น าท่านเดินทางสู่ คามิกาวะ ระหว่างทางแวะ 
Kitano m ori Garden ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของ
ฝากของทีร่ะลกึระหวา่งทาง และบรเิวณใกลก้ันท่าน
สามารถเขา้ชมฟารม์หมสีนี า้ตาลทีแ่สนน่ารักได ้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที6่) 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่โซอุนเคยีว เป็นหมูบ่า้นออนเซน

ขนาดเล็ก ตัง้อยูเ่มอืงคามกิาวะ ทีอ่ยู่ท่ามกลางขนุเขาแห่งอุทยานแห่งชาตไิดเซ็ทสซึงั  มธีรรมชาตทิวิทัศน์ที่
งดงาม น าท่านชม เทศกาล Sounkyo 
Hyobaku หรอื เทศกาลน า้ตกน า้แข็งแหง่ 
Sounkyo (Sounkyo Ice Waterfall) 
เทศกาลประจ าฤดูหนาวของโซอุนเคียว ซึง่
จัดเป็นประจ าทกุปี และในปีนีจ้ะจดัขึน้ต ัง้แต่
วนัที่ 25 มกราคม – 18 มีนาคม 2563 
โดยจะจัดแสดงประติมากรรมที่ท าจากหิมะ 
และน ้า  แข็ง อาท ิเสาน ้าแข็งอุโมงคน์ ้าแข็ง 



                

 

และโดมน ้าแข็งบนพืน้ทีก่วา่ 10,000 อาคารน ้าแข็งขนาดใหญ่กว่า 30 แห่ง มตีัง้แต ่
วัด ศาลเจา้ หอคอย ปราสาท บารน์ ้าแข็ง และอืน่ๆ อกีมากมาย ตลอดแนวแมน่ ้าอชิ ิ

คาร ิ(Ishikari River) ซึง่จะมกีารประดับประดาไฟทีส่วยงาม สมควรแกเ่วลาน า
ทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัโอเอะฮงเกะออนเซ็น 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที7่)  
หลังทานอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความ
เมือ่ยลา้และจะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย  
ทีพ่กั: Oe Honke Onsen Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

วนัทีห่า้    อะบาชริ ิ- เรอืตดัน า้แข็ง Aurora Cruise – ชมววิชายหาดซูนะย ุทะเลสาบคชุชาโร – ภเูขาไฟอโิอ -  
               ออนเซ็น         อาหารเชา้,กลางวนั,เย็น 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่8) 
น าทา่นดนิทางสู ่อะบาชริ ิAbashiri เมอืงทีอ่ยูท่างตะวันออกสดุของ
เกาะฮอกไกโด ในฤดูหนาวทะเลจะกลายเป็นน ้ าแข็ง และมีกอ้น
น ้าแข็งลอยมาจากทะเลขัว้โลก บางครัง้อาจมสีัตวข์ัว้โลกลอยตดิมา
ดว้ย ท าใหอ้ะบาชริกิลายเป็นดนิแดนทีห่นาวเหน็บและถกูเลอืกใหเ้ป็น
สถานทีก่ักขังนักโทษทีถู่กสง่ตัวมาจากเมอืงหลวง ดว้ยสภาพอากาศ 
สตัวป่์าและภมูปิระเทศ จงึยากตอ่การหลบหนีของนักโทษ ดว้ยสภาพ
อากาศและประวัติที่น่าสนใจ ท าใหน้ี่มีสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ประวัตศิาสตร ์และสถานทีท่่องเทีย่วทีแ่ปลกตาใหไ้ดช้มกันหลายที่ 
น าท่าน ลอ่งเรอืตดัน า้แข็งออโรรา่ Abashiri Drift Ice Ryuhyo 
Aurora เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ  ดว้ยการล่องเรอืตัดน ้าแข็งล ายักษ์ไป
ในทะเลโอคอทสกซ์ ึง่เต็มไปดว้ยกอ้นน ้าแข็งขนาดมหมึาทีล่อยลอ่งมา
ไกลมาจากรัสเซยี นับว่าเป็นกจิกรรมที่เป็นไฮไลท์ของการมาเยอืน
ทะเลสาบอะบาชริ ิใหท้า่นไดล้อ่งเรอืสมัผัสอากาศทีห่นาวเย็น พรอ้ม
ชมทัศนียภาพของทะเลโอคอทสกแ์ละหากท่านโชคดอีาจจะไดเ้ห็น
ชวีติของสัตวโ์ลกในเขตหนาว เชน่ นกอนิทรยีท์ะเลหางขาว, แมวน ้า 
เป็นตน้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที9่) 
น าท่านแวะบรเิวณ ชายหาดซู
นะยุ Sunayu Beach ใตห้าด
ทรายแห่งนี้มี  น ้าพุรอ้น ซึง่
นักท่องเที่ยวมักจะขุดทราย
เ ป็นหลุมไว ส้ าห รับแช่ เท า้
พรอ้มเพลดิเพลนิไปกับววิของ
ทะเลสาบ ทะเลสาบคุชชา
โระ Lake Kussharo เป็น
ทะเลสาบที่อยู่ภายในอุทยาน
แหง่ชาตอิะกัง เป็นทะเลสาบที่
ใหญ่ที่สุดของอุทยานและเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันดับที่ 6 ของญี่ปุ่ นในเมืองคุชโิร ใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิชมความงดงามของทะเลสาบและชืน่ชมความ  สวยงามของธรรมชาต ินอกจากนี้ทะเลสาบ Kussharo 
เป็นสถานทีใ่น ดวงใจของนักสอ่งนกจ านวนมาก เพราะทีน่ีม่นีกมากมายหลากหลายชนดิ โดยเฉพาะนกหงษ์กูท่ีจ่ะ
มาเยีย่มเยยีนออนเซ็น Kotan Onsen และน าพุรอ้น Sunayu ทุกฤดูหนาว น าท่าน
เดนิทางสู่ ภูเขาไฟอโิอ หรอื อโิอซงั ภูเขาไฟขนาดเล็กที่ยังคุกรุ่นของอุทยาน
แหง่ชาตอิะคังมาช ูเป็นภเูขาไฟทีย่งัไมด่ับ กอ่ตัวเมือ่ประมาณ 7000 ปีกอ่น สงู 512 
เมตร ทา่นจะสามารถเห็นกลุม่ควันจากภเูขาไฟอโิอซงั Iozan Volcano หรอืภเูขาไฟ
ก ามะถัน มปีลอ่งไอเดอืดมากกวา่ 1,500 ปล่องและควันไอน ้าทีม่กี ามะถันพวงพุ่งขึน้ 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่ักแรม 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่0)  
หลังทานอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมือ่ยลา้และจะท าใหผ้วิพรรณ
สวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 
ทีพ่กั: Kinkiyu Kawayu Onsen Hotel/Gozensui Hotel/New Akan Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง

กนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 
 



                

 

 
วนัทีห่ก    ทะเลสาบอะคงั - เขตอนรุกัษน์กกระเรยีน – ตลาดสดวาโซะ - สะพานนซุามยั – หา้งAeon Mall –  
                สนามบนิคชุโิระ – สนามบนิฮาเนดะ  อาหาร เชา้,กลางวนั  
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่11) 

น าทา่นดนิทางสู ่ทะเลสาบอะคงั Lake Akan เป็นทะเลสาบในอทุยานแห่งชาต ิAkan ทางเหนือของเมอืงคุช ิ

โระ (Kushiro) ภมูภิาคฮอกไกโด มคีวามกวา้งทัง้หมด 13.28 ตารางกโิลเมตร และยังเป็นแหล่งสาหร่ายมารโิมะ
หรอื Moss Ball ของฝากขึน้ชือ่จากเมอืงฮอกไกโด ถิน่ก าเนดิอยูท่ีท่ะเลสาบ  อะคังเป็นพชืน ้าจดืจ าพวกสาหรา่ยส ี
ชาวญีปุ่่ นเชือ่กนัวา่ถา้เลีย้งดมูารโิมะดว้ยความรัก และความเอาใจใส ่มารโิมะจะชว่ยท าใหส้มหวังในสิง่ทีป่รารถนา
ได ้เปรยีบเสมอืนเครือ่งรางน าโชคใหส้มหวังในดา้นความรัก ในชว่งฤดูหนาวทะเลสาบอะคังจะถูกปกคลุมไปดว้ย
น ้าแข็งหนาราว 60 เซนตเิมตร อณุหภมูอิาจจะลดลงต ่ากว่าจุดเยอืกแข็งถงึ -20 องศาเซลเซยีส ความหนาวจัด
แบบนีจ้งึท าใหม้กีจิกรรมน่าสนุกๆเปรยีบเสมอืนดนิแดนแห่งความฝันส าหรับคนทีอ่ยากสนุกกับหมิะ อสิระใหท้่าน
เพลดิเพลนิไปกบักจิกรรมบนทะเลสาบอะคังทีก่ลายเป็นน ้าแข็ง เชน่ขีส่โนวโ์มบลิ รถบักกีส้ ีล่อ้ หรอืบานาน่าโบท้
แล่นไปบนทะเลสาบอะคัง หรือจะสนุกกับการตกปลาวากาซาก ิ(Wakasagi) ใตพ้ื้นน ้าแข็ง ใหท้่านสัมผัส
ประสบการณ์ทีส่มัผัสไดเ้ฉพาะ ณ ทะเลสาบอะคังชว่งฤดหูนาวเทา่นัน้ คา่ทัวรไ์มร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆ 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านเดนิทางสู ่ศนูยอ์นุรกัษพ์นัธุน์กกระเรยีน ไดถู้กเปิดอย่างเป็นทางการเมือ่ปี 
ค.ศ.1958 เพือ่เป็นสถานอนุรักษ์เพาะพันธุ์ และอนุบาลนกกระเรียนพันธุ์หงอนแดง
(Japanese Crane หรอื Tancho) ไม่ใหสู้ญพันธุภ์ายในมพีืน้ทีก่วา้งขวาง เป็นกรง
ขนาดใหญ่ จ าลองสภาพแวดลอ้มเสมือนธรรมชาต ิโดยแต่ละกรงจะมีช่องส าหรับ
ถา่ยภาพนกกระเรยีนไดอ้ยา่งชดัเจน และรอบๆก็ยังเป็นพืน้ทีชุ่ม่น ้าส าหรับนกกระเรยีน
ป่าทีอ่พยพมาอาศัยอกีดว้ย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่2) 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดสดวาโซะ Washo Market ตัง้อยู่ในบริเวณตัวเมืองคุชโิระมีชือ่เสียงอย่างมาก

เนื่องจากว่าเป็นเเหล่งที่รวบรวมสนิคา้จากทอ้งทะเลสดๆ ทุกวัน มรีา้นคา้มากกว่า 60 รา้น เเละมอีาหารทะเล
จ าหน่ายมากมายหลายชนดิมทีัง้ ไขกุ่ง้, ไขห่อยเมน่, กุง้, ปลาหมกึ, ปลา รวมทัง้สนิคา้ขึน้ชือ่อยา่งปฮูอกไกโด ที ่
นอกจากนีเ้เลว้ยงัมรีา้นอาหารมากมายหลายรา้นทีน่ าวัตถุดับทีจ่ับมาสดๆ มาปรุงเป็นอาหารหลากหลายเมนูทีไ่ม่
ควรพลาดมาเเวะชมิ ผา่นชม สะพานนซุามยั Nusamai Bridge  อกีหนึง่แลนดม์ารก์เมือ่มาเยอืนยังเมอืงคุชโิระ 
สะพานแห่งนี้เปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงคุชโิระ ตัวสะพานนัน้สรา้งขึน้มาเพือ่ใชป้ระโยชน์ในการขา้ม
แมน่ ้าคชุโิระ ความยาวก็โดยยาวประมาณ 150 เมตร สิง่ทีเ่รยีกไดว้่าน่าจะเป็นเหตุผลส าคัญทีท่ าใหส้ะพานเป็นที่
รูจ้ักคอืการออกแบบทีเ่ป็นสญัลักษณ์ ตัวสะพานถกูออกแบบใหม้รีปูปัน้หญงิสาวทัง้ 4 จดุ ทีเ่ป็นตัวแทนฤดกูาลทัง้ 
4 บรเิวณสะพานแห่งนี้เป็นยา่นท่าเรอืประมง และตลาด จากนัน้น าท่านสู ่หา้ง AEON MALL ศูนยร์วมซปุเปอรม์า
เก็ต รา้นคา้และศนูยอ์าหารอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของและรับประทานอาหารตามอธัยาศัย อาหารเย็นอสิระ สมควร
น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคชุโิระ เพือ่เช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั  

20.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิฮาเนดะ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ JL544   
21.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิฮาเนดะ โตเกยีว (แวะเปลีย่นเครือ่ง) // 
 
วนัทีเ่จ็ด    สนามบนิฮาเนดะ ทา่อากาศสวุรรณภมู ิ  
 
 
00.05 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ JL033   
05.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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 หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 



                

 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่ง  แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น) ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใด  รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 14 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใด  ท ัง้ส ิน้ 
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 30วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น***กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

 
 
 
 



                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                

 

 
 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ ตั๋วกรุ๊ปราคาพเิศษไมส่ามารถ Up Business/First Class ได ้สามารถสะสมไมลไ์ด ้
ส าหรับผูโ้ดยสารทีเ่ป็นกลุม่ One World ประมาณ30-50 % เมือ่ออกตัว๋แลว้ไมส่ามารถขอเปลีย่นชือ่ แกไ้ขชือ่หรอืเปลีย่นคน
เดนิทางไดต้อ้งซือ้ตัว๋ใหมเ่ทา่นัน้ 
2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า กรณีหอ้งพักคู่/พักสามท่านเต็มอาจมี
ปรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกนัได ้

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระสายการบนิJapan Airlines กระเป๋าโหลดได ้ 2ชิน้ ก าหนดชิน้ละไมเ่กนิ 23 
กโิลกรมั (รวมน า้หนกักระเป๋า2ใบ 46 กโิลกรมั) หากน ้าหนักเกนิตอ้งช าระค่าปรับหนา้เคาน์เตอรต์ามเงือ่นไขของแต่ละ
สายการบนิ ทีม่กีารเรยีกเก็บ และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิ  
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ
เพิม่ได ้
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 5,000 เยนตอ่ทรปิหรอืเงนิไทย 1,500 บาท ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่
น า้ใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 



                

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง  ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันในวันท าทัวรเ์ต็มวัน ตามโปรแกรมการเดนิทางรวมจ านวน 5 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-11 ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 19.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  



                

 

 


