
 

 
 

 
 

 
 

 
 

acCODE:JL802 East Hokkaido ฮอกไกโด เอสกิโม เรือตัดน ้ำแข็ง อะคัง คุชิโระ 7D4N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

East Hokkaido  

ฮอกไกโด เอสกิโม เรือตัดน ้ำแข็ง อะคัง คุชิโระ 7วัน 4คืน 

พักซัปโปโร 1 คืน ออนเซ็น 3คืน 

ทำนบุฟเฟ่ต์ขำปู+BBQ Yakiniku ไม่อั น!!! พำเที่ยวครบทุกวัน ไม่มีฟรีเดย ์ 

 

 

ฮอกไกโด เอสกิโม เรือตัดน ้ำแข็ง อะคัง คุชิโระ 



 

 
 

 

วันเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ รำคำเด็ก 0-2 ปี  

ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว ที่นั่ง หมำยเหตุ 

5-11 กุมภำพันธ์ 63 47,900  

รำคำเด็กอำยุไม่เกิน2 
ปี(Infant) 7,000 

บำท 

10,500 30  

4-10 มีนำคม 63  45,900 10,500 30  

18-24 มีนำคม 63 43,900 10,500 30  

หมำยเหตุ: 

- โปรแกรมแต่ละวันอำจมีกำรสลับที่เที่ยวได้ ท่ำนจะได้ท่องเที่ยวครบตำมโปรแกรม 

- กรุ๊ป18-24มี.ค.63 เที่ยวน ้ำตกกิงกะ-ริวเซและIce Pavillion แทนงำนเทศกำล Sounkyo Hyobaku Festival 

โซอุนเคียว-น ้ำตกกิงกะ-ริวเซคำมิกำวะ - Ice Pavillion- คำมิกำวะ- Kitano mori Garden – ฟำร์มหมี – ออนเซ็น    

 

ไฟล์ทบิน  

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 

  

วันที่ รำยละเอียดท่องเที่ยว 

1 สนำมบินสุวรรณภูมิ เคำน์เตอร์สำยกำรบิน Japan Airlines 

2 ออกเดินทำงสู่ฮอกไกโดแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนำมบินนำโกย่ำ เที่ยวบิน JL738 00.55 -08.30 ออกเดินทำงสู่
สนำมบินนิวชิโตะเสะ เที่ยวบิน JL3105 11.30-13.05 สนำมบินนิวชิโตะเสะ - โอตำรุ -  คลองโอตำรุ – 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เครื่องแก้วโอตำรุ – ซัปโปโร 
 อำหำร เย็น (บุฟเฟ่ต์ขำปู+BBQ Yakiniku หมู) 



 

 
 

3  ซัปโปโร – สวนโอโดริ – ถ่ำยรูปหอนำฬิกำ - ทะเลสำบชิคำริเบ็ทสึ - เทศกำล Shikaribetsu Kotan หมู่บ้ำน
เอสกิโม – สโนว์โมบิล – โอบิฮิโระออนเซ็น 
 อำหำร เช้ำ, เที่ยง,เย็น  

4 คำมิกำวะ - Kitano mori Garden – ฟำร์มหมี - โซอุนเคียว - เทศกำล Sounkyo Hyobaku Festival – 
ออนเซ็น    อำหำร เช้ำ, เที่ยง,เย็น     

5 อะบำชิริ - เรือตัดน ้ำแข็ง Aurora Cruise – จุดชมวิว ชำยหำด Sunayu ทะเลสำบคุชชำโระ – ภูเขำไฟอิโอ 
- ออนเซ็น   อำหำร เช้ำ, เที่ยง,เย็น       

6 ทะเลสำบอะคัง – เขตอนุรักษ์นกกระเรียน – ตลำดสดวำโซะ - สะพำนนุซำมัย – ห้ำงAeon Mall – 
สนำมบินคุชิโระ 20.05 ออกเดินทำงสูส่นำมบินฮำเนดะ เที่ยวบิน JL544  ถึงสนำมบินฮำเนดะ 21.55 (แวะ
เปลี่ยนเครื่อง)  อำหำร เช้ำ,เที่ยง     
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00.05 ออกเดินทำงจำกสนำมบินฮำเนดะ เที่ยวบินที่ JL033  ถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ เวลำ 05.05 

 

วันที่หนึ่ง    กรุงเทพฯ - สนำมบินสุวรรณภูมิ 

20.30น.  พร้อมกันทีส่นำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศชั น4 ประตูหมำยเลข 8 เคำน์เตอร์ 

R สำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็ก

สัมภาระ 

 

วันที่สอง    สนำมบินนำโกย่ำ - สนำมบินนิวชิโตะเสะ - โอตำรุ -  คลองโอตำรุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –  

                 เครื่องแก้วโอตำรุ – ซัปโปโร   อำหำร เย็น (บุฟเฟ่ต์ขำปู+BBQ Yakiniku หมู) 

00.55น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินนาโกย่า โดยสำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL738   

08.30น. เดินทางถึงสนำมบินนำโกย่ำ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) // 

11.30น. ออกเดินทางสู่สนำมบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบินที ่JL3105 

 



 

 
 

 

13.05 น. เดินทางถึง สนำมบินนิวชิโตเสะ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติของฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมงกรุณา

ปรับนาฬิกาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ส้ำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญำตให้น้ำ 

อำหำรสด จ้ำพวก เนื อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ หำกฝ่ำฝืนจะมี

โทษจับและปรับ รับกระเป๋าเรียบร้อยและท าภารกิจส่วนตัว น าท่านขึ้นรถ

โค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่ เมืองโอตำรุ เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่

เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 

19 ถึง 20 เมืองท่าเล็กๆท่ีมีบรรยากาศสุด

แสนโรแมนติก ซึ่งมีร้านขายของอยู่ตลอด

สองข้างทาง ด้วยบรรยากาศโดยรอบ 

รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้นส่วน

ใหญ่ ได้ถูกออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจาก การท าการค้าระหว่างประเทศ

ญี่ปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ น าท่านเที่ยวชม คลองสำยวัฒนธรรมโอตำรุ คลองสาย

วัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยควา มเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบ

ดั้งเดิม คลองโอตารุสร้างเพ่ือให้เรือเล็กล าเลียงสินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไว้ในโกดังที่อยู่ตามริมคลอง เมื่อ

วิทยาการเจริญก้าวหน้าเรือใหญ่จึงเปลี่ยนไปเข้าท่าที่ใหญ่และขนส่งเข้าโกดัง ได้ง่ายขึ้น ตึกเก่าเก็บสิ นค้าริมคลอง

เหล่านี้ จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ น าท่านเที่ยวชม ชมเครื่องแก้วโอตำรุ แหล่งท า

เครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่องแก้วชื่อดัง

ของโอตารุ และยังมีเครื่องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซื้อได้ เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านการท าเครื่องแก้ว

ต่างๆ จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี Otaru Music Box Museum ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่ง

เสียงดนตรีและบทกวีที่แสนอ่อนหวานชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลาย

และงดงามที่จะท าให้ท่านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม ท่านจะได้ชมกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไป

หมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกท ากล่องดนตรีแบบที่ท่านต้องการได้ด้วย ท่านสามารถเลือก

กล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกัน มีบริการน าเพลงกล่องดนตรีทั้งเพลงญี่ปุ่นและเพลงสากลมาอัด

เป็นซีดีโปสการ์ดส่งได้โดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ให้ท่านได้สัมผัสและชื่นชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่านได้

ท ากล่องดนตรีน่ารักๆในแบบที่ท่านชื่นชอบด้วยตัวท่านเอง สมควรแก่เวลำน าท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซัปโปโร 

Sapporo เมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโด 



 

 
 

 

เย็น  รับประทำนอำหำรเย็น (มื อที่1) เมนูบุฟเฟ่ต์ขำป+ูBBQ Yakiniku หมู 

 หลังอำหำรเย็นน้ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พักแรม 

 ท่านสามารถอิสระไป ช้อปปิ้งย่ำนทำนุกิโกจิ เป็น

ย่านที่คึกคักมีชีวิตชีวิตโดยเฉพาะในเวลาค่ าคืนที่

บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่าง ๆ เปิดไฟสลับสี

แข่ ง ขั นประชั นสิ น ค้ า กั น ร อบ ๆ  บริ เ วณนี้ มี

ร้านอาหาร ภัตตาคาร  สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรี ทั้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ 

รวมกันมากกว่า 4,000 ร้าน ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอย บางร้านก็ซ่อนอยู่ในตึกต้องขึ้น

ลิฟต์ไป แต่ก็มีพนักงานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบริการของร้านตนเองอยู่ริม

ถนนเต็มไปหมด บริเวณใกล้กันท่ำนสำมำรถไปย่ำนซูซูกิโนะได้ ตั้งอยู่ในบริเวณ

รอบๆ สถานีรถไฟใต้ดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลง มาทางใต้ของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 

เมตร ซึ่งถือเป็นย่านที่คึกคักและมี ชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค ่าคืนที่มีการเปิ ดไฟตามป้ายไฟ

โฆษณาสีสัน ต่างๆ บนตึกที่ตั้งอยู่ในย่านแห่งนี้ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถาน

บันเทิงเริงรมย์ยามราตรีต่างๆ 

พัก: Hotel Raffinato Sapporo หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)   

 

วันที่สำม    ซัปโปโร – สวนโอโดริ – ถ่ำยรูปหอนำฬิกำ - ทะเลสำบชิคำริเบ็ทสึ - เทศกำล Shikaribetsu Kotan 

                 หมู่บ้ำนเอสกิโม – สโนว์โมบิล – ออนเซ็น  อำหำร เช้ำ,กลำงวัน,เย็น  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (มื อที ่2) 

น าท่านไปชมสวนโอโดริ สวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่ที่มีเหล่าพันธุ์ไม้และแปลงดอกไม้แต่งแต้ม

สีสันตลอดทุก ฤดูกาลเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ

ชาวเมืองซัปโปโร ในฤดูใบไม้ผลิมีเทศกาล

ดอกไลแล็ค ฤดูร้อนมีเทศกาล YOSAKOI โซ 



 

 
 

 

รันและเบียร์การ์เด้น ฤดูใบไม้ร่วงมีเทศกาลออทั่มเฟสซึ่งรวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว้ และในฤดูหนาวมี

เทศกาลหิมะซึ่งพัฒนามาเป็นเทศกาลระดับโลก และน าท่าน ถ่ำยรูปหอนำฬิกำซัปโปโร เป็นอาคารประวัติศาสตร์

ที่สวยงามล้อมรอบด้วยอาคารทันสมัยในเมือง สร้างขึ้นในปี 1878 เพ่ือใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมของวิทยาลัย

เกษตรกรรมซปัโปโรในอดีต หอนาฬิกาถูกสร้างขึ้นโดย American E. Howard & Co.และตั้งแต่นั้นมา 

นาฬิกาเรือนนี้ก็ได้ตีดังต่อเนื่องทุกชั่วโมงเป็นเวลานานกว่า 100 ปี  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน (มื อที3่) 

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ ชิคำริเบ็ทสึโกะ 

ทะเลสาบชิคาริเบ็ทสึที่ครอบคลุม

พ้ืนที่ถึง 2 เขต คือ เมืองชิคะโออิ 

และเมืองคามิชิโฮโระ ในทุกปีที่นี่จะ

มี งานเทศกาลที่ เ รี  ยกว่า  ชิคำริ

เบ็ทสึโกะ-โกะทัง Shikaribetsu Kotan เพ่ือสร้างหมู่บ้านขนาดเล็กด้วยหิมะและน้ าแข็ง ทะเลสาบชิคาริเบ็ทสึอยู่

ประมาณตรงกลางของฮอ  กไกโด เมื่อฤดูหนาวมาเยือน ทะเลสาบนี้จะกลายเป็นลานน้ าแข็งที่หนาถึง 60 ซม.ก่อน

จะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนทั่วทุกพ้ืนที่ อากาศเย็นจัด อุณหภูมิติดลบต่ าสุด-30องศา ชาวเมือง  เลยคิดไอเดีย 

จัดเทศกาลฤดูหนาว Shikaribetsu Kotan ขึ้นมา โดยน าน้ าแข็งจากทะเลสาบมาสร้าง อิกลู ( igloos) หรือบ้ำน

แบบเอสกิโม (ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า โคตัน-Kotan)พร้อมเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ เตียง จนกลายเป็นหมู่บ้านน้ าแข็ง

ขนาดย่อม ที่เรียกกันว่า Lake Shikaribetsu Igloo Village ซึ่งสามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้จริงๆจนเป็นที่มาของชิคา

ริเบ็ทสึโกะ-โกะทัง ท าให้นักท่องเที่ยวทที่มาเยือนสนุกสนานกัน บ้านหิมะเล็ก ๆ ที่ถูกสร้างไว้เรียงรายมองแล้วมี

ความรู้สึกเหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆจริงๆ นอกจากนี้ยังการขุดเจาะลงไปใต้น้ าแข็ง ท าเป็นห้องใต้ดินขนาดใหญ่เปิด

เป็น บาร์ คาเฟ่ โรงหนังซึ่งท ามาจากน้ าแข็งทั้งหมด อิสระให้ท่านชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย (หมาย

เหตุ: Shikaribetsu Kotan จะจัดขึ้นวันที่ 25 ม.ค. - 22 มี.ค.2563และอาจจะปิดในกรณีที่สภาพอากาศไม่ดีหรือ

สถานการณ์ไม่เอ้ืออ านวยส าหรับการเข้าชม โดยทางบริษัทจะจัดสรรที่เที่ยวทดแทนบริเวณใกล้เคียงกัน) ค่าทัวร์ไม่

รวมค่ากิจกรรมต่างๆ น าท่านเดินทางไป ลำนสโนว์โมบิล ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษขับสโนว์โมบิล 

Snowmoblie ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สนุกสนานและไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงฮอกไกโด ท่านสามารถสนุกสนานไปกับ

การขับรถบนหิมะด้วยรถสโนว์โมบิลซึ่งสามารถเล่นได้เฉพาะประเทศท่ีมีหิมะตกเท่านั้น การเล่นสโนว์โมบิลนั้นขับขี่

ไม่ยากเพียงแค่ใช้คันเร่งและเบรคก็สามารถบังคับตัวรถได้อย่างง่ายดาย ส าหรับวิธีเล่นจะมีครูฝึกของลานขับสอน

วิธีให้ จากนั้นอิสระให้ท่านสนุกสนานตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถเลือกถ่ายรูป ชมวิว และสนุกสนานกับหิมะ  



 

 
 

 

หรือกิจกรรมอ่ืนๆที่ลานได้เช่น เล่นBanana Boat (หมำยเหตุ:ค่าทัวร์

ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆและไม่รวมค่าsnowmobile ท่านละประมาณ 

10,000 - 15000 เยน ท่านที่มีความประสงค์เล่นกิจกรรมแจ้งกับไกด์

หน้างาน) กรณีหิมะทับถมไม่เพียงพอ หรือลานขับยังไม่เปิดหรือปิด 

หรือมีปรับเส้นทางท่องเที่ยวทางบริษัทขอปรับเปลี่ยนไปลานขับอ่ืนๆที่

อยู่ในเส้นทางแทน//ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) สมควรแก่เวลำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พักแรมเมืองโอบิฮิโระ

หรือใกล้เคียงกัน 

 

 

 

 

เย็น  รับประทำนอำหำรเย็น (มื อที่4)   

หลังทานอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพ่ือผ่อนคลายความ

เมื่อยล้าและจะท าให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีก

ด้วย 

ที่พัก: Tokachi Makubetsu Onsen Grandvrio Hotel หรือระดับใกล้เคียง

กัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)   

 

วันที่ส่ี         คำมิกำวะ - Kitano mori Garden – ฟำร์มหมี - โซอุนเคียว - เทศกำล Sounkyo Hyobaku  
                  Festival    อำหำรเช้ำ,กลำงวัน,เย็น 
 - กรุ๊ป18-24มี.ค.63 เที่ยวน ้ำตกกิงกะ-ริวเซและIce Pavillion แทนงำนเทศกำล Sounkyo Hyobaku 

Festival 

โซอุนเคียว-น ้ำตกกิงกะ-ริวเซคำมิกำวะ - Ice Pavillion- คำมิกำวะ- Kitano mori Garden – ฟำร์มหมี – ออนเซ็น    



 

 
 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (มื อที ่5) 

น าท่านเดินทางสู่  คำมิกำวะ ระหว่างทางแวะ 

Kitano m ori Garden ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก

ของที่ระลึกระหว่างทาง และบริเวณใกล้กันท่าน

สามารถเข้าชมฟำร์มหมีสีน ้ำตำลที่แสนน่ารักได้  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน (มื อที่6) 

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ โซอุนเคียว เป็นหมู่บ้านออน

เซนขนาดเล็ก ตั้ งอยู่ เมืองคามิกาวะ ที่อยู่

ท่ามกลางขุนเขาแห่งอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึ

ซัง  มีธรรมชาติทิวทัศน์ที่งดงาม น าท่านชม 

เทศกำล Sounkyo Hyobaku หรือ เทศกำล

น ้ำตกน ้ำแข็งแห่ง Sounkyo (Sounkyo Ice Waterfall) เทศกาลประจ าฤดูหนาวของโซอุนเคียว ซึ่งจัดเป็น

ประจ าทุกป ีและในปีนี จะจัดขึ นตั งแต่วันที่ 25 มกรำคม – 18 มีนำคม 2563 โดยจะจัดแสดงประติมากรรมที่ท า

จากหิมะ และน้ า  แข็ง อาทิ เสาน้ าแข็งอุโมงค์น้ าแข็ง และโดมน้ าแข็งบนพ้ืนที่กว่า 10,000 อาคารน้ าแข็งขนาด

ใหญ่กว่า 30 แห่ง มีตั้งแต่ วัด ศาลเจ้า หอคอย ปราสาท บาร์น้ าแข็ง และอ่ืนๆ อีกมากมาย ตลอดแนวแม่น้ าอิชิคาริ 

(Ishikari River) ซึ่งจะมีการประดับประดาไฟที่สวยงาม สมควรแก่เวลำน้ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พักโอเอะฮงเกะ

ออนเซ็น 

เย็น  รับประทำนอำหำรเย็น ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มื อที่7)  

หลังทานอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพ่ือผ่อนคลายความ

เมื่อยล้าและจะท าให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย  

ที่พัก: Oe Honke Onsen Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)   

 

วันที่ห้ำ    อะบำชิริ - เรือตัดน ้ำแข็ง Aurora Cruise – ชมวิวชำยหำดซูนะย ุทะเลสำบคุชชำโร – ภูเขำไฟอิโอ -  
               ออนเซ็น         อำหำรเช้ำ,กลำงวัน,เย็น 



 

 
 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (มื อที ่8) 

น้ำท่ำนดินทำงสู่ อะบำชิริ Abashiri เมืองที่อยู่ทางตะวันออกสุด

ของเกาะฮอกไกโด ในฤดูหนาวทะเลจะกลายเป็นน้ าแข็ง และมี

ก้อนน้ าแข็งลอยมาจากทะเลขั้วโลก บางครั้งอาจมีสัตว์ขั้วโลกลอย

ติดมาด้วย ท าให้อะบาชิริกลายเป็นดินแดนที่หนาวเหน็บและถูก

เลือกให้เป็นสถานที่กักขังนักโทษที่ถูกส่งตัวมาจากเมืองหลวง ด้วย

สภาพอากาศ สัตว์ป่าและภูมิประเทศ จึงยากต่อการหลบหนีของ

นักโทษ ด้วยสภาพอากาศและประวัติที่น่าสนใจ ท าให้นี่มีสถานที่

ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกตาให้ได้

ชมกันหลายที่ น าท่าน ล่องเรือตัดน ้ำแข็งออโรร่ำ Abashiri Drift 

Ice Ryuhyo Aurora เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วยการล่องเรือตัด

น้ าแข็งล ายักษ์ไปในทะเลโอคอทสก์ซึ่งเต็มไปด้วยก้อนน้ าแข็งขนาด

มหึมาที่ลอยล่องมาไกลมาจากรัสเซีย นับว่าเป็นกิจกรรมที่เป็น

ไฮไลท์ของการมาเยือนทะเลสำบอะบำชิริ ให้ท่านได้ล่องเรือสัมผัสอากาศที่หนาวเย็น พร้อมชมทัศนียภาพของ

ทะเลโอคอทสก์และหากท่านโชคดีอาจจะได้เห็นชีวิตของสัตว์โลกในเขตหนาว เช่น นกอินทรีย์ทะเลหางขาว , 

แมวน้ า เป็นต้น 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน (มื อที่9) 

น าท่านแวะบริเวณ ชายหาดซูนะ

ยุ Sunayu Beach ใต้หาดทราย

แ ห่ ง นี้ มี   น้ า พุ ร้ อ น  ซึ่ ง

นักท่องเที่ยวมักจะขุดทรายเป็น

หลุมไว้ ส าหรับแช่ เท้ าพร้ อม

เ พ ลิ ด เ พ ลิ น ไ ป กั บ วิ ว ข อ ง

ทะเลสาบ ทะเลสำบคุชชำโระ Lake Kussharo เป็นทะเลสาบที่อยู่ภายในอุทยาน

แห่งชาติอะกัง เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของอุทยานและเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดใน

โลกอันดับที่ 6 ของญี่ปุ่นในเมืองคุชิโร ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมความงดงามของ

ทะเลสาบและชื่นชมความ  สวยงามของธรรมชาติ นอกจากนีท้ะเลสาบ Kussharo  



 

 
 

 

เป็นสถานที่ใน ดวงใจของนักส่องนกจ านวนมาก เพราะที่นี่มีนกมากมายหลากหลายชนิด โดยเฉพาะนกหงษ์กู่ที่จะ

มาเยี่ยมเยียนออนเซ็น Kotan Onsen และน าพุร้อน Sunayu ทุกฤดูหนาว น าท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟอิโอ หรือ อิ

โอซัง ภูเขาไฟขนาดเล็กที่ยังคุกรุ่นของอุทยานแห่งชาติอะคังมาชู เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ ก่อตัวเมื่อประมาณ 7000 

ปีก่อน สูง 512 เมตร ท่านจะสามารถเห็นกลุ่มควันจากภูเขาไฟอิโอซัง Iozan Volcano หรือภูเขาไฟก ามะถัน มี

ปล่องไอเดือดมากกว่า 1,500 ปล่องและควันไอน้ าที่มีก ามะถันพวงพุ่งขึ้น สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าที่พักแรม 

เย็น  รับประทำนอำหำรเย็น ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มื อที่10)  

หลังทานอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะท าให้ผิวพรรณ

สวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย 

ที่พัก: Kinkiyu Kawayu Onsen Hotel/Gozensui Hotel/New Akan Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อ

โรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)   

 

วันที่หก    ทะเลสำบอะคัง - เขตอนุรักษ์นกกระเรียน – ตลำดสดวำโซะ - สะพำนนุซำมัย – ห้ำงAeon Mall –  

                สนำมบินคุชิโระ – สนำมบินฮำเนดะ  อำหำร เช้ำ,กลำงวัน  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (มื อที ่11) 

น้ำท่ำนดินทำงสู่ ทะเลสำบอะคัง Lake Akan เป็นทะเลสาบในอุทยานแห่งชาติ Akan ทางเหนือของเมืองคุชิโระ 

(Kushiro) ภูมิภาคฮอกไกโด มีความกว้างทั้งหมด 13.28 ตารางกิโลเมตร และยังเป็นแหล่งสาหร่ายมาริโมะหรือ 

Moss Ball ของฝากขึ้นชื่อจากเมืองฮอกไกโด ถิ่นก าเนิดอยู่ที่ทะเลสาบ  อะคังเป็นพืชน้ าจืดจ าพวกสาหร่ายสี ชาว

ญี่ปุ่นเชื่อกันว่าถ้าเลี้ยงดูมาริโมะด้วยความรัก และความเอาใจใส่ มาริโมะจะช่วยท าให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาได้ 

เปรียบเสมือนเครื่องรางน าโชคให้สมหวังในด้านความรัก ในช่วงฤดูหนาวทะเลสาบอะคังจะถูกปกคลุมไปด้วย

น้ าแข็งหนาราว 60 เซนติเมตร อุณหภูมิอาจจะลดลงต่ ากว่าจุดเยือกแข็งถึง -20 องศาเซลเซียส ความหนาวจัดแบบ

นี้จึงท าให้มีกิจกรรมน่าสนุกๆเปรียบเสมือนดินแดนแห่งความฝันส าหรับคนที่อยากสนุกกับหิมะ อิสระให้ท่าน

เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมบนทะเลสาบอะคังที่กลายเป็นน้ าแข็ง เช่นขี่สโนว์โมบิล รถบักกี้สี่ล้อ หรือบานาน่าโบ้ท

แล่นไปบนทะเลสาบอะคัง หรือจะสนุกกับการตกปลาวากาซากิ (Wakasagi) ใต้พ้ืนน้ าแข็ง ให้ท่านสัมผัส

ประสบการณ์ท่ีสัมผัสได้เฉพาะ ณ ทะเลสาบอะคังช่วงฤดูหนาวเท่านั้น ค่าทัวร์ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียน ได้ถูกเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี 

ค.ศ.1958 เพ่ือเป็นสถานอนุรักษ์เพาะพันธุ์ และอนุบาลนกกระเรียนพันธุ์หงอนแดง

(Japanese Crane หรือ Tancho) ไม่ให้สูญพันธุ์ภายในมีพ้ืนที่กว้างขวาง เป็นกรง

ขนาดใหญ่ จ าลองสภาพแวดล้อมเสมือนธรรมชาติ โดยแต่ละกรงจะมีช่องส าหรับ

ถ่ายภาพนกกระเรียนได้อย่างชัดเจน และรอบๆก็ยังเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าส าหรับนก

กระเรียนป่าที่อพยพมาอาศัยอีกด้วย  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน (มื อที่12) 

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ ตลำดสดวำโซะ Washo Market ตั้งอยู่ในบริเวณตัวเมืองคุชิโระมีชื่อเสียงอย่างมากเนื่องจากว่า

เป็นเเหล่งที่รวบรวมสินค้าจากท้องทะเลสดๆ ทุกวัน มีร้านค้ามากกว่า 60 ร้าน เเละมีอาหารทะเลจ าหน่ายมากมาย

หลายชนิดมีทั้ง ไข่กุ้ง, ไข่หอยเม่น, กุ้ง, ปลาหมึก, ปลา รวมทั้งสินค้าขึ้นชื่ออย่างปูฮอกไกโด ที่ นอกจากนี้เเล้วยังมี

ร้านอาหารมากมายหลายร้านที่น าวัตถุดับที่จับมาสดๆ มาปรุงเป็นอาหารหลากหลายเมนูที่ไม่ควรพลาดมาเเวะชิม  

ผ่ำนชม สะพำนนุซำมัย Nusamai Bridge  อีกหนึ่งแลนด์มาร์กเมื่อมาเยือนยังเมืองคุชิโระ สะพานแห่งนี้

เปรียบเสมือนสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองคุชิโระ ตัวสะพานนั้นสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการข้ามแม่น้ าคุชิโระ 

ความยาวก็โดยยาวประมาณ 150 เมตร สิ่งที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้สะพานเป็นที่รู้จักคือการ

ออกแบบที่เป็นสัญลักษณ์ ตัวสะพานถูกออกแบบให้มีรูปปั้นหญิงสาวทั้ง 4 จุด ที่เป็นตัวแทนฤดูกาลทั้ง 4 บริเวณ

สะพานแห่งนี้เป็นย่านท่าเรือประมง และตลาด จากนั้นน าท่านสู่ ห้าง AEON MALL ศูนย์รวมซุปเปอร์มาเก็ต 

ร้านค้าและศูนย์อาหารอิสระให้ท่านเลือกซื้อของและรับประทานอาหารตามอัธยาศัย อาหารเย็นอิสระ สมควรน้ำ

ท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินคุชิโระ เพื่อเช็คอินเตรียมเดินทำงกลับ  

20.05 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบินฮำเนดะ โดยสำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL544   

21.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินฮำเนดะ โตเกียว (แวะเปลี่ยนเครื่อง)  

 



 

 
 

 

วันที่เจ็ด    สนำมบินฮำเนดะ ท่ำอำกำศสุวรรณภูมิ   

00.05 น. ออกเดินทำงสู่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL033   

05.05 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ 

 

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

 หมำยเหตุ :  รำยกำรทัวร์สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ , กำรเมือง, สำยกำรบิน 

กำรจรำจรช่วงเทศกำลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ โดยทำงผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดย

ค้ำนึงถึงผลประโยชน์ของท่ำนเป็นหลัก เพื่อให้ท่ำนท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตำมโปรแกรม กำรบริกำรของรถบัสน้ำเที่ยวญี่ปุ่น 

ตำมกฎหมำยของประเทศญี่ปุ่น สำมำรถให้บริกำรวันละ10 ชั่วโมง มิอำจเพิ่มเวลำได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็น

ผู้บริหำรเวลำตำมควำมเหมำะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนเวลำท่องเที่ยวตำมสถำนที่ในโปรแกรมกำรเดินทำง 

อัตรำค่ำบริกำรข้ำงต้นค้ำนวณ จำกอัตรำแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ำกับ 30 บำท กรณีอัตรำแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ น บรัษัทฯ

ขอสงวสิทธิในกำรปรับอัตรำค่ำบริกำรเพิ่มขึ น 

ประกำศส้ำคัญ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั น ค่ำทัวร์ที่จ่ำยให้กับผู้จัด เป็นกำรช้ำระแบบจ่ำยช้ำระขำด 
และผู้จัดได้ช้ำระให้กับสำยกำรบินและสถำนที่ต่ำงๆ แบบช้ำระขำดเช่นกันก่อนออกเดินทำง  ฉะนั นหำกท่ำนไม่ได้ร่วม
เดินทำงหรือใช้บริกำรตำมรำยกำรไม่ด้วยสำเหตุใด หรือได้รับกำรปฏิเสธกำรเข้ำหรือออกนอกเมืองจำกประเทศในรำยกำร 
(ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น) ทำงผู้จัด ขอสงวนสิทธิกำรคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั งค่ำตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่ำน  
 
เงื่อนไขกำรให้บริกำร  
1. กำรเดินทำงครั งนี จะต้องมีผู้โดยสำรจ้ำนวน 20 ท่ำนขึ นไป กรณีไม่ถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

- หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทำงบริษัทจะท้ำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำง 14 วัน 

2. ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทำง  

    บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น 



 

 
 

 

3.กำรช้ำระค่ำบริกำรช าระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทาง 20วัน  

**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)  

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและ

เข้าเมืองท่าน***กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**  

4.กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์  

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี 

และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงด

การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน 

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 5.อัตรำค่ำบริกำรนี รวม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน ตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษไม่สามารถ Up Business/First Class ได ้สามารถสะสมไมล์ได้ 

ส าหรับผู้โดยสารที่เป็นกลุ่ม One World ประมาณ30-50 % เมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอเปลี่ยนชื่อ แก้ไขชื่อหรือเปลี่ยนคน

เดินทางได้ต้องซื้อตั๋วใหม่เท่านั้น 

2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีห้องพักคู่/พักสามท่านเต็มอาจมีปรับเปลี่ยน

พักห้อง Single 1ท่านต่อห้องในโรงแรมระดับเดียวกันได้ 

3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำ สัมภำระสำยกำรบินJapan Airlines กระเป๋ำโหลดได้ 2ชิ น ก้ำหนดชิ นละไม่เกิน 23 กิโลกรัม (รวม

น ้ำหนักกระเป๋ำ2ใบ 46 กิโลกรัม) หากน้ าหนักเกินต้องช าระค่าปรับหน้าเคาน์เตอร์ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน ที่มีการ

เรียกเก็บ และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน  

 



 

 
 

 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ  1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภำพ ท่ำนสำมำรถสั่งซื อประกันสุขภำพเพิ่ม

ได้ 

6.อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม 

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น 

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน้ ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 

5. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม  

6. ค่ำทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่ำนละ 5,000 เยนต่อทริปหรือเงินไทย 1,500 บำท ส้ำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่น ้ำใจจำก

ท่ำน 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 

(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จำกมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ้ำนักระยะสั นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่ำ

จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกำรท่องเที่ยว เยี่ยมญำติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสำรในขั นตอนกำรตรวจเข้ำเมือง เพื่อยืนยันกำรมี

คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี  

1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

2.สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็น

ต้น) 

3.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 

4.ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่น (ส้ำหรับกรณีกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่นด้วยมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ) 



 

 
 

 1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 

 2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะสั้น 

 3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 

 4.เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่  

    เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 
หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศึกษำรำยละเอียดทั งหมดก่อนท้ำกำรจอง เพื่อควำมถูกต้องและควำมเข้ำใจตรงกันระหว่ำงท่ำนลูกค้ำ
และบริษัท ฯ และเม่ือท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทั งหมดกับทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ ทั งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนกำรเดินทำงหรือปรับรำคำค่ำบริกำรขึ นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่ำน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน ,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน 
 



 

 
 

 
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
ห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันในวันท าทัวร์เต็มวัน ตามโปรแกรมการเดินทางรวมจ านวน 5 ขวด 
15. การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-11 ชั่วโมง อาทิเช่น เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 19.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง 
16. กำรประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว 
ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านั้น  ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภำพ กำรเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัท
ฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ใน
ร ะ ห ว่ า ง ก า ร เ ดิ น ท า ง ไ ด้  จ า ก บ ริ ษั ท  ป ร ะ กั น ทั่ ว ไ ป  แ ล ะ ค ว ร ศึ ก ษ า เ งื่ อ น ไ ข ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง ใ ห้ ล ะ เ อี ย ด )  
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  
18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 
 


