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    AOMORI-HOKKAIDO AUTUMN LEAVE 8D5N 

อาโอโมร-ิโทวาดะ-ชนิคนัเซน-ฮาโกดาเตะ-โอตาร-ุโนโบรเิบ็ทส-ึซปัโปโร-ออนเซน 3คนื 

โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

 

 

 

 
 

   

ก าหนดวนัเดนิทาง:   

ตลุาคม : 21-28 ตลุาคม 2560 [วนัหยดุปิยมหาราช]  
75,900.- 

 

  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิฮาเนดะ  

2 
สนามบนิฮาเนดะ-สนามบนิอาโอโมร-ิปราสาทฮโิรซาก ิ

สวนผลไม-้ลอ่งเรอืทะเลสาบโทวาดะ-อาบน ้าแร ่
✈ √ √ 

APPI GRAND HOTEL OR 

SIMILAR [♨]  

3 
น่ังกระเชา้สูภ่เูขาฮกัโกดะ-แนวล าธารโออริาเสะ  

พพิธิภณัฑเ์นบตูะ-เมอืงอาโอโมร ิ
√ √ √ 

AOMORI HOTEL OR 

SIMILAR 

4 
สถานรีถไฟอาโอโมร-ิน่ังรถไฟชนิคังเซนสูส่ถานฮีาโกดาเตะ 

ยา่นโมโตมาจ-ิอาคารโกดังอฐิแดง-น่ังกระเชา้ชมเมอืงฮาโกดาเตะ 
√ √ √ 

YUNOKAWA ONSEN 

HOTEL OR SIMILAR [♨] 

5 
ตลาดเชา้เมอืงฮาโกดาเตะ-เมอืงโนโบรเิบ็ตซ-ึจโิกกดุาน ิ

หมูบ่า้นนนิจาดาเตะจไิดมรูะ 
√ √ √ 

NOBORIBETSU ONSEN 

HOTEL OR SIMILAR [♨] 

6 
หมูบ่า้นชาวไอนุ-ท าเนบีรัฐบาลเกา่ฮอกไกโด-ผา่นชมหอนาฬกิา

ซบัโปโร-ซปัโปโร-ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ                
√ √ √ 

SAPPORO HOTEL OR 

SIMILAR 

7 
โรงงานชอ็คโกแล๊ตอชิยิะ-เมอืงโอตาร-ุคลองโอตาร-ุพพิธิภณัฑ์

กลอ่งดนตร-ีนาฬกิาไอน ้าโบราณ-สนามบนิชโิตเซ ่
√ X X  

8 สนามบนิฮาเนดะ - กรงุเทพฯ ✈    
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วนัแรกของการเดนิทาง            กรงุเทพฯ – สนามบนิฮาเนดะ 

19.00 น. 

 

21.55 น. 

พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจเปนแอรไ์ลน ์

เจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

เดนิทางสู ่เมอืงฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิเจเปนแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่JL 034 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง         สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิอาโอโมร ิ– ปราสาทฮโิรซาก ิ

                                              สวนผลไม ้– ลอ่งเรอืทะเลสาบโทวาดะ – อาบน า้แร ่  

06.00  น.               เดนิทางถงึ สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

07. 55 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิอาโอโมร ิโดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 141  

09.10 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิอาโอโมร ิ  

 

ปราสาทฮโิรซาก ิปราสาทแหลง่นีถ้อืเป็นสญัลักษณ์ของ เมอืงฮโิรซาก ิสรา้งเสร็จในปีค.ศ. 1611 

โดยแตเ่ดมิเป็นปราสาทหา้ชัน้แลว้ถกูฟ้าผา่ ท าใหเ้กดิไฟไหมช้ัน้หา้ จนในปี 1810 มกีารบรูณะ

ปราสาทจนเหลอืเป็นหอคอยเพยีง 3 ชัน้ และในปี1952 ปราสาทแหง่นีไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็น

สมบตัแิหง่ชาต ิในฐานะปราสาทเกา่แกใ่นสมยั Edo ทีย่งัหลงเหลอือยู ่

 

 

เทีย่ง                                   รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร   

 

สวนผลไม ้ใหท้า่นสนุกสนานกบัการเก็บแอปเป้ิลสดๆ จากตน้ให ้เมอืงอาโอโมรแิหง่นีเ้ป็นแหลง่

ปลกูแอปเป้ิลทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น และวา่กนัวา่แอปเป้ิลนัน้ดตีอ่สขุภาพ หากทานวันละ 1 

ผล รา่งกายจะแข็งแรงหา่งไกลโรคภยัไขเ้จ็บ 

ลอ่งเรอืในทะเลสาบโทวาดะ ทะเลสาบทีม่คีวามลกึถงึ 327 เมตร สถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความ

นยิมในเขตโทโฮก ุงดงามดว้ยผนืน ้าสนี ้าเงนิเขม้ดนู่าอศัจรรยต์ัดกบัใบไมส้แีดง ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพ

ความประทับใจกบัเทอืกเขาทีป่กคลมุดว้ยตน้ไมห้ลากหลายส ี
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ค า่                                       
เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก APPI GRAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ /  

รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง          น ัง่กระเชา้สูภ่เูขาฮกัโกดะ – แนวล าธารโออริาเสะ  

                                               พพิธิภณัฑเ์นบตูะ – เมอืงอาโอโมร ิ

เชา้                                      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น ัง่กระเชา้ชมความงดงามของ ภเูขาไฟฮกัโกดะ ภเูขาไฟทีต่ัง้อยูใ่นศนูยก์ลางเมอืงอาโอโมร ิ

ในชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสทีีน่ีเ่ป็นเป็นอกีเสน้ทางหนึง่ทีช่าวเมอืงอาโอโมร ินยิมมาเทีย่วชมฤดใูบไม ้

เปลีย่นสแีนวล าธารโออริาเสะ ซึง่มชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมเป็นอยา่งมากในเรือ่งของทวิทศินท์ี่

สวยงามและแนวล าธารทีท่อดตัวยาวเหยยีดตลอดแนว ความงดงามของทวิทศันน์ีไ้ดรั้บการคุม้ครอง

และสงวนใหเ้ป็นจดุชมววิและอนุสาวรยีท์างธรรมชาต ิ

 

 

เทีย่ง                                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

  พพิธิภณัฑเ์นบตูะ เป็นพพิธิภณัฑท์ีจั่ดแสดงโคมไฟ ทีใ่ชแ้สดงในเทศกาลอาโอโมรเินบตูะมทัซรึ ิ

ซ ึง่สามารถเยีย่มชมไดภ้ายในมโีคมไฟทีใ่ชส้ าหรับขบวนพาเหรดทีม่กีารจัดขึน้ในชว่งตน้เดอืน

สงิหาคมของทกุ ๆ ปี ซึง่เป็นอกีหนึง่เทศกาลทีเ่ป็นทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงนี ้

 

 

 
 



GH AOMORI-HAKODATE-OCT60     4 

 

 

                                 รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

ค า่       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก AOMORI HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง           สถานรีถไฟอาโอโมร ิ– น ัง่รถไฟชนิคงัเซนสูส่ถานฮีาโกดาเตะ 

                                            ยา่นโมโตมาจ ิ– อาคารโกดงัอฐิแดง – น ัง่กระเชา้ชมเมอืงฮาโกดาเตะ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  

สถานฮีาโกดาเตะ เพือ่สมัผัสระบบคมนาคมอนัทรงประสทิธภิาพ น าทา่นน่ังรถไฟชนิคนัเซ็น   

ลอดอโุมงคใ์ตท้ะเลสูส่ถานฮีาโกดาเตะ (อโุมงคเ์ซกงั) อโุมงคเ์ชือ่มระหวา่งเกาะฮอกไกโดกบั

เกาะฮอนช ูเพือ่ขา้มจากเกาะทางตอนเหนอืสูต่อนกลางของประเทศญีปุ่่ นโดยการเดนิทางนีเ้ป็นการ

ใชร้ถไฟผา่นอโุมงคใ์ตท้ะเลซึง่ขึน้ชือ่วา่เป็นอโุมงคใ์ตท้ะเลทีย่าวทีส่ดุและลกึทีส่ดุในโลก 

 

 

เทีย่ง                                    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

  

ยา่นโมโตมาจ ิจากเชงิเขาฮาโกดะเตะ มถีนนลาดชนั 19 สายมุง่ตรงสูท่า่เรอื ถนนเหลา่นีเ้ป็นทีน่ยิม

ในหมูผู่รั้กการเดนิเทีย่วชมววิ เนือ่งจากเรยีงรายไปดว้ยอาคารตา่งๆ ทีม่เีอกลักษณ์และมภีมูทิัศนอ์นั

หลากหลายเมือ่ครัง้อดตีไดเ้ป็นเมอืงทา่ทีม่กีารคา้ขายกบัชาวตา่งชาตฝ่ัิงตะวันตก 
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อาคารโกดงัอฐิแดงเกา่ รมิทา่เรอื ในปี 1859 ทา่เรอืฮาโกดะเตะเปิดท าการเป็นหนึง่ในทา่เรอื

คา้ขายระหวา่งประเทศแหง่แรกของญีปุ่่ น ในบรเิวณอา่วเต็มไปดว้ยรา้นอาหารและรา้นขายของที่

ระลกึทีต่ัง้อยูภ่ายในตกึเกา่นี ้

กระเชา้ไฟฟ้าชมเมอืงฮาโกดาเตะ เพือ่ชมจดุชมววิววิทวิทัศนข์องเมอืงฮาโกดาเตะทีม่นี ้าทะเล

ขนาบอยูท่ัง้ 2 ดา้น เป็นคอคอดกระ เมือ่ยามค า่คนืบา้นเรอืนและถนนหนทางจะเปิดไฟ จงึท าใหเ้ห็น

แสงระยบิระยบั เป็นววิทวิทศันย์ามค ่าคนืทีส่วยตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของโลก 

 

 

ค า่                                      
เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก YUNOKAWA ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม / ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 
 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง           ตลาดเชา้เมอืงฮาโกดาเตะ – เมอืงโนโบรเิบ็ตซ ึ– จโิกกดุาน ิ

                                              หมูบ่า้นนนิจาดาเตะจไิดมรูะ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้เลอืกชมอาหารทะเลขึน้ชือ่ของเกาะฮ

อกไกโดไมว่า่จะเป็นปหูลายหลายชนดิ ปลาแซลมอ่น ปลาหมกึ ไขห่อยเมน่ กุง้ ทีม่ทีัง้แบบสดและ

แบบแหง้ หรอืจะเป็นผลไมข้ึน้ชือ่ตามฤดกูาล หมูบ่า้นนนิจา ดาเตะจไิดมรูะ หมูบ่า้นจ าลองกึง่สวน

สนุก ทีจ่ าลองบรรยากาศความเป็นเมอืงในสมยัเอโดะหรอืกวา่ 400 ปีกอ่นของเมอืงญีปุ่่ น ใหท้า่นได ้

ชมบา้นเมอืงวถิชีวีติ ความเป็นอยู ่รา้นคา้ รา้นอาหารตา่งๆ และการแตง่กายในสไตลย์อ้นยคุ พรอ้ม

สนุกสนานเพลดิเพลนิ ชมการตอ่สูโ้ลดโผนของนนิจาทีส่มจรงิ สมัผัสโลกกลับตาลปัดในบา้นนนิจา 

และการแสดงอืน่ๆ อกีมากมายทีน่่าสนใจ 

 

 

เทีย่ง                                    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 



GH AOMORI-HAKODATE-OCT60     6 

 

  

เมอืงโนโบรเิบ็ตซ ึเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของเกาะฮอกไกโดอดุมสมบรูณ์ไปดว้ย

ธรรมชาตทิีง่ดงามไมว่า่จะเป็นตน้ไม,้ ทะเลสาบ, หนองบงึและแหลมรปูรา่งแปลกตามากมาย 

จโิกกดุาน ิหรอื หบุเขานรก เกดิจากภเูขาไฟซึง่ยงัไมด่บัจงึกอ่ใหเ้กดิน ้าพรุอ้นและบอ่โคลนเดอืด 

อนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่งัคงอยูช่ัว่กลัป์ 

 

 

ค า่                                      
เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NOBORIBETSU ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม / ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 
 

วนัทีห่กของการเดนิทาง           หมูบ่า้นชาวไอน ุ– ท าเนบีรฐับาลเกา่ฮอกไกโด  

                                               ผา่นชมหอนาฬกิาซบัโปโร – ซปัโปโร – ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชาวไอน ุปัจจบุนัทีน่ีจ่ัดตัง้เป็นพพิธิภณัฑช์นพืน้เมอืงไอนุ ทา่นจะไดช้ม

การแสดงวถิชีวีติ, เรือ่งราวความเป็นมาของชนเผา่, ขา้วของเครือ่งใช,้ อาวธุในการลา่สตัว,์ และการ

ด ารงชวีติของชาวไอนุ จากนัน้น าทา่นชมดา้นนอกของ ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เริม่กอ่สรา้ง

เมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์โีอบาร็อคอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกวา่2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิทีท่ ามา

จากหมูบ่า้นซโิรอชิแิละโทโยชริา่ ตกึนีผ้า่นการใชง้านมายาวนานกวา่ 80 ปีแตค่วามงดงามทีเ่ห็นนัน้

ไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหมห่ลังจากถกูไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ. 2454 แตด่ว้ยความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลอือยูไ่มก่ีแ่หง่ จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัทิางวัฒนธรรมส าคญัของ

ชาตเิมือ่ปี พ.ศ. 2512 น าทา่นผา่นชม หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แกม่ากและเป็นอกี

สญัลักษณ์ทีส่ าคญัของเมอืงซปัโปโรอกีแหง่หนึง่ สรา้งตัง้แตปี่ พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของ

มหาวทิยาลัยฮอกไกโดแตไ่ดป้รับเปลีย่นสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆงัตบีอกเวลาตัง้แต ่พ.ศ.2424 

จนถงึปัจจบุนัก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเกา่แกท่ีอ่ยูคู่ก่บัเมอืงซปัโปโรมานานจงึ

ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ของ 
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ ถนนทานกุโิคจ ิแหลง่ทีต่ัง้ของหา้ง สรรพสนิคา้ชือ่ดังและรา้นคา้มากมาย

ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดจ้ใุจ เชน่ รา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและ

อเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุน่,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI 

ขายยาและเครือ่งส าอาง 

 

 รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ค า่ เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SAPPORO  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [3 ดาว]  

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง           โรงงานช็อคโกแลต๊อชิยิะ – เมอืงโอตาร ุ– คลองโอตาร ุ 

                                               พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– นาฬกิาไอน า้โบราณ – สนามบนิชโิตเซ ่

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าทา่นชม โรงงานชอ็คโกแลตอชิยิะ แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตวัอาคารของ

โรงงานถกูสรา้งขึน้ในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ซึง่ม ีชอ็คโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน่ี้

คอื Shiroi Koibito ซึง่มคีวามหมายวา่ ชอ็คโกแลตขาวแดค่นรัก ทา่นสามารถเลอืกซือ้กลบัไปใหค้น

ทีท่า่นรักทาน หรอืวา่ซือ้เป็นของฝากตดิไมต้ดิมอืกลับบา้นก็ได ้นอกจากนีท้า่นจะไดเ้ลอืกซือ้ชอ็คโก

แลตทีห่าซือ้ทีไ่หนไมไ่ด ้และทา่นก็ยงัจะไดช้มประวตัคิวามเป็นมาของโรงงาน 

 

 

เทีย่ง                                    รบัประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั  
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เมอืงโอตาร ุเมอืงโรแมนตกิทีค่วบคูไ่ปกบัความเกา่แกแ่ละความส าคญัทางประวตัศิาสตร ์น าทา่นชม 

คลองโอตาร ุทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเชือ่มตอ่กบัอา่วโอตา ซึง่ในยามค า่คนืคลองแหง่นีไ้ด ้

รับค าขนานนามวา่เป็นจดุทีโ่รแมนตกิทีส่ดุ จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีอาคารเกา่แก่

สองชัน้ ทีภ่ายนอกถกูสรา้งขึน้จากอฐิแดง แตโ่ครงสรา้งภายในท าดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์หง่นีส้รา้งขึน้

ในปี 1910 ปัจจบุนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกแ่ละควรแกก่ารอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิอง

ชาต ิน าทา่นชม นาฬกิาไอน า้โบราณ สไตลอ์งักฤษทีเ่หลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลกเทา่นัน้ นาฬกิา

นีจ้ะพน่ไอน ้า มเีสยีงดนตรดีงัขึน้ทกุๆ 15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอน ้าอกีเรอืนทีแ่คนาดา 

 

ค า่                                      รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ เพือ่น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิฮาเนดะ  

21.00 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฮาเนดะ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 528  

22.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮาเนดะ รอเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ  

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง           สนามบนิฮาเนดะ – กรงุเทพฯ 

00.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปน แอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่JL 033  

05.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

 
 
 

AOMORI-HOKKAIDO AUTUMN LEAVE 8D5N BY JL 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพั่กหอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ8 – 
ไมเ่กนิ 12 ปี 
พักแบบ 
เสรมิเตยีง  

เด็กอาย ุ2 – 
ไมเ่กนิ 7 ปี  
ไมม่เีตยีง 

พักเดีย่ว
เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

21 – 28 ตลุาคม 2560 
[วนัหยดุปิยมหาราช] 75,900 72,900 66,900 9,900 45,900 

*** ราคาทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 9,900 บาท / ทา่น *** 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 2,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
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3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

4.1 การยกเลกิการเดนิทางตัง้แตว่ันจองจนถงึกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขอยดึมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด  

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4.5 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั 

 จ าทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า    

 หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทั Go Holiday Tour ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้

ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศก์

ไมส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.7 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาร

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 
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3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ

ใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

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

 7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 5. คา่ทปิส าหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/ หวัหนา้ทวัร ์ตอ่ทา่นคนละ 2, 000 เยน  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั  

ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืง เพือ่เป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้

เทา่นัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
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เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นส าหรบัพาสปอรต์จนีแดง 

(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาด าเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอ

รบกวนใหส้ง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพือ่ทีจ่ะสง่ไปที่

ประเทศญีปุ่่ นเพือ่ขอเอกสารรับรองจากญีปุ่่ น(เอกสารชดุนีท้างบรษัิทเป็น

ผูด้ าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืง

โดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางทีจ่ะไปและกลับเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 60 

ปี ตอ้งมาแสดงตวัทีส่ถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้การ

ยืน่วซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ีท่ างาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตท างานเพิม่เตมิ 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รปูถา่ย 2นิว้ 2 ใบขนาด 2 X 2 นิว้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พืน้หลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้” ถา่ยหนา้ตรง ไมย่ิม้

เห็นฟัน ไมส่วมแวน่ด า ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชร้ปูปริน้ หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทัง้ถา่ย

ส าเนาพรอ้มน าตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่ถา่ยส าเนาทกุหนา้พรอ้มน าตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยส าเนาทกุหนา้พรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตท างาน Work permit ถา่ยส าเนาหนา้ชือ่บรษัิททีท่ างาน พรอ้มน าตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืนหรอืฝากประจ าเทา่นัน้ ถา่ยเอกสาร

ตัง้แต ่หนา้ชือ่ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทีป่รับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) ในกรณีทีเ่ลม่ปัจจบุนัอายไุมถ่งึ 6 เดอืนให ้

ถา่ยส าเนาเลม่เกา่มาตัง้แตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญีปุ่่ น *** 

 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจจะท าใหท้า่นเกดิความไม ่

    สะดวกภายหลัง ทัง้นีเ้พือ่ประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีน่ี*้*  

**หากยืน่เอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีม่กีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้จะ 

   ไมส่ามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีถ่กูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิาร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีปุ่่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 
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