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เร ิม่ตน้เพยีง 56,900.- 

รายการทวัร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 

 

 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

 HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN 6D4N  

โดยสายการบนิไทย [TG] 

  ทวัรจ์ดัเต็มทกุ HILIGHT!!! เทีย่วเต็มทกุวนั!!! อาหารครบทกุมือ้!!! ป้ิงยา่งป ู3 ชนดิ!!! 
  น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า เมอืงฮาโกดาเตะ ชมววิทวิทศันย์ามค า่คนืทีส่วยตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของโลก 

  ชม ใบไมเ้ปลีย่นสที ี ่ยา่นเมอืงโจซงัเค สถานที ่ทีใ่บไมเ้ปลีย่นสสีวยงงดงาม 
  ชมเมอืงทา่ทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ที ่คลองโอตารุ 
  ชอ้ปป้ิง ถนนทานกุโิคจ ิแหลง่ทีต่ ัง้ของหา้ง สรรพสนิคา้ชือ่ดงัและรา้นคา้มากมาย 
  ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 2 คนืเต็ม 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 02-07 ตลุาคม 61 56,900.- 

วนัที ่ 23-28 ตลุาคม 61 57,900.- 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สนามบนิชโิตเซะ 

21.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ*** 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิชโิตเซะ 
  

2 
สนามบนิชโิตเซะ-โดราเอมอ่นสกายพารค์-เมอืงฮา
โกดาเตะ-ยา่นโมโตมาจ-ิน ัง่กระเชา้ชมววิเมอืงฮาโก
ดาเตะ 

✈ 🍽 🍽 
HAKODATE HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ-โกดงัอฐิแดง-ชมววิบนหอโกะ
เรยีวคะค-ุพพิธิภณัฑส์าหรา่ยทะเลคอมบ-ุ 
เมอืงโนโบรเิบ็ทส-ึจโิกกดุาน-ิแชน่ า้แร ่

🍽 🍽 🍽 

NOBORIBETSU 
ONSEN HOTEL [♨

] 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ชมภเูขาไฟโชวะชนิซงั-บอ่น า้พุฟกูดิาช-ิเมอืงโอตา
ร-ุคลองโอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร-ี 
นาฬกิาไอน า้โบราณ-แชน่ า้แร ่

🍽 🍽 🍽 

JOZANKEI ONSEN 
HOTEL [♨] 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ชมใบไมเ้ปลีย่นสเีมอืงโจซงัเค-ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮ
อกไกโด-ผา่นชมหอนาฬกิา-ซปัโปโร- 
ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ-ิเมนปู ู3 ชนดิ 

🍽 🍽 🍽 
SAPPORO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 สนามบนิชโิตเซะ-กรงุเทพฯ 🍽 ✈  
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.45 น. 
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 670 

วนัที2่ 
สนามบนิชโิตเซะ – โดราเอมอ่นสกายพารค์ – เมอืงฮาโกดาเตะ – ยา่นโมโตมาจ ิ

ชมววิเมอืงฮาโกดาเตะ 

08.00 น เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ [เกาะฮอกไกโด] ประเทศญีปุ่่ น หลังจากนัน้น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่โดราเอมอ่นสกายพารค์ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตัวการต์นูในเรือ่งโดราเอมอ่นการต์นูที่

เป็นนยิมทีส่ดุในญีปุ่่ น ใหท้า่นไดอ้สิระกบัการถา่ยรปูกบัฉากในการต์นู เชน่ ฉากน่ังไทมแ์มชชนีทีจ่ะทา่นใหท้กุ

ทา่นเสมอืนเป็นสว่นหนึง่ของการต์นูโดราเอมอ่น และยงัมโีซนรา้นคา้ทีข่ายของทีเ่กีย่วกบัโดราเอมอ่น เชน่ 

รา้นกาแฟทีจ่ะขายขนมไทยากซิ ึง่เป็นขนมคลา้ยๆขนมโดรายากทิีโ่ดราเอมอ่นชืน่ชอบ และยงัมโีซนหอ้งสมดุ

จะมหีนังสอืการต์นูโดราเอมอ่นจัดจ าหน่าย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ฮาโกดาเตะ น าทา่น เทีย่วชมเมอืงยา่นโมโตมาจ ิจากเชงิเขาฮาโกดะเตะ มถีนนลาดชนั 

19 สายมุง่ตรงสูท่า่เรอื ถนนเหลา่นีเ้ป็นทีน่ยิมในหมูผู่รั้กการเดนิเทีย่วชมววิ เนือ่งจากเรยีงรายไปดว้ยอาคาร

ตา่งๆ ทีม่เีอกลักษณ์และมภีมูทิัศนอ์นัหลาก หลายเมือ่ครัง้อดตีไดเ้ป็นเมอืงทา่ทีม่กีารคา้ขายกบัชาวตา่งชาติ

ฝ่ังตะวันตก ซึง่ท าใหว้ัฒนธรรมตะวันตกไดเ้ขา้มามบีทบาทในเมอืงฮาโกดาเตะ ซึง่ทา่นจะพบเห็นจากโบสถ์

ครสิต ์รา้นอาหาร อาคารบา้นเรอืนเกา่แบบตะวันตกทีต่ัง้อยูร่มิเนนิเขา ทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั ภเูขาฮาโกดา

เตะ โดยน าทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า เพือ่ชมจดุชมววิววิทวิทัศนข์องเมอืงฮาโกดาเตะ ทีม่นี ้าทะเลขนาบอยู่

ทัง้ 2 ดา้น เมือ่ยามค ่าคนืบา้นเรอืนและถนนหนทางจะเปิดไฟ จงึท าใหเ้ห็นแสงระยบิระยบั เป็นววิทวิทศันย์าม

ค ่าคนืทีส่วยตดิอนัดับ 1 ใน 3 ของโลก 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HAKODATE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที3่ ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – โกดงัอฐิแดง – ชมววิบนหอคอยโกะเรยีวคะค ุ

พพิธิภณัฑส์าหรา่ยทะเลคอมบ ุ- เมอืงโนโบรเิบ็ทส ึ– จโิกกดุาน ิ- แชน่ า้แร ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้ เลอืกชมอาหารทะเลขึน้ชือ่

ของเกาะฮอกไกโด ไมว่า่จะเป็นปหูลายหลายชนดิ ปลาแซลมอ่น ปลาหมกึ ไขห่อยเมน่ กุง้ ทีม่ทีัง้แบบสดและ

แบบแหง้ หรอืจะเป็นผลไมข้ึน้ชือ่ตามฤดกูาลและผักพืน้เมอืงและน าทา่น ขึน้หอคอยโกะเรยีวคะค ุเพือ่ชมววิ

สวนโกะเรยีวคะค ุทีเ่ป็นป้อมปราการรปูทรงหา้เหลีย่มทีส่รา้งขึน้ เพือ่ป้องกนัการรกุรานจากทางตอนเหนอื

ของประเทศญีปุ่่ นในปี 1864 เป็นป้อมปราการแรกทีม่สีไตล ์Vauban ในประเทศญีปุ่่ น และถกูก าหนดใหเ้ป็น

สถานทีท่างประวัตศิาสตร ์สถานทีน่ีเ้ป็นจดุทีม่ชี ือ่เสยีงส าหรับการชมดอกซากรุะ และเป็นสถานทีส่ าหรับการ

พักผอ่นของคนพืน้เมอืง จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่อาคารโกดงัอฐิแดงเกา่ ทีอ่ยูร่มิทา่เรอืฮาโกดะเตะเป็น

หนึง่ในทา่เรอืคา้ขายระหวา่งประเทศแหง่แรกของญีปุ่่ น ในบรเิวณอา่วเต็มไปดว้ยรา้นอาหารและรา้นขายของที่

ระลกึทีต่ัง้อยูภ่ายในตกึเกา่ คณุจะเพลดิเพลนิกบัการเดนิกนิลมชมววิรอบบรเิวณนีป้ระกอบกบัเพลงทีเ่ปิดทาง

เสยีงตามสายใหไ้ดย้นิทั่วเมอืง เสรมิบรรยากาศใหฮ้าโกดาเตะเป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุแสนโรแมนตกิ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าทา่นชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ยทะเลคอมบุ ชมวธิกีารแปรรปูสาหรา่ยทะเลเป็นผลติภณัฑช์นดิตา่งๆ และเชญิ

ชวนทา่นลิม้ลองไอศครมีสาหรา่ยทะเล ของขึน้ชือ่ของทีน่ี ่หลังจากนัน้ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการซือ้สนิคา้ที่

ระลกึ และเก็บภาพความประทับใจ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบ็ตซ ึเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีง

แหง่หนึง่ของเกาะฮอกไก น าทา่นชม จโิกกดุาน ิหรอื หบุเขานรก เกดิจากภเูขาไฟซึง่ยงัไมด่ับจงึกอ่ใหเ้กดิ

น ้าพรุอ้นและบอ่โคลนเดอืด อนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่งัคงอยู ่

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NOBORIBETSU ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที4่ ชมภเูขาไฟโชวะชนิซงั – บอ่น า้พฟุกูดิาช ิ– เมอืงโอตาร ุ– คลองโอตาร ุ

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– นาฬกิาไอน า้โบราณ – เมอืงโจซงัเค – แชน่ า้แร ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นชม ภเูขาไฟโชวะซนิซงั ภเูขาไฟเกดิใหมป่ระมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภเูขาไฟนอ้งใหมท่ีเ่กดิ

จากการสัน่สะเทอืนของผวิโลกในปี 1946 ซึง่ระเบดิปะทตุดิตอ่กนันานถงึ 2 ปี จนกลายมาเป็นภเูขาโชวะ ดังที่

เห็นอยู ่ปัจจบุนัอยูใ่นความดแูลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนสุรณ์ทางธรรมชาตแิหง่พเิศษ” พรอ้ม

บนัทกึภาพเป็นทีร่ะลกึ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ หรอืโทยะโกะทีอ่ยูใ่นอทุยานชโิกะทสโึทยะ

น าทา่นเดนิทางสู ่บอ่น า้พฟุุกดิาช ิเป็นสวนทคีนญีปุ่่ นนยิมเดนิทางมาดืม่น ้าแรบ่อ่น ้าพนุีไ้ดรั้บเลอืกจาก

กระทรวงสิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นหนึง่ในรอ้ยน ้าทีบ่รสิทุธิใ์นญีปุ่่ น บอ่น ้าพเุกดิจากหมิะบนภเูขาทีล่ะลายและไหล

ผา่นชัน้หนิในหลายศตวรรษและกลายมาเป็นบอ่น ้าพทุางธรรมชาตอิยา่งแทจ้รงิ อณุหภมูจิะอยูท่ี6่ องศาเซล

เซยีลตลอดทัง้ปี โดยอดุมไปดว้ยแรธ่าต ุดังนัน้คนสว่นใหญจ่ะน าน ้ากลับไปทานทีบ่า้น ใหท้า่นไดช้มความ

สวยงามและชมิรสชาตขิองน ้าแรท่ีต่ดิอนัดบัในญีปุ่่ น 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุเมอืงโรแมนตกิทีค่วบคูไ่ปกบัความเกา่แกแ่ละความส าคญัทางประวตัศิาสตร ์

น าทา่นชม คลองโอตาร ุทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร ทีเ่ชือ่มตอ่กบัอา่วโอตาร ุโดยในสมยักอ่นประมาณ ค.ศ.

1920 ตรงกบัยคุอตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรอืบรเิวณปากอา่ว ซึง่ในยามค า่คนืคลองแหง่นีไ้ดรั้บค าขนานนาม
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วา่เป็นจดุทีโ่รแมนตกิทีส่ดุ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีอาคารเกา่แกส่องชัน้ ที่

ภายนอกถกูสรา้งขึน้จากอฐิแดง แตโ่ครงสรา้งภายในท าดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์หง่นีส้รา้งขึน้ในปี 1910 ปัจจบุนั

นับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกแ่ละควรแกก่ารอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิน าทา่นชม นาฬกิาไอ

น า้โบราณ สไตลอ์งักฤษทีเ่หลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลกเทา่นัน้ นาฬกิานีจ้ะพน่ไอน ้า มเีสยีงดนตรดีังขึน้ทกุๆ 

15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอน ้าอกีเรอืนทีแ่คนาดา จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง โจซงัเค 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก JOZANKEI ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที5่ ชมใบไมเ้ปลีย่นสเีมอืงโจซงัเค – ผา่นชมท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด – ผา่นชมหอนาฬกิา 

– ซปัโปโร – ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ- เมนปู ู3 ชนดิ   

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นชม ใบไมเ้ปลีย่นสทีี ่ยา่นเมอืงโจซงัเค เป็นสถานที ่ทีใ่บไมเ้ปลีย่นสสีวยงงดงามมาก คนญีปุ่่ นนยิมไป

เดนิเขาเพือ่ชมใบไมแ้ดงกนั โจซงัเค เป็นแหลง่น ้าพรุอ้นทีอ่ยูใ่กลต้ัวเมอืงซปัโปโรมากทีส่ดุ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซบัโปโร ่น าทา่นชมดา้นนอกของ ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เริม่กอ่สรา้ง

เมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์โีอบาร็อคอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิทีท่ ามาจากหมูบ่า้น

ซโิรอชิแิละโทโยชริา่ ตกึนีผ้า่นการใชง้านมายาวนานกวา่ 80 ปี แตค่วามงดงามทีเ่ห็นนัน้ไดรั้บการบรูณะ

ซอ่มแซมใหมห่ลังจากถกูไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ. 2454 แตด่ว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลอือยู่

ไมก่ีแ่หง่ จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัทิางวัฒนธรรมส าคญัของชาตเิมือ่ปี พ.ศ. 2512 น าทา่นผา่นชม 

หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แกม่ากและเป็นอกีสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของเมอืงซปัโปโรอกีแหง่หนึง่ 

สรา้งตัง้แตปี่ พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัยฮอกไกโดแตไ่ดป้รับเปลีย่นสรา้งเป็นหอ

นาฬกิาและมรีะฆงัตบีอกเวลาตัง้แต ่พ.ศ.2424 จนถงึปัจจบุนัก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเกา่แก่

ทีอ่ยูคู่ก่บัเมอืงซปัโปโรมานานจงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีส่ าคญัอกีแหง่หนึง่ของ

เมอืง จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ ถนนทานกุโิคจ ิแหลง่ทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังและรา้นคา้มากมายให ้

ทา่นไดช้อ้ปป้ิงไดจ้ใุจ เชน่ DONKY เปิด 24 ชม, รา้น100เยน, รา้น UNIQLO, รา้น GU, รา้น ABC, หา้ง 

PARCO รา้นขายเสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุน่,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอาง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 

*** พเิศษสดุๆๆ กบัเมนป้ิูงยา่งพรอ้มป ู3 ชนดิ ไดแ้ก ่ปสูไึว, ปทูาราบะ, ปขูน แบบไมอ่ ัน้ *** 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที6่ สนามบนิชโิตเซะ – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

10.00 น.  น าทา่นกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 671 

15.50 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

************************************************** 
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โปรแกรม :  HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN 6D4N BY TG 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี  

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

02-07 ตลุาคม 61 56,900 53,900 53,900 48,900 30,500 8,900 

23-28 ตลุาคม 61 57,900 54,900 54,900 49,900 31,500 8,900 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 
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4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท 

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 -7 วันเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

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

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออล

นปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ 

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%  
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ 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 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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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 

 


