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6D4N BY  

การบนิไทย  

 

 

30 พฤศจกิายน- 05 ธนัวาคม 61  53,900.- 

 

เทีย่วครบคุม้ !! เทีย่วเมอืงโนโบรเิบตสชึม”จโิกกุดานิ” / เยอืนเมอืงโรแมนตกิ”ฮาโกดาเตะดาเตะ” 

น่ังกระเชา้ชมววิสวย 1 ใน 3 ของโลก / เทีย่วตลาดปลา / โกดงัอฐิแดง / ย่านโมโตมาจ ิ

ภเูขาไฟโชวะชนิซงั-น่ังกระเชา้อุสุซงั / เทีย่วเมอืงดงัโอตาร ุชมคลองเดนิเล่นชมของหวาน 

นมสัการพระใหญ่ / ชอ้ปป้ิงจใุจย่านทานุกโิคจ-ิมติซยุเอา้ทเ์ลต / โรงงานชอ็คโกแลตอชิยิะ 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย ค ่า โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภูม ิ - - - - 

2 
สนามบนิชโิตเซะ-โนโบรเิบตส-ึชมหบุเขาจโิกกุดานิ-ฮาโกดาเตะ

ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช-ิขึน้กระเชา้ชมววิเมอืงฮาโกดาเตะ-แชน่ ้าแร ่
O O O 

YUMOTO 

TAKUBOKUTEI   

★★★★ ♨ 

3 
ตลาดเชา้เมอืงฮาโกดาเตะ-โกดงัอฐิแดง-หอดาวหา้แฉกโกเรยีวคะค ุ

ภูเขาไฟโชวะชนิซงั-น่ังกระเชา้อสุซุงั-แชน่ ้าแร ่
O O O 

TOYA SUN PALACE 

★★★★ ♨ 

4 

บอ่น ้าฟุกดิาช-ิเมอืงโอตารุ-คลองโอตารุ-พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี

นาฬกิาไอน ้าโบราณ-โรงงานชอ็คโกแลตอชิยิะ[ดา้นนอก] 

เมนูป้ิงยา่ง+ป ู3 ชนิด 

O O O 
THE B SAPPORO 

★★★★  

5 
เนินเขาพระพุทธเจา้-มติสยุเอา้ทเ์ลตพารค์-ท าเนียบรฐับาลเกา่ฮอก

ไกโด-ชมหอนาฬกิาซปัโปโร-ชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิคจ ิ
O X X 

THE B SAPPORO 

★★★★ 

6 สนามบนิชโิตเสะ-กรุงเทพ ฯ O    
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ออนเซน 2 คนื / ในเมอืง 2 คนื / ป้ิงย่างหมอ้ไฟ เมนูป ู3 ชนิด / สะสมไมล ์50 % 

 

วนัทีห่น่ึง:  กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ

20.30 น. นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตู 2 เคาเตอร ์C สายการบนิไทย 

จุดนัดพบป้ายบรษิทั เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

23.55 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิชโิตเซะ ดว้ยเทีย่วบนิ TG 670 สายการบนิไทย 
 

วนัทีส่อง:  สนามบนิชโิตเซะ –  เมอืงโนโบรเิบตส ึ– ชมหุบเขาจโิกกุดานิ – เมอืงฮาโกดาเตะ 

                   ย่านเมอืงเก่าโมโตมาช ิ– ขึน้กระเชา้ชมววิเมอืงฮาโกดาเตะ – แชน่ ้าแร ่
 

08.20 น. ถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด โดยปลอดภยั 

เมอืงโนโบรเิบตส ึชมหุบเขาจโิกคุดานิ หรอืเรยีกอกีอย่างวา่ “หุบเขานรก” ทีเ่รยีกว่าหุบเขานรกน้ัน

เพราะทีน่ี่มที ัง้บ่อโคลนและบ่อน ้ารอ้นทีเ่ดอืดตามธรรมชาตกิระจายไปทั่วบรเิวณเสมอืนนรกทีม่กีระทะทองแดงที่

มคีวนัรอ้นๆอยู่ตลอดเวลา และถอืเป็นแหล่งก าเนิดน ้าแรแ่ละออนเซนทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดบนเกาะฮอกไกโด 

http://bit.ly/2NMk5YE
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   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูหมอ้ไฟชือ่ดงัแห่งเกาะฮอกไกโด] 

น าท่าน เทีย่วชมเมอืงย่านเก่าโมโตมาจ ิจากเชงิเขาฮาโกดะเตะ มถีนนลาดชนั 19 สายมุ่งตรงสู่ท่าเรอื 

ถนนเหล่านีเ้ป็นทีนิ่ยมในหมู่ผูร้กัการเดนิเทีย่วชมววิ เน่ืองจากเรยีงรายไปดว้ยอาคารต่างๆ ทีม่เีอกลกัษณแ์ละมี

ภูมทิศันอ์นัหลาก หลายเมือ่คร ัง้อดตีไดเ้ป็นเมอืงท่าทีม่กีารคา้ขายกบัชาวต่างชาตฝ่ัิงตะวนัตก ซึง่ท าให ้

วฒันธรรมตะวนัตกไดเ้ขา้มามบีทบาทในเมอืงฮาโกดาเตะ ซึง่ท่านจะพบเห็นจากโบสถค์รสิต ์รา้นอาหาร อาคาร

บา้นเรอืนเกา่แบบตะวนัตกทีต่ ัง้อยู่รมิเนินเขา 

 

 

นั่งกระเชา้ชมเมอืงฮาโกดาเตะ ทีภู่เขาฮาโกดาเตะ ใหท้่านไดช้มววิทวิทศันข์องเมอืงฮาโกดาเตะทีม่นี ้าทะเล

ขนาบอยู่ทัง้ 2 ดา้น เป็นคอคอดกระมองจากดา้นบนจะมลีกัษณะคลา้ยวนันอน ในยามกลางวนัหรอืค ่าคนืที่

อากาศแจ่มใสทวิทศันจ์ากบนยอดเขาจะมคีวามงดงามมาก จนไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 3 จุดทีม่ี

ทศันียภาพยามค ่าคนืทีง่ดงามทีสุ่ดเคยีงคู่กบัภูเขาอนิาสะของนางาซากแิละเขารอ็คโคะแห่งเมอืงโกเบ 

   รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม  
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  เขา้พกั ณ โรงแรม YUMOTO TAKUBOKUTEI   แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 
 

วนัทีส่าม:    ตลาดเชา้เมอืงฮาโกดาเตะ – โกดงัอฐิแดง – หอดาวหา้แฉกโกเรยีวคะคุ 

                     ภูเขาไฟโชวะชนิซงั – นั่งกระเชา้อุสุซงั – แชน่ ้าแร ่
 

  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ ตลาดพืน้เมอืงทีร่วมรา้นคา้กว่า 250 รา้น ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้เลอืก

ชมอาหารทะเลขึน้ช ือ่ของเกาะฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็นปูหลายหลายชนิด ปลาแซลม่อน ปลาหมกึ ไข่หอยเม่น กุง้ 

ทีม่ที ัง้แบบสดและแบบแหง้ หรอืจะเป็นผลไมข้ึน้ช ือ่ตามฤดูกาลและผกัพืน้เมอืงและท่านสามารถลองสมัผสั

ประสบการณก์ารตกปลาหมกึทีน่่าตืน่เตน้ไดจ้ากตลาดปลาแห่งนีอ้กีดว้ย 
 

โกดงัอฐิแดง ทีม่อีายุเกา่แกก่ว่า 100 ปี โกดงัแห่งนีส้รา้งตามแบบตะวนัตกตกแต่งดว้ยอฐิแดงทัง้หมด ในอดตี

ทีน่ี่ถูกใชเ้ป็นโกดงัเก็บสนิคา้ของพ่อคา้ทีร่  า่รวยแต่ปัจจุบนัถูกปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นจ าหน่ายสนิคา้ที่

ระลกึ โรงเบยีร ์รา้นอาหาร รา้นกาแฟทีน่่าน่ังมากมายหลายรา้น ทีน่ี่ถูกเปิดเป็นสถานทีท่่องเทีย่วใหนั้กท่องเทีย่ว

ไดม้าเดนิชลิล ์ๆ รมิอ่าวหรอืจบิกาแฟแกว้โปรดรบัลมเย็น ๆ สุดฟิน และทีส่ าคญัคอืยงัรวมเอารา้นคา้ทีจ่ าหน่าย

สนิคา้ช ือ่ดงัของฮอกไกโดไวใ้หเ้ราไดช้อ้ปป้ิงกนัมากมายอกีดว้ย 

 

 

 

หอดาวหา้แฉกโกะเรยีวคะคุ เป็นหอคอยสูง 90 เมตร (รวมสายล่อฟ้าสูง 107 เมตร) ดา้นบนเป็นรูปหา้

เหลีย่ม สรา้งขึน้ในปี 2006 สามารถขึน้ไปชมววิป้อมดาวหา้แฉกไดอ้ย่างชดัเจนแบบ 360 องศา ซึง่เป็นจุดฮติ

ทีม่าเทีย่วป้อมโงเรยีวกาคุแลว้จะตอ้งขึน้ไปชมววินี ้ช ัน้ล่างสุดทีฐ่านเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร และลาน

จดันิทรรศการ และทีน่ี่ถอืว่าเป็นหน่ึงในสญัลกัษณข์องเมอืงฮาโกดาเตะอกีดว้ย 
 

   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูเซตอาหารญีปุ่่น] 
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นั่งกระเชา้อุสุซงัเพือ่ชมภูเขาไฟโชวะซนิซงั ภูเขาไฟเกดิใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟนอ้ง

ใหม่ทีเ่กดิจากการสั่นสะเทอืนของผวิโลกในปี 1946 ซึง่ระเบดิปะทุตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายมาเป็น

ภูเขาโชวะ ดงัทีเ่ห็นอยู่ปัจจุบนัอยู่ในความดูแลของรฐับาลในฐานะเป็น “อนุสรณท์างธรรมชาตแิห่งพเิศษ”  

 

 
 

   รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม  

  เขา้พกั ณ โรงแรม TOYA SUN PALACE HOTEL   แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

 

 

 

วนัทีส่ี:่  บอ่น ้าฟุกดิาช ิ– เมอืงโอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี

                   นาฬกิาไอน ้าโบราณ – โรงงานชอ็คโกแลตอชิยิะ[ดา้นนอก] – เมนูป้ิงย่าง+ปู 3 ชนิด 

   รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

บอ่น ้าฟุกดิาช ิบ่อน ้าพุเกดิจากน ้าฝนและหมิะทีไ่หลอยู่บนภูเขาโยเตในหลายศตวรรษและเกดิเป็นบ่อน ้าพุทาง

ธรรมชาตอิย่างแทจ้รงิ อุณหภูมจิะอยู่ที6่องศาเซลเซยีลตลอดทัง้ปีและอุดมไปดว้ยแรธ่าตุทีด่ต่ีอสุขภาพ น ้าทีน่ี่

อรอ่ยจนไดร้บัเลอืกจากกระทรวงสิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นหน่ึงในรอ้ยน ้าทีบ่รสุิทธิใ์นญีปุ่่ น ดงัน้ันคนส่วนใหญ่บ่อน ้าพุ

แห่งนีจ้ะนิยมน าขวดน ้ามาเพือ่กรอกน ้ากลบัไปทานทีบ่า้น 
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คลองโอตารุ ทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเช ือ่มต่อกบัอ่าวโอตารุ ในสมยักอ่นประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกบั

ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอืบรเิวณปากอ่าว ซึง่ในยามค ่าคนืคลองแห่งนีไ้ดร้บัค าขนานนามวา่เป็นจุดทีโ่ร

แมนตกิทีสุ่ด พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีอาคารเกา่แกส่องช ัน้ ทีภ่ายนอกถูกสรา้งขึน้จากอฐิแดง แต่โครง สรา้ง

ภายในท าดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์ห่งนีส้รา้งขึน้ในปี 1910 ปัจจุบนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกแ่ละควร

แกก่ารอนุรกัษใ์หเ้ป็นสมบตัขิองชาต ินาฬกิาไอน ้าโบราณ สไตลอ์งักฤษทีเ่หลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบนโลก

เท่าน้ัน นาฬกิานีจ้ะพ่นไอน ้า มเีสยีงดนตรดีงัขึน้ทุกๆ 15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอน ้าอกีเรอืนทีแ่คนาดา 
 

   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูปลาฮอกเกะรา้นดงัเมอืงโอตารุ] 
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โรงงานชอ็คโกแลตอชิยิะ [ดา้นนอก] แหล่งผลติชอ็คโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตวัอาคารของโรงงานถูก

สรา้งขึน้ในสไตลยุ์โรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ซ ึง่ม ีชอ็คโกแลตทีข่ึน้ช ือ่ที ่สุดของทีนี่ค้อื Shiroi Koibito ซึง่

มคีวามหมายวา่ ชอ็คโกแลตขาวแด่คนรกั ท่านสามารถเลอืกซือ้กลบัไปใหค้นทีท่่านรกัทาน หรอืวา่ซ ือ้เป็นของ

ฝากตดิไมต้ดิมอืกลบับา้นก็ได ้นอกจากนีท่้านจะไดเ้ลอืกซือ้ชอ็คโกแลตทีห่าซือ้ทีไ่หนไม่ได ้และท่านก็ยงัจะได ้

ชมประวตัคิวามเป็นมาของโรงงาน 
 

   รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นนนัดะ [เมนูป้ิงย่าง+ปู 3 ชนิด] 
 

 

  เขา้พกั ณ โรงแรม THE B SAPPORO HOTEL 
 

วนัทีห่า้ :   เนินเขาพระพุทธเจา้ - มติสุยเอา้ทเ์ลตพารค์ – ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด 

                    ชมหอนาฬกิาซปัโปโร – ชอ้ปป้ิงย่านทานุกโิคจ ิ
 

   รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

เนินแห่งพระพุทธเจา้ (Hill of the Buddha) ถอืวา่เป็น

ผลงานการสรา้งช ิน้เอกอกีช ิน้หน่ึงของทาดาโอะ อนัโดะ (Tadao 

Ando) สถาปนิกชาวญีปุ่่ นโดยมลีกัษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูป

ป้ันพระพุทธรูปมคีวามสูงมากถงึ 13.5 เมตรและมนี ้าหนัก 1500 

ตนั พืน้ทีท่ีล่อ้มรอบจะมค่ีอยๆลาดลง อกีทัง้รายลอ้มดว้ยธรรมชาติ

อนังดงาม โดยเฉพาะในชว่งฤดูรอ้นทีจ่ะสามารถเห็นตน้ลาเวน

เดอรจ์ านวนกว่า 150,000 ตน้ลอ้มรอบรูปป้ันพระพุทธรูป ซึง่เป็น

การผสมผสานทีล่งตวัระหว่างสถาปัตยกรรมทีม่นุษยส์รา้งขึน้กบั

ความงดงามจากธรรมชาต ิ
 

มติสุยเอา้ทเ์ลตพารค์ เป็นหา้งสรรพสนิคา้รูปแบบ outlet mall ขนาดใหญ่ทีสุ่ดในฮอกไกโด ตัง้อยู่ทีเ่มอืง 

Kita-Hiroshima ชานเมอืงทศิตะวนัออกซปัโปโร ใกลเ้สน้ทางทีไ่ปยงัสนามบนิ New Chitose เปิดใหบ้รกิาร

เมือ่เดอืนเมษายน ปี 2012 ภายในหา้งมรีา้นคา้แบรนดต่์างๆกว่า 128 รา้น รวมถงึรา้นคา้ปลอดภาษี ศูนย ์

อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ทีน่ั่ง และรา้นจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถิน่ประจ าฮอกไกโด 
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ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด หรอื อะคะเรง็กะ ในภาษาญีปุ่่ นแปลวา่อฐิสแีดง ท าเนียบแห่งนีเ้ร ิม่กอ่สรา้งเมือ่ปี

ค.ศ. 1888  ท าเนียบแห่งนีส้รา้งจากอฐิจ านวนกว่า 2.5 ลา้นเป็นอาคารในสไตลนี์โอบารอ็คอเมรกิา โดยลอก

แบบมาจากอาคารท าเนียบรฐับาลแห่งรฐัแมสซาซเูซตส ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

ชมหอนาฬกิาซปัโปโร เป็นสญัลกัษณข์องเมอืงซปัโปโร อาคารของหอนาฬกิาสรา้งขึน้ตน้สมยัพฒันาซปั

โปโร ในปี 1878 ตวัเรอืนนาฬกิาซือ้มาจากกรุงบอสตนัปัจจุบนันีห้อนาฬกิาแห่งนี ้กลายเป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ดั

แสดงเกีย่วกบัประวตัศิาสตรข์องสิง่กอ่สรา้ง หรอืเพลดิเพลนิกบัการ 

ชอ้ปป้ิงย่านทานุกโิคจ ิแหล่งทีต่ ัง้ของหา้งสรรพ สนิคา้ช ือ่ดงัและรา้นคา้มากมายใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงไดจ้ใุจ 

PARCO, MITSUKOSHI, PEVOT, รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟช ัน่วยัรุน่ ONISUKA TIGER 

BAO BAO, รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร ือ่งส าอาง  
 

   อสิระรบัประทาน อาหารกลางวนัและเย็นตามอธัยาศยั 

  เขา้พกั ณ โรงแรม THE B SAPPORO HOTEL 

วนัทีห่ก :  สนามบนิชโิตเซะ  – กรุงเทพฯ 

  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

10.30 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิดว้ยเทีย่วบนิ TG 671 สายการบนิไทย 

15.30 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสนามบนิสุวรรณภูมปิระเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  

*******************************************************************************************  
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HOKKAIDO HAKODATE FIRST SNOW BY TG 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมีเตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ่ 1-2 ท่าน 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไม่มเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

30 พฤศจกิายน-05 ธนัวาคม 53,900 50,900.- 45,900.- 8,900.- 30,900.- 

 

** ราคานีย้งัไม่รวมค่าทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

อตัรานีร้วม 

✓ ค่าบรกิารน ้าแรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่น) 

✓ ค่าบรกิารมคัคุเทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสูงสุด 1,000,000 บาท 

✓ ค่าหอ้งพกัโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศญีปุ่่น และไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเขา้ประเทศอืน่ 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และค่าใชจ้า่ยทีเ่ป็นส่วนตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 ค่าทปิมคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัรแ์ละคนขบัรถ หากบรกิารดี น่ารกั สามารถเพิม่ใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

✓ ค่าตัว๋เคร ือ่งบนิโดยสารระหว่างประเทศช ัน้ประหยดั(ไปและกลบั) โดยสายการบนิไทย 

✓ ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศของแต่ละสายการบนิ (ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิอาจมีการ

เปลีย่นแปลงไดภ้ายหลงัการก าหนดราคาค่าทวัรแ์ลว้ กรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งเรยีก

เก็บส่วนเพิม่เตมิ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้) 

✓ ค่าขนยา้ยสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิไทย น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมีน ้าหนักไม่เกนิ 30 กโิลกรมั  

หากกรณีทีน่ ้าหนักกระเป๋าเดนิทางใบใดใบหน่ึง    มีน ้าหนักเกนิที่ก าหนด ท่านตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมปรบัตามกฎขอ้ก าหนดของสาย

การบนิน้ัน (ขอ้ก าหนดนี้อาจมีการเปลีย่นแปลงไดเ้ป็นไปตามประกาศของสายการบนิ) 

การช าระเงนิ 

✓ บรษิทัรบัมดัจ า 10,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ทีน่ั่ง 

✓ ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรอืตามเง่ือนไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมีการเรยีกเก็บส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั อนัเน่ืองมาจากคณะทีเ่ดนิทางน้ันถูกจองเต็มเรว็กว่าปกต ิหรอื

จ าเป็นตอ้งออกตัว๋เคร ือ่งบนิ เพื่อเลีย่งการเรยีกเก็บเพิม่ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการ

บนิทีม่ีการเปลีย่นแปลง โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

 กรณียกเลกิการจองมากกว่า 30 วนัก่อนการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คนืมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

 กรณียกเลกิการจองนอ้ยกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่คนืเงินมดัจ า ไม่ว่าจากกรณีใด 

 กรณียกเลกิภายใน 21-29 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คดิค่าบรกิาร 50% ของราคารวมทัง้หมด 

 กรณียกเลกิภายใน 14-20 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทั ฯ คดิค่าบรกิารเต็มจ านวนของราคารวมทัง้หมด 

 หากผูเ้ดนิทางมีความประสงคจ์ะขอเปลีย่นวนัเดนิทาง (ยา้ยคณะทวัร)์ สามารถท าไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ้า่ยดงันี ้ 

 ทรปิใหม่ตอ้งเดนิทางภายใน 60 วนันับจากวนัเดนิทางเดมิ 

 แจง้ล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางมากกว่า 45 วนั ชว่งปกต ิ (Low Season / Basic Period) 

 แจง้ล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางมากกว่า 60 วนั ชว่งเทศกาล (High Season / Peak Period) เชน่ วนัหยุดนักขตัฤกษ ์เทศกาลต่าง 

ๆ วนัครสิตมาส วนัสิน้ปี วนัขึน้ปีใหม่ วนัตรุษจนี รวมถงึการเดนิทางในเดอืนกุมภาพนัธ ์เดอืนเมษายน เดอืนพฤษภาคม เดอืน

กรกฎาคม เดอืนตุลาคม และเดอืนธนัวาคม เป็นตน้ 

ส าคญั 

เง่ือนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัด าเนินงานเพือ่เป็นตวัแทนในการน าเทีย่ว ทุกเสน้ทางทุกสถานทีท่่องเทีย่วทีน่ าเสนอในรายการทวัรไ์ดว้างเสน้ทางไวล้่วงหนา้ตาม

ฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใชข้อ้มูลสถติขิองปีกอ่น ๆ และขอ้มูลจากองคก์ารส่งเสรมิการท่องเทีย่วประเทศญีปุ่่นมาอา้งองิ แต่จะไม่

สามารถชีว้ดัไดว่้าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดมิหรอืเปลีย่นแปลง บา้งเกดิสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาตขิึน้ในแต่ละภูมิภาค

ส่งผลโดยตรงต่อผลติผลของไมด้อก ไมใ้บและไมผ้ล เป็นตน้ ทัง้นีบ้รษิทัฯ พยายามน าเสนอสิง่ใหม่ ๆ หมุนเวยีนสลบักนัไปทุกรายการ 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ ณ วนัเดนิทางจรงิ โดย

จะค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์ูงสุดของท่านลูกคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยอมรบัเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบุไวท้ ัง้หมด 

 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการจองและซือ้ตัว๋โดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่มทวัรใ์นประเทศ

ญีปุ่่น ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทุกคร ัง้ (กรณีทีท่่านออกตัว๋

โดยมิไดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในเมืองไทยและต่างประเทศปฏเิสธมิใหท้่านเดนิทางเขา้/ออกเมือง บรษิทัฯ ไม่คนืค่าทวัรใ์นทุกกรณี 

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เน่ืองมาจากผูเ้ดนิทางอาจ

มีสิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง การกอ่จลาจล ความล่าชา้

การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 
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 เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้ง

ค่าบรกิารคนื ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัดา้นอาหาร  

(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางล่วงหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารทีร่ะบุไว ้อาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านทีไ่ม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญีปุ่่น หมายถงึ ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์ ้าอืน่ใดได ้

ท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุง้ หรอือย่างอืน่อย่างใดก็ตาม ซึง่อาหารทีท่างภตัตาคารจะเปลีย่นใหส้่วนใหญ่จะเป็นเมนูทีเ่ป็นผกั

หรอืเตา้หูแ้ทน 

3. ส่วนกรณีทีม่ีแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งของอาหาร เชน่ ไม่ทานเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หมู, เนือ้ไก ่หรอือืน่ๆ) ไม่ทานซาชมิิหรอืซชูทิี่

เป็นของดบิ ท่านใดทีไ่ม่มีการแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหาร(ล่วงหนา้) เมื่อเดนิทางถงึประเทศญีปุ่่นแลว้จะไม่สามารถขอ

เปลีย่นแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิม่เตมิ โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิน่บางแห่งอาจเปลีย่นเมนูใหท้่าน

ไดเ้พยีงผกั หรอืเตา้หู ้หรอืผลติภณัฑท์ีท่ าจากหวับุกเท่าน้ัน 

 

ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตัว๋โดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั ท่านตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจง้ทนัทเีมื่อท าการจองทวัร)์ 

1.2 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้ค่าธรรมเนียม ณ วนั

ออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอืเป็นค่าตัว๋เคร ือ่งบนิส่วนเพิม่ทีผู่ ้

เดนิทางตอ้งเป็นผูช้ าระ 

1.3 กรณีทีท่่านมีความประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัช ัน้ทีน่ั่งจากช ัน้ประหยดัเป็นช ัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมลจ์ะด าเนิน

ไดภ้ายหลงัออกตัว๋กรุป๊แลว้เท่าน้ัน โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตนเอง 

1.4 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิของกรุป๊ทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงจดัการแทนได ้สายการบนิไม่รบัค าขอบล็อกทีน่ั่ง Long Leg ผูโ้ดยสารตอ้งไปแจง้ค าขอทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อินในวนั

เดนิทาง 

1.5 กรณีทีท่วัรอ์อกตัว๋เคร ือ่งบนิไปแลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผูเ้ดนิทางทุกกรณี 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษิทัฯ ออกตัว๋เคร ือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนืตามขัน้ตอนของสายการบนิ

เท่าน้ัน กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีฯ่ ว่าตัว๋เคร ือ่งบนิใบน้ัน ๆ สามารถขอเงนิคนืไดห้รอืไม่ 

1.7 การสะสมไมลข์องสายการบนิ หากใชต้ ัว๋โดยสารแบบหมู่คณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมลไ์ด ้50% ส่วนสายการบนิอืน่ ๆ 

ในเครอื Star Alliance ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนิน้ัน ๆ กบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางส่วนหรอื

ทัง้หมดเป็นสทิธิข์องสายการบนิ 

1.8 กรุณาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ ัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ ส่งใหเ้พือ่สทิธปิระโยชนส์ูงสุดของท่านเอง 

ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เคร ือ่งทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัท่านกลบัถงึเมืองไทย ว่าไดร้บัไมลส์ะสม

เรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิทัทวัรแ์ละสายการบนิ 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซึง่ต ัง้ครรภ ์สตรตี ัง้ครรภท์ุกอายุครรภต์อ้งอยู่ในดุลพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดนิทางหรอืไม่ (โปรด

แจง้พนักงานทนัทเีมื่อท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนว่าเราไม่อาจรบัผดิชอบต่อเหตุการณไ์ม่คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่ีอายุครรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ีประวตัคิรรภเ์คยมีปัญหาหรอืมีประวตัคิลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีท่านแจง้ยกเลกิคณะที่ออกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บรษิทัฯ ตอ้งท า

การยนืยนั,ช าระมดัจ าค่าตัว๋หรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight จะไม่มีการคนื

เงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 
o น ้าหนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร ือ่งบนิคือ 20-30 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารในช ัน้

ประหยดั) หากกรณีทีส่มัภาระมีน ้าหนักเกนิ ทางสายการบนิมีสทิธิเ์รยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่ได ้
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o กระเป๋าทีส่ายการบนิอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เคร ือ่งได ้จะตอ้งมีน ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และจ าตอ้งมีสดัส่วน ดงันี ้กวา้งxยาว

xสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 

2.4 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ท ัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ 

 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 
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