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รหสัโปรแกรม : 17760 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

เปดิเสน้ทางใหม ่เทีย่วตอนเหนอืสดุของญีปุ่น่ 

นัง่กระเชา้ชมความสวยงามยามค่า่คนืบนยอดเขาฮาโกดาเตะ 

เทีย่วชมเมอืงเกา่เอะซะช ิชมความยิง่ใหญข่องปราสาทมตัสมึาเอะ 

ชอ็ปกระหน่า่ยา่นทานกูโิคจ ิและ แชอ่อนเซน็สไตลญ์ีปุ่น่ 2 คนืเตม็!! 

 อาหารดัง่เดมิ 

ของญีปุ่น่ 

 

17 – 22, 21 – 26 เมษายน 2563 

ราคา 49,900.- 

TG 670  BKK – CTS 23.45 – 08.30 

TG 671 CTS – BKK 10.30 – 15.30 
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20.30  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 3 สายการ

บินไทย เคาวเ์ตอร ์D เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 

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

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบนิชโิตเซ ่

วนัที ่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรงุเทพ – สนามบนิชโิตเซ ่     

2 

สนามบนิชโิตเซ ่– จโิกกดุาน ิ– ภเูขาโชวะ (นั่งกระเชา้) – 

ฟาร์มหม ี– 

นัง่กระเชา้ชมววิฮาโกดาเตะ – ฮาโกดาเตะ 

 
  

IMAGINE HAKODATE 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ฮาโกดาเตะ – เอะซะช ิ– ศาลเจา้อบุากาม ิไดจนิก ู– หินเฮย์ช ิอิ

วะ – ปราสาทมตัสมึาเอะ – โกดงัอฐิแดง – ฮาโกดาเตะ 
   

LA GENT PLAZA 

HAKADATE 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ฮาโกดาเตะ – ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – โกเรยีวคะคทุาวเวอร ์–  

จดุชมววิไซโระ – ทะเลสาบโทยะ 
   

TOYA KOHANTEI 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ทะเลสาบโทยะ – คลองโอตาร ุ– นาฬกิาไอน า้ – พพิิธภณัฑ์

กลอ่งดนตร ี– ดวิตี ฟร ี– ทานกูโิคจ ิ– ซปัโปโร 
  

- 

ANA HOLIDAY INN 

SAPPORO 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพ   
 

  
 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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23.45  ออกเดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 670 
 

 

 

 

08.30 เดนิทางถงึ สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของ

ท่านเป็นเวลาท้องถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้  

น าท่านเดนิทางเขา้ชม จิโกกดุานิ ซึง่มคีวามหมายว่าหุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกดิจากภูเขาไฟ

ซึง่ยงัไมด่บั จงึก่อใหเ้กดิน ้าพุรอ้น และบ่อโคลนเดอืด อนัเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิีย่งัคงอยู่

ชัว่กลัป์ 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า ขึน้สู่ยอดเขาอุส ึเพื่อชมววิทวิทศัน์ของ ภเูขาโชวะ ภูเขาไฟน้องใหม่ที่

เกดิจากการสัน่สะเทอืนของผวิโลกในปี 1946 ซึง่ระเบดิปะทุตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายมาเป็น

ภูเขาโชวะ ดัง่ที่เหน็อยู่ในปัจจุบนั ภูเขาโชวะอยู่ในการดูแลของรฐับาลญี่ปุ่ น ในฐานะเป็นอนุสรณ์

ทางธรรมชาตแิห่งพเิศษ นอกจากนี้บรเิวณเชงิเขายงัเป็น ศนูยอ์นุรกัษ์พนัธุ์หมีสีน ้าตาล ซึง่เป็น

หมพีนัธุท์ีห่าไดย้ากในปัจจบุนั จะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคารนิ และหมูเ่กาะครูนิเท่านัน้ 

 

 

 

 

 

DAY 2 
สนามบนิชโิตเซ ่– จโิกกดุาน ิ– ภเูขาโชวะ (นัง่กระเชา้) – ฟารม์หม ี– นัง่กระเชา้ชมววิฮาโกดาเตะ – 

ฮาโกดาเตะ 



 

หน้า 4 / 14 

 

จากนัน้พาท่าน นัง่กระเช้าชมวิวยามค า่คืนของเมืองฮาโกดาเตะ โดยภูเขาฮาโกดาเตะอยู่ทาง

ตอนใต้ของเมอืงฮาโกดาเตะและมีความสูงถึง 

334 เมตร ได้รบัการยกย่องว่าสวยติดอนัดบั 1 

ใน 3 ของโลก โดยในยามค ่าคืนที่ท้องฟ้าโปร่ง 

เมื่อมองลงมาจากบนยอดเขาฮาโกดาเตะ ก็จะ

เห็นววิทศันียภาพของเมอืงฮาโกดาเตะทัง้เมอืง

ไดอ้ยา่งชดัเจน ภูเขาฮาโกดาเตะนี้จะมลีกัษณะรปูร่างคลา้ยกบัววันอนหมอบ ดงันัน้จึงมชีื่อเรยีกอกี

ชื่อหนึ่งว่า กากิว ซงั (GAGYU SAN)  

สมควรแก่เวลา น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ฮาโกดาเตะ ณ IMAGINE HAKODATE หรอืเทยีบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตลญ์ี่ปุ่ น หรอืทีเ่รยีกกนัว่า การ

อาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่าการ

อาบน ้าแรน่ัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 

 
 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ เมืองเอะซะชิ เมอืงท่าทีรุ่่งเรอืงจากการท าประมงปลาเฮอรร์งิตัง้แต่ยุคซามไูร ตัง้อยู่ทาง

ตะวนัตกเฉียงใตข้องฮอกไกโด ไดร้บัการขนานนามว่าเป็นแหล่งต้นก าเนิดอารยธรรมของฮอกไกโด 

ซึง่ท่านยงัสามารถสมัผสักบับา้นเรอืนทีเ่รยีงรายตามถนนและยงัปรากฏในแบบเดยีวกบัทีเ่คยเป็นใน

อดตี เดอืนสงิหาคมถ้าโชคดที่านจะไดพ้บกบังานเทศกาลทีม่มีาอย่างต่อเนื่องตลอด 360 ปี โดยมี

ขบวนแห่รถลากดะชิที่ตกแต่งอย่างหรูหราไปตามท้องถนนใน

เมอืง จากนัน้น าท่านสู่ ศาลเจ้าอบุากามิ ไดจินก ูศาลเจา้ชนิโตที่

เก่าแก่อกีแห่งบนเกาะฮอกไกโด ศาลเจา้แห่งนี้ไม่พบประวตัทิีแ่น่

ชดัว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงปีใด มเีพียงเอกสารที่บ่งชี้ว่าถูกสร้าง

ขึน้มาตัง้แต่สมยัเอะโดะ อสิระใหท้่านไดก้ราบไหวแ้ละสกัการะสิง่

ศกัดิส์ทิธิต์ามอธัยาศยั  

DAY 3 
ฮาโกดาเตะ – เอะซะช ิ– ศาลเจา้อบุากาม ิไดจนิก ู– หนิเฮยช์ ิอวิะ – ปราสาทมตัสมึาเอะ –  

โกดงัอฐิแดง – ฮาโกดาเตะ 
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น าท่านสู่ หินผาเฮยชิ์ ซึง่มตี านานกล่าวขานมากว่า 500 ปี กล่าวถงึร่างทรงพยากรณ์อนัเป็นหญงิ

ชรา ซึง่อาศยัอยู่ ณ เกาะคาโมเมะ วนัหน่ึงไดร้บัขวดบรรจุน ้าศกัดิส์ทิธิ ์จากชายแก่ผูห้นึ่ง หญงิชรา

ไดข้วา้งขวดน ้าศกัดิส์ทิธิอ์อกไปยงัทะเลเพื่อเรยีกใหป้ลาเฮอริง่มา

ใกล้ฝัง่ ตามค าบอกเล่าของชาย  ชรา และท าให้ชาวประมง

สามารถหาปลาชนิดนี้มาเลีย้งดูปากทอ้งชาวเมอืงไดง้่ายขึน้ ขวด

น ้าศักดิส์ ิทธิท์ี่โยนออกไปนัน้ ได้ติดอยู่ ณ ก้นทะเล และต่อมา

กลายเป็นหนิผาปรากฎรูปร่างอยู่ ณ รมิทะเล เชื่อกนัว่าหนิผานี้

เป็นทีส่ถติยเ์ทพเจา้แห่งทอ้งสมทุรของญีปุ่่ น ในเดอืนกรกฎาคมของทุกปีจะมเีทศกาลขอพรและสดุดี

เทพเจา้องคน์ี้ โดยใหช้ายหนุ่มคาดผา้เตีย่วและน าเชอืกทีเ่รยีกว่า นิชิเมะนาวะ ไปคลอ้งไวท้ีห่นิ ซึง่

เชอืกดงักล่าวมนี ้าหนักถงึ 500 กิโลกรมั ก่อนที่จะมขีบวนแห่ร้องร าท าเพลงตามประเพณีไปรอบ

เมอืง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้ชม ปราสาทมทัสึมาเอะ หรอืชื่อเดมิคอื ปราสาทฟุคุยาม่า สรา้งตามแบบปราสาท

ญี่ปุ่ น ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 17 ถอืเป็นปราสาทที่อยู่เหนือสุดของประเทศญี่ปุ่ น และยงัเป็น

ศูนยก์ลางของเกาะฮอกไกโดในสมยันัน้ ตวัปราสาทตัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์ ในช่วง

ปลายสมยัเอโดะปราสาทเตม็ไปดว้ยปืนใหญ่ส าหรบัตอบ

โต้ภยัคุกคามจากเรอืต่างประเทศ มีโครงสร้างเหมอืน

ปราสาทสไตลญ์ี่ปุ่ นแห่งอื่นๆ และไดถู้กท าลายลงในช่วง

ไม่กี่ศตวรรษที่ผ่านมา ได้รบัการบูรณะให้มโีครงสรา้ง

คอนกรตี 3 ชัน้ ในปี 1960 ปัจจุบนัดดัแปลงเป็น

พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ จดัแสดงสิง่ประดษิฐข์องตระกูลมตัสเึมะ รวมไปถงึสิง่ของอื่นๆของ

ชาวไอนุ ที่ส าคญัปราสาทมทัสมึาเอะมชีื่อเสยีงอย่างมากในฐานะที่เป็นจุดชมซากุระที่มชีื่อเสยีง

อนัดบัต้นๆของญี่ปุ่ น ภายในสวนของปราสาทมตี้นซากุระถูกปลูกไวม้ากกว่า 250 พนัธุ ์ซึง่มอียู่

มากกว่า 20,000 ตน้ 

 น าท่านสู่ โกดงัอิฐแดง ในปีอนัเซอทิี่ 6 (ค.ศ. 1859) ฮาโกดาเตะไดเ้ปิดเป็นท่าเรอืส าหรบัการค้า

ระหว่างประเทศเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่ นพรอ้มกบัท่าเรอืโยโก

ฮามาและท่าเรอืนางาซากิ เมอืงฮาโกดาเตะไดเ้จรญิรุ่งเรอืง

จากการเป็นท่าเรอืเป็นอยา่งมากและยงัเป็นแหล่งทีร่วบรวม

วฒันธรรมของชาวต่างชาติอีกด้วย อิสระให้ท่านช้อปป้ิง

ตามอธัยาศยั ณ ย่านโกดงัแดงคาเนโมร ิปัจจุบนักลายเป็น
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สญัลกัษณ์ทางการท่องเทีย่วไปแลว้ส าหรบัหมู่อาคารก่ออฐิสแีดง โกดงัเกบ็สนิคา้ของเมอืงฮาโกดา

เตะ แมอ้าคารทีเ่หน็จะเป็นอาคารใหมท่ีถู่กสรา้งขึน้มาทดแทนอาคารหลงัเก่า ซึง่ถูกไฟไหมค้รัง้ใหญ่

เผาท าลายไปเมื่อปี 1907 แต่ยงัคงเอกลกัษณ์และความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดัง่เดมิ ให้

ความรูส้กึคลา้ยสิง่ปลกูสรา้งของยโุรปตัง้อยูเ่รยีงรายรมิอ่าว 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลา น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ฮาโกดาเตะ ณ LA GENT PLAZA HAKADATE หรอื

เทยีบเท่า 
 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ เปิดขาย

สนิคา้ต่างๆมากมาย อาท ิอาหารทะเล ผกั ผลไมส้ด รวมถงึ

เสื้อผ้าและขา้วของเครื่องใช้ที่จ าเป็นในชวีติประจ าวนัของ

ชาวเมอืงมรีา้นคา้เรยีงรายบนถนนกว่า 360 รา้น ซึง่นับเป็น

ตลาดที่มชีื่อเสยีงและมสีินค้าให้เลอืกมากมายหลายชนิด

แห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านสู่ โกเรียวคะค ุทาวเวอร ์(ขึ้นลิฟท์) ที่ซึ่ง

ท่านสามารถชื่นชมภาพววิทวิทศัน์ของเมอืงฮาโกดาเตะได ้

360 องศา บรเิวณใกล้เคยีงกนันัน้หากมองจากด้านบนลง

มาท่านจะเหน็เป็นรปูร่างคล้ายดวงดาว 5 แฉก ซึ่งมคีวาม

งดงามมาก เรยีกว่าสวนสาธารณะโกเรียวคะค ุ

น าท่านเปลีย่นบรรยากาศเดนิทางสู่ จดุชมวิวไซโระ ชม

ทศันียภาพอนังดงามแบบพาโนรามา ทีจ่ะใหท้่านสมัผสั

ความงดงามแบบกวา้งไกลสุดสายตา ไปพรอ้มกบัความ

งามของของทะเลสาบโทยะ ภเูขาอุสุ โชวะชนิซงั อกีทัง้

เกาะน้อยใหญ่ มากมายอสิระใหท้่านเกบ็ภาพประทบัใจตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ทะเลสาบโทยะ ณ TOYA KOHANTEI หรอืเทยีบเท่า 

DAY 4 ฮาโกดาเตะ – ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – โกเรยีวคะคทุาวเวอร ์– จดุชมววิไซโระ – ทะเลสาบโทยะ 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตลญ์ี่ปุ่ น หรอืทีเ่รยีกกนัว่า การ

อาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่าการ

อาบน ้าแรน่ัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 

 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ โอตาร ุ(เมืองโรแมนติค) ที่ควบคู่ไปกบัความเก่าแก่และความส าคญัทางประวตัศิาสตร ์

แวะชม คลองโอตารุ ที่มคีวามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมยัก่อน

ประมาณ ค.ศ. 1920 ทีย่คุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอืเฟ่ืองฟู คลองแห่งนี้ไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางใน

การขนส่งสนิค้าจากคลงัสนิค้าในตวัเมอืงโอตารุ ออกไปยงัท่าเรอืบรเิวณปากอ่าวให้ท่านเดนิเล่น 

พรอ้มถ่ายรปูตามอธัยาศยั กบัอาคารเก่าแก่รมิคลองและววิทวิทศัน์ทีส่วยงาม                

DAY 5 
ทะเลสาบโทยะ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน า่ – พิพิธภัณฑก์ลอ่งดนตรี – ดิวตี ฟร ี– ทานกูโิคจ ิ

– ซัปโปโร 



 

หน้า 8 / 14 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั นาฬิกาไอน ้าโบราณ ที่เหลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบน

โลกเท่านัน้ นาฬิกานี้จะพ่นไอน ้า ประกอบกบัมเีสยีงดนตรดีงัขึน้ทุก ๆ 15 นาที จากนัน้น าท่านสู่ 

พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชัน้ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้าง

ภายในท าด้วยไม ้พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้สร้างขึน้ในปี 1910 ปัจจุบนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่

เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรกัษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่รา้น ดิวต้ีฟรี รา้นสนิคา้ปลอดภาษีทีส่ะดวกครบครนัดว้ยสนิคา้มากมายให้

ท่านได้เลอืกสรร ไม่ว่าจะเป็น เครื่องประดบั เครื่องส าอางค์ ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิ ขนมและของฝาก

มากมาย อสิระใหท้่านเลอืกซือ้เลอืกหาสนิคา้ตอ้งตาตอ้งใจตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนช้อปป้ิงเก่าแก่ของ

เมอืงซปัโปโร อายุกว่า 140 ปีตลอดถนนจะมรี้านค้าต่างๆ

เรยีงรายกนัไปสองขา้งทาง ทัง้รา้นขายของสด รา้นกนิ รา้น

ขายของทีร่ะลกึรวมแล้วกว่า 200 รา้น อสิระใหท้่านได้เลอืก

ซือ้สนิคา้มากมายตามอธัยาศยั อาท ิเครื่องใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา 

เกมส ์กลอ้งถ่ายรปู เสือ้ผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม เครือ่งส าอางค ์เป็นตน้  

**อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ซปัโปโร ณ ANA HOLIDAY INN SAPPORO หรอืเทยีบเท่า 

 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

10.30 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 671 

15.30  ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

********************************************************** 

DAY 6 ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
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ก าหนดการเดินทาง : 17 – 22, 21 – 26 เมษายน 2563  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น 49,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น      48,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ)      48,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 47,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,000 บาท 

*** กรณีมีตัว๋เคร่ืองบินเอง ผูใ้หญ่หกัค่าตัว๋ท่านละ 17,000 บาท จากราคาทวัร ์*** 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ต้องม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 20 ท่าน ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
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อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิท่านละ 30 กโิลกรมั 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 3,500 เยน/คน/ทริป   
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เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท  

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 21 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 50% ของราคาทวัร ์

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 100% ของราคา

ทวัร ์

หมายเหต ุ

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผลซึง่

อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิ หรอืล่าช้า

ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ 

ทีเ่หนืออ านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตรา

ต่างประเทศ  และจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะยดึถอืผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มือ่ท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้รกิารใด หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 
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คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนังสอืเดนิทางทีไ่ม่มตีราประทบัอย่างน้อย 

3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
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