
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GOAL JAPAN HOKKAIDO TOHOKU IN 
AUTUMN 

7 วนั 4 คนื 

 สายการบนิไทย BY TG 
 



ก ำหนดกำรเดนิทำง    
16-22 ตุลำคม 2561 
 

 

 

 21.00 น.          กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัทีท่่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 แถว C 
เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย 
เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง  

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว   
อำหำร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่ำ เช้ำ เทีย่ง เยน็ 
วนัที ่1 กรุงเทพฯ – สนำมบนิชิโตเซะ - - -  

วนัที ่2 สนำมบินชิโตเซะ – หุบเขำนรกจโิกคุดำนิ – ย่ำนโมโตมำชิ– หอคอยโกเรียวคำคุ 

– นั่งกระเช้ำชมเมืองฮำโกดำเตะ– ออนเซ็น 
- - 

 

BANSO HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที ่3 ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ – นั่งรถไฟชินคนัเซนสู่อำโอโมริ– สวนผลไม้ – ออนเซ็น   

 

TOWADASO HOTEL หรือ
เทยีบเท่ำ 

วนัที ่4 ล่องเรือทะเลสำบโทวำดะ – ล ำธำรโอริดะเสะ –เทือกเขำฮำจมินัไต –ปรำสำทโมริ 

โอกะ – ออนเซ็น 

 
  

HANAMAKI ONSEN หรือ
เทยีบเท่ำ 

วนัที ่5 หุบเขำเกบิเค – ภูเขำซำโอะ โดยรถบัส (ชมใบไม้เปลีย่นสี) – ช้อปป้ิงอจิบิังโจ 
   

DAIWA SENDAI HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที ่6 ทะเลสำบ 5 สี โกชิก ินูมะ – สวนฮิตำชิ ซีไซค์ ปำร์ค (ทุ่งดอกโคเชีย) – สนำมบิน 
ฮำเนดะ 

  
-  

วนัที ่7 สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพ ฯ - - -  

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – สนำมบินชิโตเซะ - - - 

http://bit.ly/2NMk5YE


 23.55 น.          เหิรฟ้ำสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สำยกำรบินไทย เทีย่วบินที ่TG 670 
 

08.20 น.   เดินทางถึง สนำมบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
  น าท่านชม หุบเขำนรกจิโกกุดำนิ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ โนโบริเบทซึ มีบ่อแร่ก ามะถนั

จ านวนมากมายซ่ึงมีอุณหภูมิสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ปริมาณน ้ าท่ีพุ่งออกมามีปริมาณมากเป็นบ่อ
โคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปดว้ยแร่ก ามะถนัซ่ึงเกิดจากความร้อนใตพ้ิภพ เดินเขา้ไปดา้นใน
ตามทางเดินก็จะเห็นควนัท่ีเกิดจากความร้อนพวยพุง่ข้ึนมาจากใตดิ้นตลอดเวลา บริเวณดา้นบนของ
ผิวดินจะมีแร่ก ามะถนัสีเหลืองเป็นจ านวนมาก หุบเขานรกถือเป็นแหล่งน ้ าแร่ท่ีใหญ่ท่ีสุดของโน
โบริเบต็สึ ซ่ึงน ้าพุแต่ละบ่อจะมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัตามสถานท่ี หุบเขานรกเป็นหลุมท่ีเกิดจาก
การระเบิดของภูเขาไฟเม่ือประมาณ 1 หม่ืนปี มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 450 ฟุต ถึงแมไ้ม่สามารถ
เขา้ใกลจุ้ดศูนยก์ลางแต่มีทางเดินท่ีมีความยาว 600 ฟุตส าหรับเดินชมโดยรอบ 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
เท่ียวชม ย่ำนโมโตมำชิ คือบริเวณเชิงเขาฮาโกดาเตะ บริเวณน้ีเป็นเนินลาดเอียงข้ึนไปตามเชิงเขา 
เม่ือมองลงมาจากถนนท่ีตดัข้ึนสู่ดา้นบน จะท าให้เห็นวิวทิวทศัน์ของท่าเรือ ในอดีตแถบน้ีเป็นท่ีอยู่
อาศยัของพ่อค้าต่างชาติท่ีเขา้มาท าการค้าขายกบัญ่ีปุ่น จึงเกิดชมชุนต่างชาติข้ึนมา ส่ิงก่อสร้าง
บริเวณน้ีจึงมีทั้ งโบสถ์ วดั สถานกงสุลเก่ารวมทั้ งอาคารร้านค้าบ้านเรือนท่ีก่อสร้างในแบบ
สถาปัตยกรรมแบบยโุรป จึงท าใหย้า่นมกัมีคู่รักมาเดินเล่นจูงมือกนัตลอด 

 หอคอยโกเรียวคำคุ [ชมใบไม้เปลี่ยนสี] เป็นหอคอยท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ เปิดใชเ้ม่ือปี พ.ศ.2549 ดว้ย
ความสูง 107 เมตร แทนท่ีของเก่าท่ีสูงเพียง 60 เมตร จุดชมวิวอยูท่ี่ระดบัความสูง 90 เมตร หอคอย
เป็นรูปทรง 5 เหล่ียม ภายในมีกล้องส่องทางไกล เม่ือมองลงมาท่ีด้านล่างจะมองเห็น
สวนสาธารณะโกเรียวคะคุ อีกทั้งมีร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหารและร้านกาแฟไวใ้หค้อยบริการ 

 น่ังกระเช้ำชมเมืองฮำโกดำเตะ สามารถชมวิวทศัน์ในยามค ่าคืนท่ีติด 1 ใน 3 วิวยามค ่าคืนท่ีสวยสุด
ยอดในโลก ในระดบัความสูง 334 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล เม่ือมองลงมาจะพบวิวอนัสวยงามของ
ตวัเมืองฮาโกดาเตะ ท่ีมีน ้ าทะเลขนาบอยูท่ ั้งสองดา้น เม่ือเวลาพบค ่าบา้นเรือนและถนนหนทางจะ
เปิดไฟ จึงท าใหเ้ห็นแสงระยบิระยบั ท่านสามารถชมความงามของววิเมืองฮาโกดาเตะได ้
 
 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม BANSO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม    
         น ำท่ำนอำบน ำ้แร่สปำรีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่ำ“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภำพและผวิพรรณทีด่ี 

 
 

วนัที ่2 สนำมบินชิโตเซะ – หุบเขำนรกจิโกคุดำนิ – ย่ำนโมโตมำชิ– หอคอย
โกเรียวคำคุ – น่ังกระเช้ำชมเมืองฮำโกดำ
เตะ– ออนเซ็น 

- เทีย่ง เยน็ 



เช้ำ             รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

  เดินทางสู่ ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ มีพื้นท่ีประมาณ 4 ช่วงตึก เปิดเปิดเป็นประจ าทุกวนั ตั้งแต่ตอนเชา้
ตีหา้ถึงเท่ียงตรง ในตลาดจะจ าหน่ายอาหารทะเลสด บริเวณใกลเ้คียงมีร้านอาหารหลายร้านให้ท่าน
ไดล้ิ้มลอง 

 

น าท่าน  น่ังรถไฟด่วนชินคันเซนสู่สถำนีโอซำก้ำ (ประมำณ 2 ช่ัวโมง)ให้ท่านได้สัมผ ัส
ประสบการณ์นัง่รถไฟชินคนัเซน หรือ รถไฟหวักระสุน ดว้ยความเร็วสูงสุดเฉล่ีย 240 ก.ม./ชม. 

 

 
เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ตำมฤดูกำล อิสระใหท้่านไดเ้ท่ียวชมสวนผลไมแ้ละไดล้ิ้มลอง
ผลไมส้ดๆ จากตน้ 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม TOWADASO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนอำบน ำ้แร่สปำรีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่ำ“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภำพและผวิพรรณทีด่ี 
 

       

 
เช้ำ          รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าท่าน ล่องเรือทะเลสำบโทวำดะ (Lake Towada) ท่ีมีทิวเขาฮกัโกดะ (Hakkoda) อยูเ่บ้ืองหลงั เป็น
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 100 ภูเขาท่ีสวยงามของญ่ีปุ่น ในช่วง
ฤดูใบไมผ้ลิท่ีทั้งภูเขาจะเขียวชอุ่มไปดว้ยพรรณไมต่้างๆ หรือจะเป็นช่วงใบไมร่้วงท่ีตน้ไมท้ั้งภูเขา
เตรียมผลดัใบพร้อมใจกนัเปล่ียนสี 

  ล ำธำรโอริดะเสะ เป็นล าธารจากภูเขาท่ีงดงามในจงัหวดัอาโอโมริ ซ่ึงเป็นจุดชมใบไมร่้วงท่ีมี
ช่ือเสียงมากท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น ล าธารแห่งน้ีไหลไปตามหุบเขาโออิราเซะ(Oirase Gorge) 
ท่ามกลางตน้ไมอ้นัเขียวชอุ่มในฤดูใบไมผ้ลิและฤดูร้อน แลว้จะเปล่ียนเป็นสีเฉดเหลืองแดงในฤดู
ใบไมร่้วงประมาณปลายเดือนตุลาคม-ตน้เดือนพฤศจิกายน ระหวา่งทางมีน ้ าตกซ่ึงไหลออกมาจาก
ผนงัของหุบเขากวา่ 12 แห่งดว้ยกนั 

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  

วนัที ่3 ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ – น่ังรถไฟชินคันเซนสู่อำโอโมริ– สวนผลไม้ – 
ออนเซ็น 

เช้ำ เทีย่ง เยน็ 

วนัที ่4 ล่องเรือทะเลสำบโทวำดะ – ล ำธำรโอริดะเสะ –เทือกเขำฮำจิมันไต – 
ปรำสำทโมริโอกะ – ออนเซ็น 

เช้ำ เทีย่ง เยน็ 



เทือกเขำฮำจิมันไต เป็นเขตภูเขาสูงอนัเป็นส่วนหน่ึงของ อุทยานแห่งชาติโทวาดะฮาจิมนัไต โดย
ตั้ งอยู่บริเวณตอนใต้ของอุทยาน พื้นท่ีถูกแบ่งให้กับจังหวดัอากิตะ และจังหวดัอิวาเตะใน
อตัราส่วนเท่าๆ กนั 
 จุดชมววิท่ียอดสูงสุดของเทือกเขา ในระดบัสูงกวา่น ้ าทะเล 1,614 เมตรนั้น มีการปรับปรุงใหม่ใน
ค.ศ. 2014 เพื่อใหส้ามารถรับชมทศันียภาพงดงาม ของแอ่งน ้าสีเขียวมรกต 
 
ปรำสำทโมริโอกะ คือปราสาทสามชั้นท่ีงดงาม สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีพกัของขุนนางนัมบุ การ
ก่อสร้างเร่ิมข้ึนในปี 1598 และในปี 1609 โมริโอกะไดพ้ฒันาข้ึนเป็นเมืองปราสาท อยา่งไรก็ดีเม่ือ
ยุคของซามุไรถึงกาลอวสานและปราสาทถูกท าลายในปี 1874 ท่ีน่ีก็กลายเป็นสถานท่ีร้าง แต่ก็
ไดรั้บการชุบชีวิตให้กลายเป็นสวนอิวาเตะในปี 1906 ในปี 2006 สวนแห่งน้ีไดรั้บช่ือเล่นใหม่วา่ 
“อุทยานปราสาทโมริโอกะ” เพื่อฉลองครบอายุ 100 ปี แมว้า่ปัจจุบนัน้ีจะไม่มีปราสาทอีกต่อไป 
แต่คุณก็ยงัสามารถมองเห็นก าแพงหินท่ีสวยงามอยูท่ ัว่อุทยาน 

 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  HANAMAKI ONSEN HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

ค ่ำ                 รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนอำบน ำ้แร่สปำรีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่ำ“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภำพและผวิพรรณทีด่ี 
 

 
เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

  น าท่าน ล่องเรือหุบเขำเกบิเค เป็นหุบเขาท่ีงดงามตั้งอยูน่อกเมืองฮิราอิซูมิ(Hiraizumi)ในจงัหวดัอิวา
เตะ(Iwate) ใกลก้บัหุบเขาเกนบิเค(Genbikei Gorge) นกัท่องเท่ียวสามารถเท่ียวชมหุบเขาไดอ้ยา่ง
สบายๆบนเรือพื้นแบน ล่องไปตามล าน ้ า ทิวทัศน์หุบเขาจะสวยงามและน่าสนใจตลอดทั้ งปี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูใบไมร่้วง ซ่ึงใบไมจ้ะเปล่ียนสีทั้งหมดในปลายเดือนตุลาคม-ตน้เดือน
พฤศจิกายน    

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
น าท่านเดินทางสู่ ภูเขำซำโอะ โดยรถบัส (ชมใบไม้เปลี่ยนสี)  เป็นภูเขาไฟท่ีตั้งอยู่เป็นแนวกนั
พรมแดนระหวา่ง Yamagata กบั Miyagi ของภูมิภาคโทโฮคุ ทางฝ่ังจงัหวดัยามากาตะ มีแหล่งน ้ าพุ
ร้อนซาโอะ(Zao Onsen) ซ่ึงมีความเป็นกรดสูง ในช่วงฤดูร้อนคนรักธรรมชาตินิยมมาเท่ียวปล่อง
ภูเขาไฟโอคาม่า(Okama Crater) ท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศช่วงใบไมเ้ปล่ียนสีในเดือนตุลาคม 

 
น าท่านสู่ อิจิบัง โจ (Ichibancho) ย่านช้อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงและใหญ่ท่ีสุดของเมืองเซนได เป็น
แหล่งชอ้ปป้ิงในร่ม มีหลงัคาตลอดแนวอยูติ่ดกบัสถานีรถไฟเซนไดและห้าง Loft ยา่นน้ีประกอบ

วนัที ่5 ล่องเรือหุบเขำเกบิเค – ภูเขำซำโอะ โดยรถบัส (ชมใบไม้เปลีย่นสี) – ช้อป
ป้ิงอจิิบังโจ 

เช้ำ เทีย่ง เยน็ 



ไปดว้ยถนนหลายเส้น มีร้านคา้ต่างๆ มากมาย รวมไปถึงห้างสรรพสินคา้ ท่ีมีสินคา้หลากหลายให้
เลือกซ้ือสินคา้น่ารักๆ สไตลญ่ี์ปุ่น อาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ร้าน 100 เยน เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ 

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม DAIWA SENDAI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

  

 
เช้ำ           รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบ 5 สีโกชิกินูมะ  ตั้งอยูใ่นอุทยานแห่งชาติ Bandai-Asahi บริเวณน้ีมีทั้ง
ทะเลสาบ บึงนอ้ยใหญ่ ร่วมทั้งบ่อน ้าพุร้อนหลายแห่ง ท่ีเกิดการจากระเบิดของภูเขาไฟ Bandai ใน
อดีต และแร่ธาตุในดินไม่วา่จะเป็นแคลเซียม แมกนีเซียม ค็อปเปอร์ หินปูน ฯลฯ ท าให้สีของน ้ าท่ี
สะทอ้นกบัแสงแดดดูมีหลากหลายสีสัน คนญ่ีปุ่นจึงเรียกท่ีน่ีวา่ Goshikinuma หรือบึงน ้าหา้สี 

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
น าท่านชม สวนฮิตำชิ ซีไซค์ พำร์ค (Hitachi Seaside Park) ตั้งอยู่ใน เมืองฮิตาชินากะ ใน
จงัหวดัอิบารากิ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีมีเน้ือท่ีกวา้ง 1,187.5 ไร่ ท่ีน่ีเป็นสวรรคข์องคนรัก
ดอกไมเ้พราะเต็มไปดว้ยไมด้อกนานาชนิดท่ีจะหมุนเวียนเปล่ียนกนับานให้นกัเท่ียวไดช้มตลอด
ทั้งปี  
ส ำหรับช่วงตุลำคม 
ทุ่งดอกโคเชีย(Kochia) หรือที่เรียกว่ำช่วง Kochia Carnival ในฤดูใบไมร่้วงช่วงปลายเดือน
กนัยายนถึงกลางเดือนตุลาคม โดยปกติตน้โคเชียจะเป็นไมพุ้่มกลมสีเขียวซ่ึงก็สวยงามอยูแ่ลว้ แต่
พอถึงช่วงฤดูใบไมร่้วงจะเปล่ียนสีเป็นสีแดงสดก็ยิ่งท าให้ทั้งสวยงามและแปลกตามากยิ่งข้ึน จก
ลายเป็นไฮไลท์หลกัของสวนแห่งน้ีเลยทีเดียว ซ่ึงท่ีสวนฮิตาชิจะปลูกอยู่บริเวณเนินเขา มิฮาราชิ
(Miharashi)ทัว่ทั้งเนินท าให้เนินแห่งน้ีจะเปล่ียนจากสีเขียวเขม้ กลายเป็นสีแดงสดในช่วงเดือน
ตุลาคม พร้อมกนัน้ียงัมีดอกคอสมอสหลากสีสันบานอยูใ่กล้ๆ กนัดว้ย (ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ) 

ค ่ำ    อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 

ถึงเวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนำมบินฮำเนดะ 
 

       
    00.20 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 
     04.50 น.            เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
 
 

วนัที ่6 ทะเลสำบ 5 สี โกชิก ินูมะ – สวนฮิตำชิ ซีไซค์ ปำร์ค (ทุ่งดอกโคเชีย) – 
สนำมบินฮำเนดะ 

เช้ำ เทีย่ง - 

วนัที ่7 สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ - - - 



อตัรำค่ำบริกำร      
วนัเดินทำง ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

16-22 ตุลำคม2561 69,900 66,900 66,900 63,900 9,900 

รำคำไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 49,900 46,900 46,900 43,900 8,900 

รำคำเด็กทำรก อำยุ ต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,000 บำท 
***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทำงจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป*** 

หำกมผู้ีเดินทำงไม่ถึง 10 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม 

 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 รำคำนีร้วมภำษีน ำ้มัน ณ. วนัที ่17 ก.ค. 2560  และ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับภำษีน ำ้มันขึน้ หำกทำงสำยกำร

บินมีกำรเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทำงบริษัท จะแจ้งให้ทรำบก่อนกำรออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  

 

 

 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติมจาก 
 รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ทปิไกด์ และทิปคนขับรถ 



 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และค่ำภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% ซ่ึงต้องจ่ำยเพิม่จำกรำคำค่ำทวัร์ 
 

 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลา
ท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  

 
 
 
 

 
 
***กรุณำพจิำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร์*** 
หำกท่ำนได้ท ำกำรจองทวัร์  ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนได้รับทรำบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่ำงเรียบร้อยแล้ว 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    ไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-30 วนั   หกัค่ามดัจ า   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    8-14  วนั   หกัค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-7  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ่้าย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด*** 

 



 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และกำรจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ 
ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภำระ และค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ (Porter)  
    ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระ
ในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+
สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้ าหนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระใน
ส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมำยเหตุ.. (ส ำคญัมำก ผู้โดยสำรที่เดนิทำงต้องรับทรำบ และยนิยอม ก่อนกำรเดนิทำง 
1. รำยกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมือง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้
เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงให้บริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำใช้จ่ำย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 



4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยู่ใน
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน หำกเกดิเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


